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Kokousaika 07.01.2015 16:00 - 17:25

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Pajamäki, Osku 1. varapuheenjohtaja
Hakola, Juha
Karhuvaara, Arja
Kousa, Tuuli
Oskala, Hannu
Puhakka, Sirpa
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Taipale, Kaarin
Bergholm, Jorma varajäsen
Kivekäs, Otso varajäsen
Kolbe, Laura varajäsen
Nieminen, Jarmo varajäsen
Rantanen, Tuomas varajäsen
Urho, Ulla-Marja varajäsen

Muut

Puoskari, Mari kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
poistui 16:36, saapui 17:01, poissa: 
9 - 22 §:t

Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. 
varapuheenjohtaja
poistui 17:21, poissa: 36 §

Paavolainen, Sara kaupunginvaltuuston 2. 
varapuheenjohtaja

Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja
Viljanen, Ritva apulaiskaupunginjohtaja
Sutinen, Pia vs. apulaiskaupunginjohtaja
Korhonen, Tapio kansliapäällikkö

poissa: 15 §
Pohjaniemi, Marju henkilöstöjohtaja
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja

poissa: 16 §
Summanen, Juha hallintojohtaja
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Sarvilinna, Sami kaupunginlakimies
Kari, Tapio viestintäpäällikkö
Peltonen, Antti hallintopäällikkö

poistui 16:51, poissa: 15 - 36 §:t
Erroll, Katri vs. kaupunginsihteeri
Härmälä, Timo kaupunginsihteeri
Matikainen, Kristiina kaupunginsihteeri
Mickwitz, Leena kaupunginsihteeri
Nyfors, Maria kaupunginsihteeri
Rautanen, Marja-Liisa kaupunginsihteeri
Thodén, Annikki vs. kaupunginsihteeri
Vallittu, Anja kaupunginsihteeri
Lindén, Timo vs. apulaiskaupunginsihteeri
Menna, Lauri hallintoasiantuntija
Judström, Yrjö hallintojohtaja (HKL)

asiantuntija
saapui 16:04, poistui 16:27, ei läsnä 
päätösasioiden käsittelyn aikana

Lehmuskoski, Ville toimitusjohtaja (HKL)
asiantuntija
saapui 16:04, poistui 16:27, ei läsnä 
päätösasioiden käsittelyn aikana

Puheenjohtaja

Osku Pajamäki 1 - 36 §:t

Esittelijät

Jussi Pajunen kaupunginjohtaja
1 - 6 ja 13 - 22 §:t

Pekka Sauri apulaiskaupunginjohtaja
7 - 12 ja 23 - 34 §:t

Ritva Viljanen apulaiskaupunginjohtaja
35 §

Pia Sutinen vs. apulaiskaupunginjohtaja
36 §

Pöytäkirjanpitäjä

Lauri Menna hallintoasiantuntija
1 - 36 §:t
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§ Asia

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

2 Kj/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

3 Kj/1 V 14.1.2015, Eläintarhan johtokunnan jäsenen ja puheenjohtajan 
valinta

4 Kj/2 V 14.1.2015, Nuorisolautakunnan jäsenen valinta

5 Kj/3 V 14.1.2015, Opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenen 
valinta

6 Kj/4 V 14.1.2015, Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen sekä sen toisen 
jaoston jäsenen ja puheenjohtajan valinta

7 Ryj/1 V 14.1.2015, Rakentamispalvelun (Staran) johtosäännön muuttaminen

8 Kaj/1 V 14.1.2015, Keski-Pasilan keskustakorttelin asemakaava ja 
asemakaavan muuttaminen (nro 12261, Pasilan keskustakortteli)

9 Kaj/2 V 14.1.2015, Käpylän Olympiakylän asemakaavan muuttaminen (nro 
12121, Olympiakylä)

10 Kaj/3 V 14.1.2015, Suutarilan Siltalanpuiston alueen asemakaavan 
muuttaminen (nro 12243, Siltalanpuiston alue)

11 Kaj/4 V 14.1.2015, Koivusaaren osayleiskaavan hyväksyminen (nro 12180)

12 Kaj/5 V 14.1.2015, Laajasalon Stansvikin alueen asemakaava (nro 11960, 
Stansvikin alue)

13 Kj/3 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan 
apulaiskaupunginjohtajan virkaan ottamisen vahvistaminen

14 Kj/4 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös sosiaali- ja terveystointa 
johtavan apulaiskaupunginjohtajan virantäyttöä koskevassa asiassa

15 Kj/5 Helen Oy:n hallituksen palkkiot

16 Kj/6 Helsingin Satama Oy:n hallituksen palkkiot

17 Kj/7 Helsingin kaivumaiden hyödyntämisen kehittämisohjelma

18 Kj/8 Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan virkamatka Lontooseen, 
Englantiin 11.-14.3.2015

19 Kj/9 Oikeudenkäynti viransijaisen valintaa koskevassa asiassa
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20 Kj/10 Harmaan talouden torjunnan ajankohtaiskatsaus

21 Kj/11 Kaupunginvaltuuston 10.12.2014 tekemien päätösten 
täytäntöönpanon täydentäminen

22 Kj/12 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

23 Kj/13 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

24 Ryj/1 Ulkovalaistusyksikön päällikön toimen muuttaminen 
ulkovalaistustoimiston toimistopäällikön viraksi

25 Ryj/2 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

26 Kaj/1 Lapinlahden sairaalan säilyttävien toimenpiteiden hankesuunnitelma 
(os. Lapinlahdentie 6)

27 Kaj/2 Kulosaaren korttelin 42014 tontin 7 rakennuskiellon pidentäminen (nro 
12326)

28 Kaj/3 Laajasalon Repossaaren rakennuskiellon pidentäminen (nro 12323)

29 Kaj/4 Ulkosaarten Rysäkarin rakennuskiellon pidentäminen (nro 12324)

30 Kaj/5 Valtuutettu Sami Muttilaisen toivomusponsi jalkakäytävän 
rakentamiseksi Salotielle

31 Kaj/6 Valtuutettu Sami Muttilaisen toivomusponsi Rintamasotilaantien 
jalkakäytävän jatkamisesta liikuntapuistoon

32 Kaj/7 Valtuutettu Sari Mäkimattilan toivomusponsi lähipalveluiden 
varmistamiseksi Pohjois-Haagan itä-osan uusille asukkaille

33 Kaj/8 Helsingin liikkumisen kehittämisohjelman hyväksyminen

34 Kaj/9 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

35 Sj/1 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

36 Stj/1 Valtuutettu Tuomo Valokaisen toivomusponsi lasten ja nuorten 
psykoterapioiden saatavuudesta
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§ 1
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet 
Kousan ja Rantalan sekä varatarkastajiksi jäsenet Bergholmin ja 
Niemisen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi 
jäsenet Torstin ja Rantalan sekä varatarkastajiksi jäsenet Karin ja 
Rissasen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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§ 2
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

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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§ 3
V 14.1.2015, Eläintarhan johtokunnan jäsenen ja puheenjohtajan 
valinta

HEL 2014-011265 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Anni Sinnemäelle eron eläintarhan johtokunnan jäsenen 
ja puheenjohtajan luottamustoimesta sekä

2. valita ______________ uudeksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi 
eläintarhan johtokuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että uuden jäsenen 
henkilökohtainen varajäsen on Silja Uusikangas.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Anni Sinnemäen eropyyntö

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Anni Sinnemäki (Vihr.) pyytää 18.12.2014 vapautusta eläintarhan 
johtokunnan jäsenen ja puheenjohtajan luottamustoimesta.
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Kaupunginvaltuusto valitsi 8.10.2014 (319 §) Anni Sinnemäen 
jäseneksi ja puheenjohtajaksi eläintarhan johtokuntaan vuoden 2016 
lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Kaupunginvaltuuston olisi valittava 
uusi jäsen ja puheenjohtaja toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Anni Sinnemäen eropyyntö

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Eläintarhan johtokunta
Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 08.10.2014 § 319
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§ 4
V 14.1.2015, Nuorisolautakunnan jäsenen valinta

HEL 2014-015189 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Aleksej Fedotoville vapautuksen nuorisolautakunnan 
jäsenen luottamustoimesta ja

2. valita Stella Qin uudeksi jäseneksi nuorisolautakuntaan vuoden 
2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita uuden jäsenen 
henkilökohtaiseksi varajäseneksi nuorisolautakuntaan Suvi-Tuuli Karin.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättä tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Aleksej Fedotovin luottamustoimesta kieltäytyminen

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää
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1. myöntää Aleksej Fedotoville vapautuksen nuorisolautakunnan 
jäsenen luottamustoimesta ja

2. valita __________________ uudeksi jäseneksi 
nuorisolautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että uuden jäsenen 
henkilökohtainen varajäsen on Stella Qin.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättä tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijän perustelut

Aleksej Fedotov (SDP) pyytää 16.12.2014 vapautusta 
nuorisolautakunnan jäsenen luottamustoimesta.

Kaupunginvaltuusto valitsi 16.1.2013, 5 § Aleksej Fedotovin jäseneksi 
nuorisolautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 
Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi jäsen toimikauden jäljellä 
olevaksi ajaksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Aleksej Fedotovin luottamustoimesta kieltäytyminen

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Nuorisolautakunta
Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelu -liikelaitos
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§ 5
V 14.1.2015, Opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenen 
valinta

HEL 2014-000587 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättä

1. myöntää Annukka Mickelssonille vapautuksen opetuslautakunnan 
ruotsinkielisen jaoston jäsenen luottamustoimesta ja

2. valita _____________ uudeksi jäseneksi opetuslautakunnan 
ruotsinkieliseen jaostoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää todeta, että uuden jäsenen 
henkilökohtaisena varajäsenenä opetuslautakunnan ruotsinkielisessä 
jaostossa on Timo Nurmiluoto.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Annukka Mickelssonin eronpyyntö

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Annukka Mickelsson (Kok.) pyytää 8.12.2014 vapautusta 
opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenen luottamustoimesta.

Kaupunginvaltuusto valitsi 16.1.2013, 5 § Annukka Mickelssonin 
jäseneksi opetuslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon toimikaudeksi 
2013 - 2016. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi jäsen toimikauden 
jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Annukka Mickelssonin eronpyyntö

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto
Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelu -liikelaitos
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§ 6
V 14.1.2015, Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen sekä sen 
toisen jaoston jäsenen ja puheenjohtajan valinta

HEL 2014-015211 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Tuomas Nurmelalle vapautuksen sosiaali- ja 
terveyslautakunnan jäsenen ja sen toisen jaoston jäsenen ja 
puheenjohtajan luottamustoimista sekä

2. valita ___________________ uudeksi jäseneksi sosiaali- ja 
terveyslautakuntaan sekä uudeksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi 
sen toiseen jaostoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että uuden jäsenen 
henkilökohtainen varajäsen sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja sen 
toisessa jaostossa on Saido Mohamed.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää valita ___________________ 
uudeksi varajäseneksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan edellä 
varsinaiseksi jäseneksi valitun tilalle.

Vielä kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

Vastaehdotus:
Ulla-Marja Urho: Lisätään päätökseen kappale, joka mahdollistaa 
sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen valinnan lautakunnan 
varsinaiseksi jäseneksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti jäsen Urhon vastaehdotuksen 
mukaisesti muutetun esityksen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
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Liitteet

1  Tuomas Nurmelan eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Tuomas Nurmelalle vapautuksen sosiaali- ja 
terveyslautakunnan jäsenen ja sen toisen jaoston jäsenen ja 
puheenjohtajan luottamustoimista sekä

2. valita ___________________ uudeksi jäseneksi sosiaali- ja 
terveyslautakuntaan sekä uudeksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi 
sen toiseen jaostoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että uuden jäsenen 
henkilökohtainen varajäsen sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja sen 
toisessa jaostossa on Saido Mohamed.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijän perustelut

Tuomas Nurmela (Kok.) pyytää 16.12.2014 vapautusta sosiaali- ja 
terveyslautakunnan jäsenen ja sen toisen jaoston puheenjohtajan 
luottamustoimista.

Sosiaali- ja terveystoimen johtosäännön (6.6.2012) 2 §:n mukaan 
valtuusto valitsee jaoston puheenjohtajaksi lautakunnan varsinaisen 
jäsenen. Puheenjohtajan varajäsenenä jaostossa toimii hänen 
lautakuntaan valittu varajäsenensä.

Kaupunginvaltuusto valitsi 16.1.2013, 5 § Tuomas Nurmelan jäseneksi 
sosiaali- ja terveyslautakuntaan sekä jäseneksi ja puheenjohtajaksi sen 
toiseen jaostoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 
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Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi jäsen lautakuntaan sekä uusi 
jäsen ja puheenjohtaja lautakunnan toiseen jaostoon toimikauden 
jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1  Tuomas Nurmelan eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelu -liikelaitos
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§ 7
V 14.1.2015, Rakentamispalvelun (Staran) johtosäännön 
muuttaminen

HEL 2014-012500 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto 
päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa rakentamispalvelun johtosäännön 
kuulumaan 1.2.2015 lukien seuraavasti.

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN JOHTOSÄÄNTÖ

1 §

Toimiala 

Helsingin kaupungin rakentamispalvelu tuottaa teknisen palvelun 
lautakunnan alaisena rakennusalan, ympäristönhoidon ja logistiikan 
asiantuntija-, tuotanto- ja ylläpitopalveluja ensisijaisesti 
kaupunkikonsernissa kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen 
hyväksymien tavoitteiden mukaisesti.

Virasto käyttää toiminnassaan nimeä Stara.

2 §

Organisaatio 

Virastossa on seuraavat osastot:

 - hallinto

 - kaupunkitekniikan rakentaminen

-  kaupunkitekniikan ylläpito

-  logistiikka

 - rakennustekniikka

 - ympäristönhoito

Osaston toimistotasoisesta yksikköjaosta päättää lautakunta.

3 §
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Johtaminen 

Viraston päällikkönä on toimitusjohtaja, joka johtaa viraston toimintaa ja 
vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan. 

Osaston päällikkönä on yksikönjohtaja, joka johtaa osaston toimintaa ja 
vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

4 §

Hallinnon toimiala 

Hallinto huolehtii viraston keskitetyistä hallintopalveluista hyväksyttyjen 
tavoitteiden mukaisesti.

5 §

Kaupunkitekniikan rakentamisen toimiala

Kaupunkitekniikan rakentaminen tuottaa kunnallistekniikan ja yleisten 
alueiden rakentamispalveluja sekä maa- ja kallioperään liittyviä 
asiantuntijapalveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

6 §

Kaupunkitekniikan ylläpidon toimiala

Kaupunkitekniikan ylläpito tuottaa kunnallistekniikan ja yleisten 
alueiden ylläpitopalveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

7 §

Logistiikan toimiala 

Logistiikka tuottaa materiaali-, kalusto- ja kuljetuspalveluja 
hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

8 §

Rakennustekniikan toimiala

Rakennustekniikka tuottaa kiinteistöjen rakentamis- ja 
kunnossapitopalveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

9 §

Ympäristönhoidon toimiala

Ympäristönhoito tuottaa vesialueiden puhtaanapidon, kasvintuotannon 
ja luonnonmukaisten viheralueiden palveluja hyväksyttyjen tavoitteiden 
mukaisesti.
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10 §

Viraston päällikön tehtävät

Viraston päällikön tehtävänä on, ellei hän ole määrännyt tehtävää 
muulle viranhaltijalle,

1) hyväksyä toimintasäännöt

2) huolehtia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta

3) siirtää viraston palveluksessa oleva henkilö ja vastaava virka tai 
tehtävä viraston osastosta toiseen asianomaisia esimiehiä, 
asianomaista henkilöä sekä tämän sitä pyytäessä luottamusmiestä 
kuultuaan

4) panna täytäntöön henkilökuntaa koskevat virka- ja 
työehtosopimukset sekä vastaavat sopimukset huomioon ottaen, mitä 
kaupunginhallituksen johtosäännössä on määrätty

5) hakea kaupungin puolesta, lukuun ottamatta Euroopan Unionin 
rahoitusta, viraston toimialaan kuuluvat valtionosuudet ja -avustukset 
sekä niihin verrattavat etuudet ja käyttää näissä asioissa kaupungin 
puhevaltaa

6) hakea viraston toimialaan kuuluvat viranomaisluvat.

Lisäksi viraston päällikkö suorittaa kaupunginjohtajan, asianomaisen 
apulaiskaupunginjohtajan ja lautakunnan määräämät muut tehtävät.

11 §

Osaston päällikön tehtävät

Osaston päällikkö suorittaa kaupunginjohtajan, asianomaisen 
apulaiskaupunginjohtajan, lautakunnan ja viraston päällikön 
määräämät tehtävät.

12 §

Estyneenä oleminen 

Viraston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa 
lautakunnan määräämä osaston päällikkö.

Osaston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa viraston 
päällikön määräämä viranhaltija.

13 §
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Kelpoisuusvaatimukset

Viraston päällikön ja osastojen päälliköiden kelpoisuusvaatimuksena on 
ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja 
johtamistehtävistä.

Muulta henkilökunnalta vaadittavan kelpoisuuden määrää valinnan 
suorittaja.

14 §

Henkilökunnan ottaminen

Viraston päällikön ottaa kaupunginvaltuusto lautakunnan annettua 
hakijoista lausuntonsa.

Osaston päällikön ottaa kaupunginhallitus lautakunnan annettua 
hakijoista lausuntonsa.

Toimistotasoisen yksikön päällikön ottaa lautakunta.

Muun henkilökunnan ottaa viraston päällikkö tai hänen määräämänsä.

15 §

Esitykset ja lausunnot ulkopuolisille

Viraston esitykset ja lausunnot kaupungin ulkopuolisille on toimitettava 
kaupunginhallituksen välityksellä, jollei tätä asian vähäisen 
periaatteellisen tai taloudellisen merkityksen johdosta ole pidettävä 
tarpeettomana tai ellei toisin ole määrätty.

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään siten, että esittelijän perusteluiden neljännen 
kappaleen viimeinen lause korjataan kuulumaan seuraavasti:

"Geopalvelussa on noin 80 henkilöä ja kaupunkitekniikan 
rakentaminen-osastossa noin 240 henkilöä."

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Rakentamispalvelun johtosääntöehdotus
2 Rakentamispalvelun (Stara) nykyinen johtosääntö
3 Osastojen yhdistämisen edut ja tavoitteet
4 Rakentamispalvelun henkilöstöryhmän lausunto
5 Teknisen palvelun lautakunnan esityslistateksti
6 Sääntötoimikunnan lausunto
7 Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa rakentamispalvelun johtosäännön 
kuulumaan 1.2.2015 lukien seuraavasti.

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN JOHTOSÄÄNTÖ

1 §

Toimiala 

Helsingin kaupungin rakentamispalvelu tuottaa teknisen palvelun 
lautakunnan alaisena rakennusalan, ympäristönhoidon ja logistiikan 
asiantuntija-, tuotanto- ja ylläpitopalveluja ensisijaisesti 
kaupunkikonsernissa kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen 
hyväksymien tavoitteiden mukaisesti.

Virasto käyttää toiminnassaan nimeä Stara.

2 §

Organisaatio 

Virastossa on seuraavat osastot:

 - hallinto

 - kaupunkitekniikan rakentaminen

-  kaupunkitekniikan ylläpito

-  logistiikka

 - rakennustekniikka

 - ympäristönhoito

Osaston toimistotasoisesta yksikköjaosta päättää lautakunta.

3 §
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Johtaminen 

Viraston päällikkönä on toimitusjohtaja, joka johtaa viraston toimintaa ja 
vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan. 

Osaston päällikkönä on yksikönjohtaja, joka johtaa osaston toimintaa ja 
vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

4 §

Hallinnon toimiala 

Hallinto huolehtii viraston keskitetyistä hallintopalveluista hyväksyttyjen 
tavoitteiden mukaisesti.

5 §

Kaupunkitekniikan rakentamisen toimiala

Kaupunkitekniikan rakentaminen tuottaa kunnallistekniikan ja yleisten 
alueiden rakentamispalveluja sekä maa- ja kallioperään liittyviä 
asiantuntijapalveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

6 §

Kaupunkitekniikan ylläpidon toimiala

Kaupunkitekniikan ylläpito tuottaa kunnallistekniikan ja yleisten 
alueiden ylläpitopalveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

7 §

Logistiikan toimiala 

Logistiikka tuottaa materiaali-, kalusto- ja kuljetuspalveluja 
hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

8 §

Rakennustekniikan toimiala

Rakennustekniikka tuottaa kiinteistöjen rakentamis- ja 
kunnossapitopalveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

9 §

Ympäristönhoidon toimiala

Ympäristönhoito tuottaa vesialueiden puhtaanapidon, kasvintuotannon 
ja luonnonmukaisten viheralueiden palveluja hyväksyttyjen tavoitteiden 
mukaisesti.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2015 18 (249)
Kaupunginhallitus

Ryj/1
07.01.2015

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

10 §

Viraston päällikön tehtävät

Viraston päällikön tehtävänä on, ellei hän ole määrännyt tehtävää 
muulle viranhaltijalle,

1) hyväksyä toimintasäännöt

2) huolehtia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta

3) siirtää viraston palveluksessa oleva henkilö ja vastaava virka tai 
tehtävä viraston osastosta toiseen asianomaisia esimiehiä, 
asianomaista henkilöä sekä tämän sitä pyytäessä luottamusmiestä 
kuultuaan

4) panna täytäntöön henkilökuntaa koskevat virka- ja 
työehtosopimukset sekä vastaavat sopimukset huomioon ottaen, mitä 
kaupunginhallituksen johtosäännössä on määrätty

5) hakea kaupungin puolesta, lukuun ottamatta Euroopan Unionin 
rahoitusta, viraston toimialaan kuuluvat valtionosuudet ja -avustukset 
sekä niihin verrattavat etuudet ja käyttää näissä asioissa kaupungin 
puhevaltaa

6) hakea viraston toimialaan kuuluvat viranomaisluvat.

Lisäksi viraston päällikkö suorittaa kaupunginjohtajan, asianomaisen 
apulaiskaupunginjohtajan ja lautakunnan määräämät muut tehtävät.

11 §

Osaston päällikön tehtävät

Osaston päällikkö suorittaa kaupunginjohtajan, asianomaisen 
apulaiskaupunginjohtajan, lautakunnan ja viraston päällikön 
määräämät tehtävät.

12 §

Estyneenä oleminen 

Viraston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa 
lautakunnan määräämä osaston päällikkö.

Osaston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa viraston 
päällikön määräämä viranhaltija.

13 §
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Kelpoisuusvaatimukset

Viraston päällikön ja osastojen päälliköiden kelpoisuusvaatimuksena on 
ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja 
johtamistehtävistä.

Muulta henkilökunnalta vaadittavan kelpoisuuden määrää valinnan 
suorittaja.

14 §

Henkilökunnan ottaminen

Viraston päällikön ottaa kaupunginvaltuusto lautakunnan annettua 
hakijoista lausuntonsa.

Osaston päällikön ottaa kaupunginhallitus lautakunnan annettua 
hakijoista lausuntonsa.

Toimistotasoisen yksikön päällikön ottaa lautakunta.

Muun henkilökunnan ottaa viraston päällikkö tai hänen määräämänsä.

15 §

Esitykset ja lausunnot ulkopuolisille

Viraston esitykset ja lausunnot kaupungin ulkopuolisille on toimitettava 
kaupunginhallituksen välityksellä, jollei tätä asian vähäisen 
periaatteellisen tai taloudellisen merkityksen johdosta ole pidettävä 
tarpeettomana tai ellei toisin ole määrätty.

Esittelijän perustelut

Teknisen palvelun lautakunta on 30.10.2014 tehnyt esityksen 
rakentamispalvelun johtosäännön muuttamisesta. 

Rakentamispalvelun ehdotus uudeksi johtosäännöksi on liitteenä 1 ja 
voimassa oleva johtosääntö liitteenä 2. Rakentamispalvelun muistio 
yhdistämisen eduista ja tavoitteista on liitteenä 3. Henkilöstöryhmän 
lausunto on liitteenä 4. Teknisen palvelun lautakunnan esityslistateksti 
asiasta on liitteenä 5.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin rakentamispalvelu 
perustettiin 1.1.2009 lukien. Nykyinen johtosääntö tuli voimaan 
1.1.2013. 

Rakentamispalvelun nykyinen osastotasoinen organisaatio muodostuu 
seitsemästä osastosta: geopalvelu, hallinto, kaupunkitekniikan 
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rakentaminen, kaupunkitekniikan ylläpito, logistiikka, rakennustekniikka 
sekä ympäristönhoito. Geopalvelu tuottaa maa- ja kallioperään liittyviä 
pohjatutkimus- ja mittauspalveluja sekä puhtaan ja pilaantuneen maan 
kunnostus- ja käsittelypalveluja. Kaupunkitekniikan rakentaminen 
tuottaa kunnallistekniikan ja yleisten alueiden rakentamispalveluja. 
Geopalvelussa on noin 80 henkilöä ja kaupunkitekniikan rakentaminen 
-osastossa noin 570 henkilöä.

Johtosääntömuutoksella on tarkoitus muuttaa viraston organisaatiota 
siten, että geopalvelu ja kaupunkitekniikan rakentaminen yhdistetään 
yhdeksi osastoksi. Osastojen yhdistymisen tavoitteena on parempien, 
kokonaisvaltaisempien ja kustannustehokkaampien rakentamisen 
palvelujen tuottaminen aiempaa taloudellisemmin. Osastojen 
yhdistyminen selkeyttää toimintoja ja parantaa rakentamispalvelun 
kokonaistuottavuutta. Synergiaetuja on saatavissa mm. tukitoimintojen 
ja hankintojen hoitamisessa sekä henkilöstöresurssien käytössä.

Organisaatiomuutoksesta aiheutuvat virkajärjestelyt on tarkoitus 
toteuttaa siten, että geopalvelun yksikönjohtaja siirretään yhdistetyn 
osaston yksikönjohtajaksi. Hänen palkkaustaan on tarkoitus tarkistaa 
vastaamaan yhdistetyn osaston päällikön tehtävää. Kaupunkitekniikan 
rakentamisen yksikönjohtajan virka muutetaan työsuhteeksi, ja 
viranhaltija siirtyy suostumuksensa mukaisesti muihin tehtäviin 
rakentamispalvelussa. Virkajärjestelyt on valmisteltu yhteistyössä 
kaupunginkanslian henkilöstöosaston kanssa.

Lautakunnan ehdottamat muutokset on käsitelty kaupungin 
yhteistoimintasopimuksen ja yhteistoimintalain mukaisessa henkilöstön 
ja työnantajan välisessä yhteistoimintaneuvottelussa viraston 
henkilöstöryhmässä 27.10.2014 ja henkilöstötoimikunnassa 
28.10.2014. Rakentamispalvelun henkilöstöryhmä puoltaa 
muutosehdotuksia.

Sääntötoimikunta on käsitellyt johtosääntöehdotuksen 18.11.2014. 
Sääntötoimikunta pitää esitettyjä muutoksia perusteltuina. 
Sääntötoimikunnan lausunto on liitteenä 6. 

Kaupunginhallituksen ehdotus on sääntötoimikunnan ehdottaman 
mukainen.

Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaosto on käsitellyt asian 
24.11.2014. Johtosääntöjaosto puoltaa sääntötoimikunnan ehdotusta. 
Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto on liitteenä 7.

Johtosääntömuutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.2.2015 lukien.
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Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto 
hyväksyy päätösehdotuksen, kaupunginvaltuuston päätöksen 
täytäntöönpanon yhteydessä

siirtää yksikönjohtaja Hannu Halkola kaupunkitekniikan rakentaminen -
osaston yksikönjohtajan virkaan (vakanssinumero 060359) 6059,61 
euron mukaisin palkkaeduin 1.2.2015 lukien

muuttaa yksikönjohtajan viran (vakanssinumero 053035) 
kehittämispäällikön työsuhteeksi (vakanssinumero 053035) 1.2.2015 
lukien.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Rakentamispalvelun johtosääntöehdotus
2 Rakentamispalvelun (Stara) nykyinen johtosääntö
3 Osastojen yhdistämisen edut ja tavoitteet
4 Rakentamispalvelun henkilöstöryhmän lausunto
5 Teknisen palvelun lautakunnan esityslistateksti
6 Sääntötoimikunnan lausunto
7 Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto

Tiedoksi; Kunnallisvalitus, valtuusto

Stara
Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Teknisen palvelun lautakunta 30.10.2014 § 168

HEL 2014-012500 T 00 01 00

Päätös

Teknisen palvelun lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että 
se esittäisi kaupunginvaltuustolle Helsingin kaupungin 
rakentamispalvelun

 osaston kaupunkitekniikan rakentaminen uudeksi 
toimialakuvaukseksi
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Kaupunkitekniikan rakentaminen tuottaa kunnallistekniikan ja yleisten 
alueiden rakentamispalveluja sekä maa- ja kallioperään liittyviä 
asiantuntijapalveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

 osaston geopalvelu yhdistämisestä ja yksikönjohtajan viran 
siirtämisestä kaupunkitekniikan rakentaminen osastoon

ja että edellä mainitut muutokset tulisivat voimaan 1.1.2015 lukien. 

Lisäksi teknisen palvelun lautakunta päätti esittää 
kaupunginhallitukselle, että se päättäisi esittää kaupunginvaltuustolle, 
että kaupunginvaltuusto päättäisi hyväksyä liitteenä olevan ehdotuksen 
Helsingin kaupungin rakentamispalvelun johtosäännöksi. Ehdotus 
sisältää yllä olevat muutosehdotukset.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Timo Martiskainen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 39269

timo.martiskainen(a)hel.fi
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§ 8
V 14.1.2015, Keski-Pasilan keskustakorttelin asemakaava ja 
asemakaavan muuttaminen (nro 12261, Pasilan keskustakortteli)

HEL 2013-015432 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 17. kaupunginosan (Pasila) 
kortteleiden 17103 - 17104 ja katu- ja rautatiealueiden 
asemakaavaehdotuksen sekä katu-, puisto- ja rautatiealueiden 
asemakaavan muutosehdotuksen 19.8.2014 päivätyn ja 18.12.2014 
muutetun piirustuksen numero 12261 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12261 kartta, 
osa 1/4, päivätty 19.8.2014, muutettu 18.12.2014

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12261 kartta, 
osa 2/4, päivätty 19.8.2014, muutettu 18.12.2014

3 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12261 kartta, 
osa 3/4, päivätty 19.8.2014, muutettu 18.12.2014

4 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12261 kartta, 
osa 4/4, päivätty 19.8.2014, muutettu 18.12.2014

5 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12261 selostus, 
päivätty 19.8.2014, muutettu 18.12.2014

6 Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset
7 Havainnekuva 19.8.2014
8 Vuorovaikutusraportti liitteineen 23.6.2010, täydennetty 10.8.2010, 

19.8.2014 ja 18.12.2014
9 Osa päätöshistoriaa
10 Viranomaisneuvottelun muistio 31.3.2014
11 Toteutussopimus, tiivistelmä

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 9

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin poliisilaitos
Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä
Liikennevirasto
Museovirasto, 
kulttuuriympäristön suojelu
Senaatti-kiinteistöt Esitysteksti
YIT Rakennus Oy Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Alue sijaitsee Pasilassa, noin kolme kilometriä päärautatieasemasta 
pohjoiseen. Idässä aluetta rajaa Ratapihantie ja lännessä Länsi-Pasilan 
toimistokorttelit. Alueen pinta-ala on 11,9 hehtaaria.

Pasilan keskustakorttelin asemakaava ja asemakaavan muutos 
mahdollistavat monipuolisen keskustatoimintojen alueen rakentamisen 
joukkoliikenteen solmukohtaan. Keskustakortteliin kuuluu Pasilan 
asema, metroasema, joukkoliikenneterminaali, alueita yhdistävä raitti 
toreineen, Pasilansilta ja katualueita, liike- ja toimistotiloja, julkisia tiloja 
sekä asuntoja. 
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Pasilan keskustakorttelin asemakaavatyön pohjalla on vuonna 2006 
hyväksytty Keski-Pasilan osayleiskaava, vuonna 2010 
kaupunkisuunnittelulautakunnan jatkosuunnittelun pohjaksi hyväksymät 
asemakaavalliset suunnitteluperiaatteet ja kaupunginvaltuuston vuonna 
2013 tekemä päätös alueen suunnittelu- ja toteutuskilpailun 
ratkaisusta.

Alueesta vuosina 2011 - 2013 käydyn suunnittelu- ja toteutuskilpailun 
pohjalta asemakaavassa on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä noin 
193 000 k-m². Nykyinen rakennusoikeus alueella on 13 500 k-m² 
(Pasilan asema). Rakennusoikeudesta noin 154 000 k-m² on osoitettu 
liike- ja toimitilarakentamiseen ja 28 000 k-m² asuntorakentamiseen. 
Asuntorakentamisen määrä tarkoittaa asuntoja noin 700 asukkaalle. 

Helsingin kaupungin, Senaatti-kiinteistöjen, Liikenneviraston ja YIT 
Rakennus Oy:n välillä 29.1.2014 tehdyn toteutussopimuksen 
mukaisesti YIT Rakennus Oy:llä on velvollisuus rakentaa 
keskustakorttelin kokonaiskerrosalasta valmiiksi 80 % 122 kuukauden 
kuluessa tämän asemakaavan voimaantulosta. Keskustakortteli tulee 
muodostamaan Pasilan kaupunginosien ytimen ja laajennuksen 
Helsingin keskusta-alueelle.

Esittelijän perustelut

Uudenmaan maakuntakaavassa suunnittelualue on 
keskustatoimintojen aluetta, johon on merkitty päärata. Uudenmaan 2. 
vaihemaakuntakaavassa suunnittelualue on keskustatoimintojen 
aluetta (valtakunnan keskus). Alue on merkitty tiivistettäväksi alueeksi.

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on keskustatoimintojen aluetta, 
johon on merkitty metro/rautatie asemineen. Nyt laadittu asemakaava 
ja asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen.

Helsingin maanalaisessa yleiskaavassa numero 11830/2 alueella on 
metrolinjan Kamppi-Pasila varaus sekä Keski-Pasilan 
pysäköintilaitoksen varaus. Nyt laadittu asemakaavan muutos ei ole 
ristiriidassa maanalaisen yleiskaavan kanssa.

Suunnittelualue on 18.8.2006 lainvoiman saaneessa Keski-Pasilan 
osayleiskaavassa osoitettu keskustatoimintojen alueeksi ja osittain 
liikennealueen osaksi, jonka yläpuolelle saa sijoittaa 
keskustatoimintoja. Korttelialueen läpäisee itä-länsisuunnassa 
ohjeellinen jalankulkuyhteys, joka on myös osa seudullista poikittaista 
viheryhteyttä. Alueen poikki kulkee ohjeellinen maanalainen metroa 
varten varattu tila. Osayleiskaavassa Pasilan aseman länsipuolelle on 
merkitty uutta rakentamista yhteensä 60 000 - 80 000 k-m² ja aseman 
kohdalle 13 500 - 15 000 k-m².
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Alueen itäosassa on voimassa asemakaava nro 8400 vuodelta 1982. 
Kaavassa alue on varattu rautatiealueeksi, jossa on 13 500 k-m² 
rakennusoikeutta rautatieasemalle ja sitä palveleville tiloille. Alueen 
länsiosassa on voimassa asemakaava nro 7850 vuodelta 1979. 
Kaavassa alue on katu- ja puistoaluetta. Suunnittelualueen keskiosa on 
kaavoittamatonta aluetta, jota on aiemmin käytetty ratapihana.

Helsingin kaupunki omistaa suunnittelualueesta kadut sekä nykyisen 
Veturitien ja Pasilankadun välisen alueen noin 2,2 hehtaaria ja Suomen 
valtio loput noin 9,7 hehtaaria. Senaatti-kiinteistöt hallinnoi 
suunnittelualueesta noin 3,7 hehtaaria ja Liikennevirasto noin 6 
hehtaaria.

Asemakaavan muutoksen toteuttamisesta on 29.1.2014 tehty 
toteuttamissopimus, jonka osapuolina ovat Helsingin kaupunki, 
Senaatti -kiinteistöt, Liikennevirasto ja YIT -rakennus Oy. YIT 
Rakennus Oy:llä on velvollisuus rakentaa keskustakorttelin 
kokonaiskerrosalasta valmiiksi 80 % 122 kuukauden kuluessa 
keskuksen toteuttamisen mahdollistavan asemakaavan voimaantulosta 
ja koko keskus täysin valmiiksi 12 vuoden kuluessa keskuksen 
toteuttamisen mahdollistavan asemakaavan voimaantulosta. 
Toteutussopimuksen mukaisten kaupungin investointien 
kustannusarvio (kesäkuu 2014) vuosille 2014 - 2021 on noin 157 
miljoonaa euroa. Lisäksi raitiotielinja 9:n jatkamisesta keskustakorttelin 
kautta Ilmalaan aiheutuu vuosin 2015 - 2021 aikana noin 12 miljoonan 
euron kustannukset.

Asemakaavan toteuttamisen yhdyskuntataloudelliset vaikutukset on 
selostettu tarkemmin liitteessä 6.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Suomen valtion ja Helsingin kaupungin kesken solmitun aiesopimuksen 
perusteella Keski-Pasilasta on vapautunut suuret alueet asuin-, liike-, 
toimisto-, ja yleisten rakennusten käyttöön. Alueet vapautuivat 
raideliikenteeltä satamatoimintojen siirtyessä Vuosaareen v. 2008. 
Sopimuksen mukaan Helsingin kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin 
asemakaavan muuttamiseksi tai laatimiseksi.

Pasilan keskustakorttelin asemakaavatyön pohjalla on vuonna 2006 
hyväksytty Keski-Pasilan osayleiskaava. Asemakaavoitus on 
käynnistetty vuonna 2010. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 
asemakaavalliset suunnitteluperiaatteet jatkosuunnittelun pohjaksi 
26.8.2010.

Alueesta on järjestetty kaksivaiheinen suunnittelu- ja toteutuskilpailu 
vuosina 2011-2013. Kaupunginvaltuusto päätti 13.11.2013 valita 
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kilpailun voittajaksi YIT Rakennus Oy:n ehdotuksellaan TRIPLA. 
Asemakaavatyötä jatkettiin voittaneet kilpailuehdotuksen pohjalta. 
Kilpailuehdotusta esiteltiin kaupunkisuunnitteluviraston info- ja 
näyttelytila Laiturilla. Näyttely keräsi noin 10 000 kävijää ja palautteen 
saattoi antaa näyttelyn sähköiseen vieraskirjaan. 

Kaavan valmistelun ja siihen liittyvän kilpailun järjestämisen yhteydessä 
on tehty laajaa viranomaisyhteistyötä. Valmistelun aikana on 31.3.2014 
pidetty maankäyttö- ja rakennuslain 66§ mukainen 
viranomaisneuvottelu. Esille tulleet asiat on otettu huomioon 
asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmistelussa.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman mukaisesti.

Asemakaavan muutosluonnoksesta on jätetty neljä mielipidettä, jotka 
on otettu kaavoitustyössä huomioon. 

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 
12.9. - 13.10.2014. Muistutuksia esitettiin yksi.

Muistutus

Muistutuksessa esitettiin mm., että kaava-asiakirjoissa tulisi olla 
enemmän kuvaluonnoksia jalankulkijan perspektiivistä ja, että 
keskuksessa tulisi olla enemmän kadulle avautuvaa liiketilaa. 
Pasilansillan ja junalaitureiden välisiin kulkuyhteyksiin toivottiin 
kiinnitettävän erityistä huomiota. Muistutuksessa kiiteltiin 
kaavaehdotuksen suurta polkupyöräpaikkamäärää.

Muistutus ja siihen annettu vastine ovat luettavissa päätöshistoriasta 
(Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.12.2014, 422 §). 
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti, ettei muistutus anna aihetta 
muuttaa asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotusta.

Lausunnot

Ehdotuksesta antoivat lausunnon Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus (ELY-keskus), Liikennevirasto, Museovirasto, Helen 
Sähköverkko Oy, Helsingin poliisilaitos, Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä (HSL), Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä 
(HSY), kaupunginkirjasto, kiinteistölautakunta, opetusvirasto, 
pelastuslautakunta, rakennusvalvontavirasto, yleisten töiden 
lautakunta, ympäristölautakunta, suomenkielinen työväenopisto ja 
liikennelaitos-liikelaitos (HKL). Asuntotuotantotoimisto, liikuntavirasto, 
nuorisoasiainkeskus ja sosiaali- ja terveysvirasto ovat ilmoittaneet, ettei 
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niillä ole lausuttavaa asiasta. Kaupunginmuseo on ilmoittanut, että se ei 
lausu asiasta koska Museovirasto on lausunnon antaja.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY -keskus) 
toteaa, että asemakaava mahdollistaa Kehäradan, Pisararadan, 
lisäraiteen sekä uuden metroaseman toteuttamisen ja tarjoaa näin 
mahdollisuudet raideliikenteen kehittämiseen. Asemakaava täyttää 
maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimukset kaupan sijainnin 
ohjauksen osalta sekä edistää kilpailua kaupan alalla. 

ELY- keskus esittää lausunnossaan kaavamääräyksiin liittyviä 
huomautuksia, jotka koskivat rakennusten ilmanottoon liittyviä 
ratkaisuperiaatteita. Lisäksi ELY -keskus esitti määräysten 
täydentämistä usealla tärinää, runkomelua ja liikennemelua koskevalla 
määräyksellä. ELY -keskus suosittelee keskuksen sisätiloissa 
sijaitsevien yleisten jalankulkualueiden aukioloaikoja koskevien 
kaavamääräysten poistamista kaavasta, sillä ne johtavat käytännössä 
tilanteisiin, joissa niiden muutokset edellyttävät asemakaavan muutosta 
tai poikkeamispäätöstä.

Liikennevirasto toteaa, että kaavaehdotuksessa on huomioitu 
Liikenneviraston aluetarpeet lisäraiteiden osalta. Museovirasto toteaa, 
että vanhan asemarakennuksen purkamisen lisäksi asemakaavalla on 
huomattavia välillisiä vaikutuksia ympäröivään rakennettuun 
kulttuuriympäristöön. Kokonaisvaltaisesti tarkastellen Pasilan 
keskustakorttelin uudistaminen eheyttää ympäristöä myönteisellä 
tavalla luoden nykyisen sillan sijasta rakennettujen kortteleiden 
muodostaman yhteyden Itä- ja Länsi-Pasilan välille. 

Kiinteistölautakunta toteaa, että ehdotus on kaupunginvaltuuston 
13.11.2013 hyväksymän Keski-Pasilan keskustakorttelia koskevan 
toteutussopimuksen mukainen. Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) toteaa, 
että kaava mahdollistaa joukkoliikenneterminaalin ja metroaseman 
varauksen toteuttamisen sekä raitioliikenteen toimimisen erotetulla 
kaistalla Pasilansillalla. Yleisten töiden lautakunta toteaa, että viraston 
talousarviossa on varauduttu vuosina 2014 - 2021 Keski-Pasilan 
yleisten alueiden toteuttamiseen. 

Muissa lausunnoissa esitettiin mm., että lasten ja nuorten liikkumisen 
turvallisuuteen, tulevan työmaan turvallisuuteen, toteutuksen 
vaiheistukseen sekä alueen ilmanlaatuun tulee kiinnittää erityistä 
huomiota. Lisäksi esitettiin, että kaavaa tulisi täydentää mm. teknisiä 
ratkaisuja koskevilla määräyksillä.

Lausunnot ilmenevät kokonaisuudessaan päätöshistoriasta ja niiden 
referaatit sekä lausuntoihin annetut vastineet ovat 
vuorovaikutusraportissa (liite 8).
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Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotukseen on lausuntojen 
johdosta tehty seuraavat tarkistukset:

 ELY-keskuksen lausunnon johdosta on täydennetty 
ympäristöhäiriöiden torjuntaa koskevaa määräystä, jonka 
mukaan rakennusten ilmanottokohtien sijaintiin ja suodattamisen 
tehokkuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota 
jatkosuunnittelussa.

 ELY-keskuksen, ympäristölautakunnan ja HSY:n lausuntojen 
johdosta on lisätty ympäristöhäiriöiden torjuntaa koskeva 
määräys, jonka mukaan Veturitien katutilan ja sen ympäristön 
suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota tie- ja 
junaliikennemelun torjuntaan sekä ilman epäpuhtauksille 
altistumisen minimoimiseen.

 ELY-keskuksen ja rakennusvalvontaviraston lausuntojen 
johdosta kaavaan on lisätty määräys, jonka mukaan C-
korttelialueen parvekkeet tulee lasittaa.

 ELY-keskuksen ja rakennusvalvontaviraston lausuntojen 
johdosta on lisätty LR/u -aluetta koskeva määräys, jonka 
mukaan rakennusten ulkovaipan ääneneristävyyden riittävyys 
liikennemelua vastaan tulee osoittaa rakennusluvassa.

 Rakennusvalvontaviraston lausunnon johdosta on kaavan   
LHA-1 -korttelialueen rakennusoikeusmäärittelyä selkeytetty 
poistamalla tasolla +32 sijaitsevien toimistotilojen tarkkaa 
enimmäismäärää koskeva määräys.

 Ympäristölautakunnan lausunnon johdosta selostusta on 
täydennetty tiedoilla vuorottaispysäköinnin merkityksestä 
suunnittelualueella.

 Helen Sähköverkko Oy:n lausunnon johdosta kaavaselostuksen 
Tietoliikenne- ja energiahuoltokartta -liitettä on päivitetty siten, 
että siihen on merkitty nykyinen keskijännitekaapeli.

Muut tehdyt muutokset:

 Korttelin 17103 rakennusalaa kl-1 on laajennettu etelään ja 
asemarakennuksen keskiosan räystäskorkeutta on suuremman 
huonekorkeuden mahdollistamiseksi nostettu 4 metrillä. 
Muutokset ovat luonteeltaan teknisiä eikä niillä ole esimerkiksi 
rakennusoikeuden osalta maankäytöllisiä vaikutuksia. 
Asianomaisia on kuultu muutoksesta erikseen, eikä heillä ole 
ollut asiaan huomautettavaa.
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Kaavaan on lisäksi tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia, jotka eivät 
muuta ehdotuksen sisältöä. Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, 
joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksen 
mukainen. Kaupunkisuunnitteluvirasto on tehnyt kaavaehdotukseen 
edellä selostettuja vähäisiä muutoksia ja teknisluonteisia tarkistuksia.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12261 kartta, 
osa 1/4, päivätty 19.8.2014, muutettu 18.12.2014

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12261 kartta, 
osa 2/4, päivätty 19.8.2014, muutettu 18.12.2014

3 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12261 kartta, 
osa 3/4, päivätty 19.8.2014, muutettu 18.12.2014

4 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12261 kartta, 
osa 4/4, päivätty 19.8.2014, muutettu 18.12.2014

5 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12261 selostus, 
päivätty 19.8.2014, muutettu 18.12.2014

6 Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset
7 Havainnekuva 19.8.2014
8 Vuorovaikutusraportti liitteineen 23.6.2010, täydennetty 10.8.2010, 

19.8.2014 ja 18.12.2014
9 Osa päätöshistoriaa
10 Viranomaisneuvottelun muistio 31.3.2014
11 Toteutussopimus, tiivistelmä

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
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rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 9

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin poliisilaitos
Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä
Liikennevirasto
Museovirasto, 
kulttuuriympäristön suojelu
Senaatti-kiinteistöt Esitysteksti
YIT Rakennus Oy Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunginkirjasto
Kiinteistölautakunta
Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
Opetusvirasto
Pelastuslautakunta
Rakennusvalvontavirasto
Suomenkielinen työväenopisto
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnitteluvirasto 18.12.2014

HEL 2013-015432 T 10 03 03
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17. kaupunginosan (Pasila) kortteleiden 17103–17104 ja katu- ja 
rautatiealueiden asemakaavaehdotuksesta ja katu-, puisto- ja 
rautatiealueiden asemakaavan muutosehdotuksesta annetut lausunnot.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 19.8.2014 puoltaa 19.8.2014 
päivätyn asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen 
hyväksymistä.

Pasilan keskustakorttelin asemakaava ja asemakaavan muutos 
mahdollistaa monipuolisen keskustatoimintojen alueen rakentamisen 
joukkoliikenteen solmukohtaan. Keskustakortteliin kuuluu Pasilan 
asema, metroasema, joukkoliikenneterminaali, alueita yhdistävä raitti 
toreineen, Pasilansilta ja katualueita, liike- ja toimistotiloja, julkisia tiloja 
sekä asuntoja. Pasilan keskustakorttelin asemakaavatyön pohjalla on 
vuonna 2006 hyväksytty Keski-Pasilan osayleiskaava, vuonna 2010 
kaupunkisuunnittelulautakunnan jatkosuunnittelun pohjaksi hyväksymät 
asemakaavalliset suunnitteluperiaatteet ja kaupunginvaltuuston vuonna 
2013 tekemä päätös alueen suunnittelu- ja toteutuskilpailun 
ratkaisusta. 

Alueesta vuosina 2011–2013 käydyn suunnittelu- ja toteutuskilpailun 
pohjalta asemakaavassa on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä noin 
193 000 k-m2. Nykyinen rakennusoikeus alueella on 13 500 k-m2 
(Pasilan asema). Rakennusoikeudesta noin 154 000 k-m2 on osoitettu 
liike- ja toimitilarakentamiseen ja 28 000 k-m2 asuntorakentamiseen. 
Asuntorakentamisen määrä tarkoittaa asuntoja noin 700 asukkaalle. 
Helsingin kaupungin, Senaatti-kiinteistöjen, Liikenneviraston ja YIT 
Rakennus Oy:n välillä 29.1.2014 tehdyn toteutussopimuksen 
mukaisesti YIT Rakennus Oy:llä on velvollisuus rakentaa 
Keskustakorttelin kokonaiskerrosalasta valmiiksi 80 % 122 kuukauden 
kuluessa tämän asemakaavan voimaantulosta.  Keskustakortteli tulee 
muodostamaan Pasilan kaupunginosien ytimen ja laajennuksen 
Helsingin keskusta-alueelle.

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti 
nähtävillä 12.9.–13.10.2014.

Ehdotuksesta lausunnon antoivat kaupunginkirjasto, 
kiinteistölautakunta, opetusvirasto, pelastuslautakunta, 
rakennusvalvontavirasto, yleisten töiden lautakunta, suomenkielinen 
työväenopisto, Liikennelaitos -liikelaitos (HKL), Helen Sähköverkko Oy, 
Helsingin poliisilaitos, Helsingin seudun liikenne (HSL), HSY -
kuntayhtymä, ympäristölautakunta, Liikennevirasto, Museovirasto ja 
Uudenmaan ELY-keskus. Asuntotuotantotoimisto, liikuntavirasto, 
nuorisoasiainkeskus ja sosiaali- ja terveysvirasto ovat ilmoittaneet, että 
heillä ei ole lausuttavaa asiasta. Kaupunginmuseo on ilmoittanut, että 
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se ei lausu asiasta koska museovirasto on lausunnon antaja.  
Ehdotuksesta tehtiin 1 muistutus.

Kaupunginkirjasto toteaa, että on tärkeää että uudistamisen myötä 
Pasilan kirjaston saavutettavuus ja näkyvyys paranevat huomattavasti 
ja, että Keskustakorttelin uudistaminen kohentaa ympäristöä 
myönteisellä tavalla. 

Kiinteistölautakunta toteaa, että ehdotus mahdollistaa monipuolisen 
keskustatoimintojen korttelialueen rakentamisen Pasilan aseman 
yhteyteen joukkoliikenteen solmukohtaan. Ehdotus on 
kaupunginvaltuuston 13.11.2013 hyväksymän Keski-Pasilan 
keskustakorttelia koskevan toteutussopimuksen mukainen. 
Kiinteistölautakunta puoltaa asemakaava- ja 
asemakaavamuutosehdotuksen hyväksymistä.

Opetusvirasto toteaa, että lasten ja nuorten liikkumisen turvallisuus 
tulee ottaa huomioon koko Pasilan alueella.

Pelastuslautakunta toteaa, että tulevan työmaan turvallisuuteen sekä 
toteutuksen vaiheistukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota koko 
rakentamisen ajan.

Rakennusvalvontavirasto toteaa, että asemakaavan pohjautuminen 
olemassa olevaan suunnitelmaan, jonka rakentamisesta on solmittu 
toteutussopimus, on tilanteena poikkeuksellinen. Tässä tilanteessa on 
perusteltua kirjata huolellisesti suunnitelman ominaisuudet 
yksityiskohtaisesti ja selkeästi asemakaavaan. Asemakaavan taustalla 
oleva kilpailuvaiheen suunnitelma on ansiokas ja idearikas. 
Asemakaavalla tulee varmistaa tämän toteutuminen laadukkaasti. 
Rakennusvalvontavirasto esittää kaavaa täydennettävän usealla 
arkkitehtuurin laatutasoa, rakennusoikeusmäärityksiä, 
pysäköintipaikkavelvoitteita ja teknisiä ratkaisuja koskevalla 
määräyksellä.

Yleisten töiden lautakunta toteaa, että viraston 
talousarviosuunnitelmassa on varauduttu vuosina 2014 - 2021 Keski-
Pasilan yleisten alueiden toteuttamiseen. Yleisten töiden lautakunta 
puoltaa asemakaava- ja asemakaavan muutosta.

Suomenkielinen työväenopisto toteaa, että monipuolisen 
keskustatoimintojen alueen rakentaminen on hyvin perusteltu ja 
tarpeellinen.

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) toteaa, että kaava mahdollistaa 
joukkoliikenneterminaalin ja metroaseman varauksen toteuttamisen 
sekä raitioliikenteen toimimisen erotulla kaistalla Pasilansillalla.
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Helen sähköverkko Oy esittää, että asemakaavan selostuksen 
energiahuollon liitekarttaa täydennetään nykyisen keskijännitekaapelin 
merkinnällä reitillä Pasilansillan länsipää - Ratapihantie.  Helen 
Sähköverkko Oy:llä ei ole kaavaehdotukseen huomautettavaa.  

Helsingin poliisilaitos toteaa, että kaavan toteuttaminen aiheuttaa 
mittavia rakennusaikaisia erityisjärjestelyjä varsinkin liikenteen osalta 
ja, että liikennejärjestelyihin liittyvät suunnitelmat koskevat varsinaista 
lausuttavana olevaa aluetta laajempaa kokonaisuutta. Helsingin 
poliisilla ei ole kaavaehdotukseen huomautettavaa.

Helsingin seudun liikenne (HSL) toteaa, että aiempien kannanottojen ja 
lausuntojen lisäksi HSL:llä ei ole huomautettavaa kaavaehdotuksesta.

HSY -kuntayhtymä esittää lausunnossaan kantansa alueen 
vesihuoltoon, ilmastonsuojeluun ja ilmansuojeluun liittyen.

Ympäristölautakunta toteaa, että korttelin kaava-alueen tie- ja 
raideliikenteen melusta, tärinästä ja runkomelusta sekä ilmanlaadusta 
on kaavoituksen yhteydessä tehty hyvät selvitykset ja tulosten pohjalta 
asuin- ja toimitiloille on annettu asianmukaiset kaavamääräykset 
haittojen torjumiseksi. Lausunnossa todetaan lisäksi, että katetussa 
tilassa, jossa Veturitie kulkee Keski-Pasilan keskuksen alitse, tulee 
liikennemääräennusteiden ja ilmanlaadun vertailumittaustietojen 
perusteella arvioituna olemaan huomattavan korkeat 
typpidioksidipitoisuudet, jotka ylittävät ilmanlaadun raja-arvot.

Liikennevirasto toteaa, että kaavaehdotuksessa on huomioitu 
Liikenneviraston aluetarpeet lisäraiteiden osalta.

Museovirasto toteaa, että kaavaehdotuksessa on asianmukaisesti 
todettu vaikutukset maisemaan, kaupunkikuvaan ja rakennettuun 
ympäristöön. Vanhan asemarakennuksen purkamisen lisäksi 
asemakaavalla on huomattavia välillisiä vaikutuksia ympäröivään 
rakennettuun kulttuuriympäristöön. Kokonaisvaltaisesti tarkastellen 
Pasilan keskustakorttelin uudistaminen eheyttää ympäristöä 
myönteisellä tavalla luoden nykyisen sillan sijasta rakennettujen 
kortteleiden muodostaman yhteyden Itä- ja Länsi-Pasilan välille.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että asemakaavatyön yhteydessä 
sekä sitä edeltävän kilpailun valmistelussa ja ohjauksessa on tehty 
laajaa hallintokunta- ja viranomaisyhteistyötä. Yhteistyön tarkoitus on 
ollut mm. kartoittaa ja kirjata sellaisia laatutekijöitä, määräystarpeita, 
velvoitteita ja ratkaisumalleja, jotka ovat asemakaavan ja tulevan 
jatkotyön kannalta tärkeitä. Kaavaehdotus on laadittu tämän yhteistyön 
ja kaavoitukseen liittyvän muun vuorovaikutuksen tuloksia hyödyntäen. 
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Lausuntojen pohjalta on tehty edelleen tarkistuksia mm. 
kaavaehdotuksen teknisiin määräyksiin.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus katsoo 
lausunnossaan (30.10.2014) selvitysten valossa osoitetun, että esitetty 
kaupan ratkaisu keskustatoimintojen alueella joukkoliikenteen ja 
kevyen liikenteen solmukohdassa edistää sellaisen palveluverkon 
kehitystä, jossa asiointimatkojen pituudet ovat kohtuulliset ja 
liikenteestä aiheutuvat haitat mahdollisimman vähäiset. Näin ollen 
asemakaava täyttää maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimukset 
kaupan sijainnin ohjauksen osalta sekä edistää kilpailua kaupan alalla.

ELY-keskus toteaa liikenteestä, että asemakaava mahdollistaa 
Kehäradan, Pisararadan, lisäraiteen sekä uuden metroaseman 
toteuttamisen ja tarjoaa näin mahdollisuudet raideliikenteen 
kehittämiseen. Lisäksi kaavalla mahdollistetaan raitiovaunu- ja linja-
autoliikenteen joukkoliikenneterminaalin toteuttaminen Pasilan juna-
aseman edustalle.

Lausunnossa todetaan, että hulevesimääräykset ovat asialliset ja että 
alueellinen ratkaisu on asianmukainen. 

Kulttuuriympäristön osalta ei ole huomautettavaa.

ELY-keskuksen lausunnossa esitetään, että rakennusten ilmanottoon 
liittyviä ratkaisuperiaatteita tarkennetaan kaavamääräyksillä. Lisäksi 
ELY-keskus esittää kaavaa täydennettävän usealla tärinää, runkomelua 
ja liikennemelua koskevalla määräyksellä.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että kaavaehdotusta varten on 
alueelta laadittu ilmanlaatuselvitys, liikennemeluselvitys sekä 
runkomelu- ja tärinäselvitys. Rakennusten ilmanottoon liittyen, 
kaavaehdotusta on täydennetty siten, että huomiota tulee kiinnittää 
myös suodatuksen tehokkuuteen. Meluntorjunnan osalta kaavaan on 
lisätty LR/u -aluetta koskeva määräys, jonka mukaan rakennusten 
ulkovaipan ääneneristävyyden riittävyys liikennemelua vastaan tulee 
osoittaa rakennusluvassa. Koska Veturitien katutila ja sen lähiympäristö 
tulevat jäämään voimakkaasti melun ja ilman epäpuhtauksien 
kuormittamiksi, on kaavassa annettu jatkosuunnittelumääräys, joka 
edellyttää asian huomioon ottamista.

Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa.

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

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset:
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 ELY-keskuksen lausunnon johdosta on täydennetty 
ympäristöhäiriöiden torjuntaa koskevaa määräystä, jonka 
mukaan rakennusten ilmanottokohtien sijaintiin ja suodattamisen 
tehokkuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota 
jatkosuunnittelussa. 

 ELY-keskuksen, Ympäristölautakunnan ja HSY -kuntayhtymän 
lausuntojen johdosta on lisätty ympäristöhäiriöiden torjuntaa 
koskeva määräys, jonka mukaan Veturitien katutilan ja sen 
ympäristön suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota 
sekä tie- että junaliikennemelun torjuntaan sekä ilman 
epäpuhtauksille altistumisen minimoimiseen.

 ELY-keskuksen ja rakennusvalvontaviraston lausuntojen 
johdosta kaavaan on lisätty määräys, jonka mukaan C-
korttelialueen parvekkeet tulee lasittaa.

 ELY-keskuksen ja rakennusvalvontaviraston lausuntojen 
johdosta on lisätty LR/u -aluetta koskeva määräys, jonka 
mukaan rakennusten ulkovaipan ääneneristävyyden riittävyys 
liikennemelua vastaan tulee osoittaa rakennusluvassa.

 Rakennusvalvontaviraston lausunnon johdosta on kaavan LHA-
1 -korttelialueen rakennusoikeusmäärittelyä selkeytetty 
poistamalla tasolla +32 sijaitsevien toimistotilojen tarkkaa 
enimmäismäärää koskeva määräys.

 Ympäristölautakunnan lausunnon johdosta selostusta on 
täydennetty tiedoilla vuorottaispysäköinnin merkityksestä 
suunnittelualueella.

 Helen Sähköverkko Oy:n lausunnon johdosta kaavaselostuksen 
Tietoliikenne- ja energiahuoltokartta -liitettä on päivitetty siten, 
että siihen on merkitty nykyinen keskijännitekaapeli.

Muut tehdyt muutokset:

 Korttelin 17103 rakennusalaa kl-1 on laajennettu etelään ja 
asemarakennuksen keskiosan räystäskorkeutta on suuremman 
huonekorkeuden mahdollistamiseksi nostettu 4 metrillä. 
Muutokset ovat luonteeltaan teknisiä eikä niillä ole esimerkiksi 
rakennusoikeuden osalta maankäytöllisiä vaikutuksia. 
Asianomaisia on kuultu muutoksesta erikseen, eikä heillä ole 
ollut asiaan huomautettavaa.

 Lisäksi kaavaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia, 
jotka eivät muuta ehdotuksen sisältöä.

Jatkotoimenpiteet

Helsingin kaupungin, Senaatti-kiinteistöjen, Liikenneviraston ja YIT 
Rakennus Oy:n välillä 29.1.2014 tehdyn toteutussopimuksen 
mukaisesti YIT Rakennus Oy:llä on velvollisuus rakentaa 
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Keskustakorttelin kokonaiskerrosalasta valmiiksi 80 % 122 kuukauden 
kuluessa keskuksen toteuttamisen mahdollistavan asemakaavan 
voimaantulosta.

Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä tehdyt muutokset eivät ole 
olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. 
Muutoksista, joiden etua muutokset koskevat, on kuultu erikseen.

Lisätiedot
Dan Mollgren, projektipäällikkö, puhelin: 310 37326

dan.mollgren(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.12.2014 § 422

HEL 2013-015432 T 10 03 03

Ksv 0870_1

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa seuraavan vastauksen 
kaupungin perusteltuna kannanottona tehtyyn muistutukseen.

Muistutuksen sisältö

Muistutuksen (Mu1) tekijä toivoo, että kaava-asiakirjoissa olisi 
enemmän kuvaluonnoksia siitä perspektiivistä josta rakennuksia ja 
katutilaa yleensä katsotaan, eli jalankulkijan korkeudelta. 

Jos kortteleista halutaan oikeasti keskus eikä vain kauppakeskusta, 
tulisi katutilojen ja kulkureittien avautua useampaan suuntaan. 
Keskuksen pohjoisreuna Firdonkadulle tulisi ehdottomasti saada 
kadulle avautuvaa liiketilaa, jotta syntyisi tavoiteltua urbaania 
kaupunkielämää. Samoin korttelin juuren tulisi avautua länsipuolelle 
enemmän kivijalkaliikkeiden kautta. 

Kortteleiden läpi itä-länsi ja pohjois-etelä - suunnassa vaadituista 
muutamista kulkureiteistä tulee ehdottomasti pitää kiinni. Kulku 
Pasilansillalta raiteille tulee olla mahdollisimman sujuva, eli liukuportaat 
olisi hyvä saada hieman lähemmäs sisäänkäyntiä ja niitä tarvitaan 
varsinkin Pisaran myötä toiset, koska nykyiset ovat jo ruuhkaiset. On 
erittäin hyvä että Pasilansillalle saadaan omat kaistat sekä 
raitiovaunuille että linja-autoille kuin pyörillekin. Firdonkadun 
ajoramppien sijoittelu tulee toteuttaa huolellisesti, jotta katutila säilyy 
viihtyisänä korttelin pohjoisreunalla. Keskuksen pysäköintipaikkojen 
käyttö tulisi toteuttaa yhdessä pohjoispuolisen korttelin asuintalojen 
kanssa. Suhteessa korttelin asukkaisiin, työntekijöiden ja 
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saavutettavuuteen vähemmälläkin määrällä paikkoja tulisi pärjätä. 
Suuri polkupyöräpaikkojen määrä on erittäin tervetullutta.

Rakennusten muoto ja massoittelu on hyvin pasilalaista, ympäristöönsä 
sopivaa mutta vaatii ehdottomasti sen, että laadukkaiden materiaalien 
ja värien käyttöä valvotaan ja edellytetään tarkasti.

Vastine

Kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Laiturilla järjestettiin 
6.2.–26.4.2014 Pasila 3.0 -niminen näyttely, jossa esiteltiin käydyn 
suunnittelu- ja toteutuskilpailun voittajaehdotusta. Näyttely keräsi noin 
10 000 kävijää. Näyttelyssä oli esillä pienoismalli, 3d-
havainnemateriaalia ja mm. perspektiivikuvia. Kaavaehdotus perustuu 
näyttelyssä esillä olleeseen voittajaehdotukseen. Kaavaehdotukseen ei 
ole sisällytetty kaikkea kaavatyön aikana esillä ollutta aineistoa. 

Keskuksen katutason julkisivuista Firdonkadun ja Pasilankadun 
suuntaan on kaavassa määrätty, että katutasosta likimääräiselle tasolle 
+32 julkisivupinnoissa tulee käyttää innovatiivisia, valoa läpäiseviä 
rakenteita, kuten alumiinivaahtoa ja julkisivuaukotuksen tulee 
muodostua erikokoisista pyöreistä aukoista. Määräyksellä luodaan 
siten edellytykset näyteikkunamaiselle ilmeelle, mutta liiketilojen 
avautumisesta tiettyihin suuntiin ei ole tarkemmin määrätty kaavassa. 
Kaavaehdotuksessa on lisäksi määrätty, että Veturitien suuntaan, 
likimääräisten tasojen +16 ja +21 välissä, vähintään puolet 
julkisivupinnasta tulee olla lasijulkisivua jalankulun tasossa.

Keskustakorttelin jalankulkureitistön jatkuvuuden turvaaminen on ollut 
yksi kaavatyön keskeinen tavoite. Kaavaehdotuksessa on määrätty, 
että yleiselle jalankululle varattuja reittejä (yjk ja yjk-as) tulee rakentaa 
itä-länsi- ja pohjois-eteläsuuntaisesti keskustakorttelin läpi kulkeviksi.

Kaavatyön yhteydessä tehty liikennesuunnittelu on tehty yhteistyössä 
mm. liikenneviraston, HKL:n ja HSL:n kanssa. Kaavaehdotuksessa on 
siten pyritty luomaan mahdollisimman hyvä liikkumisympäristö 
vilkkaasti liikennöidyllä alueella. Kaavaehdotuksen polkupyöräpaikkoja 
koskevat määräykset tarkoittavat, että keskuksen valmistuessa 
keskustakorttelissa on yli 3 000 polkupyöräpaikkaa. Kaavassa on 
erikseen määrätty, että Pasilan asema-alueelle ja sen läheisyyteen on 
toteutettava 500 joukkoliikenteen liityntäpolkupyöräpaikkaa, joista 250 
tulee sijaita sisätiloissa.

Samalla lautakunta päättää, ettei muistutus anna aihetta muuttaa 
asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotusta.
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Lisäksi lautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

19.08.2014 Ehdotuksen mukaan

10.12.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Dan Mollgren, projektipäällikkö, puhelin: 310 37326

dan.mollgren(a)hel.fi
Kaisu Tähtinen, johtava lakimies, puhelin: 310 37035

kaisu.tahtinen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 13.11.2014 § 541

HEL 2013-015432 T 10 03 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle 17. 
kaupunginosan (Pasila) kortteleita 17103 ja 17104 sekä katu- ja 
rautatiealueita koskevasta asemakaava- ja 
asemakaavamuutosehdotuksesta nro 12261 seuraavan lausunnon:  

Kiinteistölautakunta puoltaa asemakaava- ja 
asemakaavamuutosehdotuksen hyväksymistä. Ehdotus mahdollistaa 
monipuolisen keskustatoimintojen korttelialueen rakentamisen Pasilan 
aseman yhteyteen joukkoliikenteen solmukohtaan. Ehdotus on 
kaupunginvaltuuston 13.11.2013 hyväksymän Keski-Pasilan 
keskustakorttelia koskevan toteutussopimuksen mukainen.

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Pasi Lehtiö, toimistopäällikkö, puhelin: 310 36448

pasi.lehtio(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 5.11.2014

HEL 2013-015432 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt HKL:ltä lausuntoa Keski-
Pasilan keskustakorttelin asemakaavasta ja asemakaavan 
muutoksesta nro 12261. Suunnittelualueeseen kuuluu Pasilan asema, 
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metroasema, joukkoliikenneterminaali, alueita yhdistävä raitti toreineen, 
Pasilansilta ja katualueita, liike- ja toimistotiloja, julkisia tiloja sekä 
asuntoja. Alueesta käydyn suunnittelu- ja toteutuskilpailun pohjalta 
asemakaavassa on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä
n. 193 000 k-m².

Keskustakortteli tulee muodostamaan Pasilan kaupunginosien ytimen 
ja laajennuksen Helsingin keskusta-alueelle. Alue tulee toimimaan 
joukko-, jalankulku-, pyöräily- ja ajoneuvoliikenteen solmukohtana. 
Kaava mahdollistaa joukkoliikenneterminaalin ja metroaseman 
varauksen toteuttamisen sekä raitioliikenteen toimimisen erotulla 
kaistalla Pasilansillalla. HSL Raitioliikenteen linjastosuunnitelma 
2017–2024 -luonnoksen (17.3.2014) toteutuessa Keski-Pasilan lävitse 
kulkee tulevaisuudessa 3 raitiotielinjaa (linjat 2,9 ja 7).

HKL on osallistunut Pasilan keskustakorttelin suunnittelukilpailuun 
antamalla asiantuntija-apua metroaseman varauksen, raitiotieradan 
sekä joukkoliikenneyhteyksien suunnittelun osalta. HKL on tuonut 
suunnittelu- ja toteutuskilpailun yhteydessä esille niitä seikkoja, jotka 
HKL näkee olennaisina ja välttämättöminä joukkoliikenteen 
toteuttamisen kannalta.

Koska alueelle ollaan kaavoittamassa asuinkiinteistöjä sekä muuta 
melulle ja tärinälle häiriöherkkää toimintaa, HKL pitää tärkeänä, että 
rakennusmääräyksissä ja kiinteistöjen sijoittelussa huomioidaan 
raitioliikenteen melu- ja tärinähaitat. Joukkoliikenteen 
toimintaedellytykset tulee huomioida hankkeen rakentamisvaiheessa 
työnaikaisissa järjestelyissä. 

Suunnittelualueella on omat raitiovaunukaistat Pasilansillalla sekä 
joukkoliikenteelle erotettu väylä Pasilankadulla. Nämä ratkaisut 
parantavat osaltaan joukkoliikenteen sujuvuutta. Pasilansillalle, Pasilan 
aseman edustalle, on suunniteltu joukkoliikenneterminaali, joka 
mahdollistaa linja-auto ja raitiovaunuvaihtopysäkkien keskittämisen 
juna-aseman viereen. Bussi- ja raitiovaunupysäkkien keskittäminen 
joukkoliikenneterminaaliin ja eri kulkumuotojen eriyttäminen 
terminaalissa selkeyttää osaltaan joukkoliikenteen toimintaa.

Asemakaavassa osoitettu ja hankkeen toteutussopimukseen kuuluva 
metroasema parantaa mahdollisuuksia kehittää seudun 
joukkoliikenneverkkoa. Kaavassa tulee metroaseman 
toteutusvarauksen osalta huomioida suunniteltujen kulkuyhteyksien 
toteuttamismahdollisuudet tulevaisuudessa muihin maanalaisiin tiloihin 
ja maan tasalle. Lisäksi metroaseman tarvitsemien pystykuilujen ja 
muiden teknisten tilojen varaukset tulee mahdollisuuksien mukaan 
huomioida myös kaavassa.
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19.6.2014 Lausunto annettu

Lisätiedot
Jaakko Laurila, projekti-insinööri, puhelin: 310 22691

jaakko.laurila(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 04.11.2014 § 112

HEL 2013-015432 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon 
kaupunkisuunnitteluvirastolle Pasilan keskustakorttelin (17. 
kaupunginosa, korttelin 17103 ja 17104) asemakaavasta ja 
asemakaavan muutoksesta nro. 12289: 

Purkutöiden ja työmaan turvallisuuteen sekä toteutuksen 
vaiheistukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota koko rakentamisen 
ajan. Lisäksi tulee varmistaa ajoyhteydet pelastuslaitoksen yksiköille 
raiteiden länsisivulle mahdollisen raideliikenneonnettomuuden varalta 
koko rakennustyön ajan. Työmaa aikana muuttuvista ajojärjestelyistä 
tulee informoida pelastuslaitosta reaaliaikaisesti.

Pelastuslaitosta tulee informoida työmaan vaikutuksista Länsi-Pasilaan 
suuntautuvaan hälytysajoneuvoliikenteeseen.  

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

Esittelijä
vs. pelastuskomentaja
Jorma Lilja

Lisätiedot
Pekka Ronkainen, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 31031238

pekka.ronkainen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 04.11.2014 § 320

HEL 2013-015432 T 10 03 03

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Pasilan keskustakortteli on paitsi joukkoliikenteen tärkeä solmukohta 
myös katuliikenteen merkittävä läpiajokohta. Korttelin kaava-alueen tie- 
ja raideliikenteen melusta, tärinästä ja runkomelusta
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sekä ilmanlaadusta on kaavoituksen yhteydessä tehty hyvät selvitykset 
ja tulosten pohjalta asuin- ja toimitiloille on annettu asianmukaiset 
kaavamääräykset haittojen torjumiseksi. 

Keskustakorttelin ali kulkee katettuna Veturitie, jonka liikennemäärän 
ennakoidaan tulevaisuudessa olevan noin 37 000 ajoneuvoa 
vuorokaudessa. Korttelin jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa on 
tärkeää huomioida melu- ja ilmanlaatuhaittojen välttäminen myös 
matkustajien ja kevyen liikenteen käyttäjien liikkumisympäristöissä ja 
pysäkeillä.

Ilmanlaadun huomioiminen

Katetussa tilassa ja tunneleissa liikenteen päästöt eivät pääse 
laimenemaan, jolloin ilmansaastepitoisuudet voivat nousta 
huomattavan korkeiksi. Esimerkiksi Eliel Saarisen tien 
joukkoliikennetunnelissa Huopalahden aseman pysäkillä ilmanlaatua 
on mitattu HSY:n passiivikeräinmittauksilla v. 2011 alkaen. 
Typpidioksidipitoisuus on ylittänyt VN:n ilmanlaatuasetuksella 
typpidioksidille asetetun vuosiraja-arvon 40 ug/m3 ja pitoisuudet ovat 
olleet jopa korkeampia kuin vilkkaimmissa katukuiluissa, vaikka 
tunnelin liikennemäärä on erittäin vähäinen. Tunnelissa saavat ajaa 
vain bussit ja taksit. Tunnelissa mitatut vuosikeskiarvot ovat vaihdelleet 
48-53 ug/m3. 

Ilmanlaadun raja-arvot on asetettu terveysperustein eivätkä ne saa 
ylittyä alueilla, joille ihmisillä on pääsy. Raja-arvot eivät ole voimassa 
väyläalueilla, mutta kevyen liikenteen väylillä ja bussipysäkeillä niitä 
täytyy noudattaa. Jos ilmanlaadun raja-arvot ylittyvät, kunta on 
velvollinen laatimaan ilmansuojelusuunnitelman ja ryhtymään 
toimenpiteisiin ylittymisen estämiseksi. Helsinki on saanut jatkoaikaa 
typpidioksidiraja-arvon noudattamiselle vuoteen 2015 saakka, mutta 
raja-arvo ylittyy edelleen vilkkaimmissa katukuiluissa. Raja-
arvoylitysalueita ei tule rakentaa lisää. 

Katetussa tilassa, jossa Veturitie kulkee Keski-Pasilan keskuksen 
alitse, tulee liikennemääräennusteiden ja ilmanlaadun 
vertailumittaustietojen perusteella arvioituna olemaan huomattavan 
korkeat typpidioksidipitoisuudet, jotka ylittävät ilmanlaadun raja-arvot. 
Suunnitteluaineistoon sisältyvässä ilmanlaatuselvityksessä ei ole 
arvioitu tämän katetun tilan ilmanlaatua. Ihmisten altistumisen 
vähentämiseksi bussipysäkkejä ja kevyen liikenteen väyliä ei tule 
sijoittaa samaan tilaan autoliikenteen kanssa, vaan ne on eristettävä 
liikenteestä esimerkiksi lasiseinällä tai vastaavalla ratkaisulla siten, että 
tiloissa on oma erillinen ilmanvaihto turvaamassa ilmanlaatuolosuhteet.

Melun huomioiminen
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Veturitien katettu osuus kevyen liikenteen väylineen ja pysäkkeineen 
on pakokaasupäästöjen lisäksi melun kuormittama, mikä puoltaa 
autoliikenteestä eristettyjen tilojen järjestämistä katteen alle. Myös 
meluselvityksessä esitetyn akustisen vaimennusverhouksen käyttö on 
suositeltavaa. 

Jatkosuunnittelussa myös ilmavaihtovaihtohormien aiheuttaman melun 
vaimennukseen tulee alueella kiinnittää erityistä huomiota, jotta 
saavutetaan rakentamismääräyskokoelmassa oleva määräys LVIS-
laitteiden aiheuttamasta ympäristömelusta. 

Koko kaava-alueella kannattaa panostaa ääniympäristön suunnitteluun. 
Melutason ohjearvojen saavuttamisen lisäksi suunnittelun tavoitteena 
tulee olla akustisesti laadukas asumisympäristö ja julkinen tila.

Hulevesien käsittely

Kaavamääräysten mukaan korttelialueilla ja niiden ulokkeilla 
mitoitussateesta syntyvät hulevedet tulee imeyttää tai kierrättää 
kokonaan. Edelleen hulevesien määrästä puolet tulee johtaa pois 
syntypaikaltaan hidastavilla ja viivyttävillä tekniikoilla maaperään 
imeytettäväksi. Ympäristölautakunta pitää tärkeänä, että uusien 
kaavoitettavien alueiden hulevesien käsittelyssä noudatetaan 
kaupungin hyväksymän hulevesistrategian toimintaperiaatteita.

Pyörä- ja autopaikat

Keskustakortteliin rakennetaan ehdotuksen mukaisesti 3 400 
pyöräpaikkaa, joista 500 on tarkoitettu liityntäpysäköintiin. Autopaikkoja 
on suunnitteilla yhteensä 2 400. Kaavaselostuksessa tulee kertoa, 
miten korttelin poikkeuksellisen hyvä sijainti joukkoliikenteen 
solmukohdassa on huomioitu kaavan pysäköintinormeissa.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta, koska se koskee asian 
valmistelua (KuntaL 91 §).

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Eeva Pitkänen, johtava ympäristöasiantuntija, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 28.10.2014 § 407
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HEL 2013-015432 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutos mahdollistaa monipuolisen keskustatoimintojen 
alueen rakentamisen joukkoliikenteen solmukohtaan. Keskustakortteliin 
kuuluu Pasilan asema, metroasema, joukkoliikenneterminaali, alueita 
yhdistävä raitti toreineen, Pasilansilta ja katualueita, liike- ja 
toimistotiloja, julkisia tiloja sekä asuntoja. Alueesta käydyn suunnittelu- 
ja toteutuskilpailun pohjalta asemakaavassa on osoitettu 
rakennusoikeutta yhteensä noin 193 000 k-m2. Alue tulee toimimaan 
joukko-, jalankulku-, pyöräily- ja ajoneuvoliikenteen solmukohtana. 
Keskustakortteli tulee muodostamaan Pasilan kaupunginosien ytimen 
ja laajennuksen Helsingin keskusta-alueelle.

Rakennusviraston talousarviosuunnitelmassa on varauduttu vuosina 
2014 - 2021 Keski-Pasilan yleisten alueiden toteuttamiseen. Keski-
Pasilan esirakentamiseen on varattu noin 20 miljoonaa euroa. 
Sopimuksen mukaisten katualueiden toteutukseen on varattu noin 90 
miljoonaa euroa sekä Teollisuuskadun toteutukseen noin 28 miljoonaa 
euroa.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan ja asemakaavan 
muutosta nro 12261.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

Opetusvirasto 28.10.2014

HEL 2013-015432 T 10 03 03

Keskustakortteli tulee muodostamaan Pasilan kaupunginosien ytimen 
ja laajennuksen Helsingin keskusta-alueelle. Keskustakortteliin kuuluu 
Pasilan asema, metroasema, joukkoliikenneterminaali, alueita 
yhdistävä raitti toreineen, Pasilansilta ja katualueita, liike- ja 
toimistotiloja, julkisia tiloja sekä asuntoja. 
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Asemakaavan muutos mahdollistaa monipuolisen keskustatoimintojen 
alueen rakentamisen joukkoliikenteen solmukohtaan. Alue tulee 
toimimaan myös jalankulku-, pyöräily- ja ajoneuvoliikenteen 
solmukohtana.

Suomen valtion ja Helsingin kaupungin kesken solmitun aiesopimuksen 
perusteella Keski-Pasilasta on vapautunut suuret alueet asuin-, liike-, 
toimisto-, ja yleisten rakennusten käyttöön. Alueet vapautuivat 
raideliikenteeltä satamatoimintojen siirtyessä Vuosaareen v. 2008. 

Alueesta käydyn suunnittelu- ja toteutuskilpailun pohjalta 
asemakaavassa on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä noin 193 000 
k-m2.

Helsingin kaupungin, Senaatti-kiinteistöjen, Liikenneviraston ja YIT 
Rakennus Oy:n välillä 29.1.2014 tehdyn toteutussopimuksen 
mukaisesti YIT Rakennus Oy:llä on velvollisuus rakentaa 
Keskustakorttelin kokonaiskerrosalasta valmiiksi 80 % 122 kuukauden 
kuluessa keskuksen toteuttamisen mahdollistavan asemakaavan 
voimaantulosta.

Opetusvirasto on 16.4.2014 kannanotossaan kaavaluonnoksesta 
korostanut lasten ja nuorten liikkumisen turvallisuuden huomioon 
ottamista koko Pasilan alueella, myös rakentamisen aikana koska 
oppilaat uuteen Pasilan peruskouluun tulevat laajalta alueelta. Koulun 
liikuntaopetukseen läheisesti kuuluvaan Käpylän liikuntapuistoon tulee 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa järjestää sujuva, avara, valoisa 
ja turvallinen kulkuyhteys ratapihan ali.

Opetusvirasto ottaa edelleen kantaa lasten ja nuorten turvallisen 
koulumatkan puolesta. Kaavassa on otettu huomioon esteetön kulku 
välillä Itä-Pasila - Keskustakortteli - Länsi-Pasila, mutta jalankulku- ja 
pyöräily-yhteydet keskustakorttelista etelään  ja pohjoiseen eivät toimi 
toivotulla tavalla. Esimerkiksi kävely- ja pyöräily-yhteys 
Konepajakorttelin alueelta vaatinee lisäsuunnittelua.

Kulku Itä-Pasilasta Opastinsillan ylikulun kautta Ratapihakortteliin 
sijoittuvaan Pasilan peruskouluun on ongelmallinen. Tasoero 
Opastinsillan ja Maistraatinportin jatkon välillä on noin 16 metriä. 
Vaikkakaan kulkuyhteys  rautatieaseman ja kauppakeskuksen tilojen 
kautta ei ole suositeltavin koulumatkan kannalta, olisi toivottavaa 
selkeyttää tätäkin yhteyttä.

Pasilan peruskoulun liikuntatilat tullaan mahdollisesti vuokraamaan 
Triplasta ennen omien liikuntatilojen rakentamista. Päivittäinen 
opetusryhmien kulkeminen koulun ja Triplan välillä tulee ratkaista 
turvallisesti.
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Lisätiedot
Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

kaisa.nuikkinen(a)hel.fi

Kaupunginkirjasto 21.10.2014

HEL 2013-015432 T 10 03 03

Kaupunginkirjaston kannalta on tärkeää, että uudistamisen myötä 
Pasilan kirjaston saavutettavuus ja näkyvyys paranevat huomattavasti. 
Nykyinen sijainti korkeiden toimistorakennusten keskellä on huono. 
Asianmukaisella opastuksella ja aseman sekä Itä-Pasilan kulkureittien 
selkeyttämisellä kaupunginkirjaston tarjoamat tilat ja palvelut tulevat 
laajemmin ja tehokkaammin asukkaiden käyttöön.

Keskustakorttelin uudistaminen kohentaa ympäristöä myönteisellä 
tavalla.

14.4.2014 Lausunto annettu

Lisätiedot
Saara Ihamäki, kirjastotoimen apulaisjohtaja, puhelin: 310 85503

saara.ihamaki(a)hel.fi

Suomenkielinen työväenopisto Asiakaspalveluosasto 12.8.2014

HEL 2013-015432 T 10 03 03

Keski-Pasilan keskustakorttelia suunnitellaan Pasilan sillan 
pohjoispuolelle Pasilan aseman viereen. Sinne suunnitellaan 
kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti korkeatasoinen uusi keskus, jolle 
tavoitellaan voimakasta omaa identiteettiä sekä urbaania ja värikästä 
suurkaupunkielämää.  

Keski-Pasila on Itä- ja Länsi-Pasilan välissä oleva laaksomainen 
maisematila. Alueen lävistävä  korkealla kulkeva Pasilan silta hallitsee 
maisemaa.  Alue on suurimittakaavaista rautatie- ja liikenneympäristöä.

Pasilan asema on Suomen toiseksi vilkkain rautatieasema heti 
Helsingin päärautatieaseman jälkeen. Sitä käyttää päivisin yli 50 000 
matkustajaa.  Asemalla pysähtyy arkipäivisin yli sata kaukojunaa ja 850 
lähijunaa.

Osayleiskaavassa Pasilan aseman länsipuolelle on merkitty uutta 
rakentamista yhteensä 60 000-80 000 k-m2 ja asemien kohdalle 13 
500-15 000 k-m2.
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Osayleiskaavaa toteutettaessa selvitetään mahdollisuudet metron 
laajentamiseen Pasilasta Sörnäisiin ja Pasilasta lentokentälle.

Kaupunginhallitus on kehottanut (2007) huomioimaan 
jatkosuunnittelussa muun muassa seuraavaa: 

- tulee selvittää mahdollisuudet lisätä asuntojen määrää Keski-
Pasilassa ja etsiä ennakkoluulottomasti uusia asumisen sekä toimisto. 
ja asuinkäytön yhteensovittamisen muotoja.  
Kaupunkisonnittelulautakunta on esittänyt että tutkitaan kaikki 
mahdollisuudet jotta asukasmäärää voidaan alueella lisätä.

Työväenopisto antaa lausuntonaan:

Pasilan kaavoitus ja asuntorakentamisen  mukana tuleva väestön 
kasvu, lisää tarvetta saada alueelle Helsingin kaupungin palveluita.

Työväenopisto voi tarjota palveluitaan ja siten  vaikuttaa omalta 
osaltaan  alueen viihtyvyyteen, asukkaiden sosiaalisten verkostojen 
rakentumiseen, asukkaiden mielekkään  tekemisen löytämiseen 
vapaan sivistystyön ja elinikäisen oppimisen avulla.

Lisätiedot
Hannele Koli-Siiteri, asiakaspalveluosaston osastopäällikkö, puhelin: 310 88521

hannele.koli-siiteri(a)hel.fi

Rakennusvirasto 23.4.2014

HEL 2013-015432 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa 
tarkistetusta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 938-01/14 sekä 
kaavaluonnoksesta 26.4.2014 mennessä.

Asemakaava ja asemakaavan muutosalue sijaitsee 17. 
kaupunginosassa (Pasila). Keski-Pasilan keskustakorttelia 
suunnitellaan Pasilan sillan pohjoispuolelle Pasilan aseman viereen. 
Suunnittelualue käsittää Pasilan aseman, sen länsipuolella olevan 
ratapiha-alueen, Pasilan sillan sekä Pasilankadun ja Ratapihantien 
katualueet. Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluu osa Pasilan aseman 
pohjoispuolella sijaitsevasta rautatiealueesta ja tämän länsipuolella 
oleva kapeampi kaavoittamaton alue. Idässä aluetta rajaa 
Virastokeskus ja lännessä toimistokorttelit 17073 ja 17074.

Keski-Pasilaan suunnitellaan kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti 
korkeatasoinen uusi keskus, jolle tavoitellaan voimakasta omaa 
identiteettiä sekä urbaania ja värikästä suurkaupunkielämää. Alueesta 
järjestettiin vuosina 2011–2013 suunnittelu- ja toteutuskilpailu, jonka 
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avulla etsittiin keskustakorttelille toteuttajaa sekä suunnitelmaa 
asemakaavan pohjaksi. Kilpailun tulos julkistettiin syyskuussa 2013. 
Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 13.11.2013 valita kilpailun 
voittajaksi YIT Rakennus Oy:n ehdotuksellaan "Tripla".

Itä- ja Länsi-Pasilan yhdistävään keskukseen kuuluu Pasilan asema, 
metroasema, joukkoliikenneterminaali, alueita yhdistävän raitti 
toreineen, Pasilan silta ja katualueita, liike- ja toimistotiloja, julkisia tiloja 
sekä asuntoja. Pasilan asema säilyy henkilöliikenteen käytössä ja sitä 
kehitetään joukkoliikenteen risteyspaikkana ja terminaalina.

Kaavamuutosalueen pääosa sisältyy Helsingin kaupungin ja Suomen 
valtion väliseen aiesopimukseen. Sopimuksen mukaan Helsingin 
kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin asemakaavan muuttamiseksi tai 
laatimiseksi.

Suunnittelualue on esteettömyyden erikoistason aluetta. 
Jatkosuunnittelun tavoitteeksi tulee asettaa kaupunkikuvallisesti 
korkeatasoinen ja esteettömyyden erikoistason laatuvaatimukset 
täyttävä julkinen tila.

Rakennusvirastolla ei ole tällä hetkellä muuta huomautettavaa 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan tai kaavaluonnokseen.

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

Opetusvirasto Opetustoimen johtaja 16.4.2014

HEL 2013-015432 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavaa ja 
asemakaavan muutosta Pasilan keskustakorttelin alueelle.     

Keski-Pasilaan suunnitellaan kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti 
korkeatasoinen uusi keskus, jolle tavoitellaan voimakasta omaa 
identiteettiä sekä urbaania ja värikästä suurkaupunkielämää. Alueesta 
järjestettiin vuosina 2011–2013 suunnittelu- ja toteutuskilpailu, jonka 
avulla etsittiin keskustakorttelille toteuttajaa sekä suunnitelmaa 
asemakaavan pohjaksi. Kilpailun tulos julkistettiin syyskuussa 2013. 
Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 13.11.2013 valita kilpailun 
voittajaksi YIT Rakennus Oy:n ehdotuksellaan "Tripla".

Itä- ja Länsi-Pasilan yhdistävään keskukseen kuuluu Pasilan asema, 
metroasema, joukkoliikenneterminaali, alueita yhdistävän raitti 
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toreineen, Pasilan silta ja katualueita, liike- ja toimistotiloja, julkisia tiloja 
sekä asuntoja. Keski-Pasila on suurimittakaavaista rautatie- ja 
liikenneympäristöä. Alueen lävistävä korkealla kulkeva Pasilan silta 
hallitsee laaksomaista maisemaa.

Pasilan asema säilyy henkilöliikenteen käytössä ja sitä kehitetään 
joukkoliikenteen risteyspaikkana ja terminaalina. Pasilan asemaa 
käyttää päivisin yli 50 000 matkustajaa. Asemalla pysähtyy arkipäivisin 
yli sata kaukojunaa ja 850 lähijunaa. Pasilan sillalla kulkevat kävelijät ja 
pyöräilijät, autot, linja-autot ja raitiovaunut.

Opetustoimi haluaa korostaa lasten ja nuorten liikkumisen 
turvallisuuden huomioon ottamista koko Pasilan alueella, myös 
rakentamisen aikana. Oppilaat uuteen Pasilan peruskouluun tulevat 
laajalta alueelta. Koulun liikuntaopetukseen läheisesti kuuluvaan 
Käpylän liikuntapuistoon tulee mahdollisimman aikaisessa vaiheessa 
järjestää sujuva, avara, valoisa ja turvallinen kulkuyhteys ratapihan ali.

Lisätiedot
Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

kaisa.nuikkinen(a)hel.fi
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§ 9
V 14.1.2015, Käpylän Olympiakylän asemakaavan muuttaminen (nro 
12121, Olympiakylä)

HEL 2011-004764 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 25. kaupunginosan (Käpylä) 
kortteleiden 837, 839, 842, 849 ja 850, korttelin 825 tontin 35 ja 
korttelin 840 tonttien 10, 12 ja 17 sekä katu-, puisto- ja 
pysäköintialueiden asemakaavan muutosehdotuksen 24.4.2012 
päivätyn ja 9.10.2014 muutetun piirustuksen numero 12121 mukaisena 
ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12121 kartta, osa A, päivätty 
24.4.2012, muutettu 9.10.2014

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12121 kartta, osa B, päivätty 
24.4.2012, muutettu 9.10.2014

3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12121 selostus, päivätty 
24.4.2012, muutettu 9.10.2014

4 Vuorovaikutusraportti 24.4.2012 liitteineen, täydennetty 9.10.2014
5 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
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Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut-
kuntayhtymä/Vesihuolto

Esitysteksti

Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Alue rajautuu pääosin Koskelantiehen, Käpyläntiehen, Väinölänkatuun 
ja Kalervonkatuun. Lisäksi alueeseen kuuluu Väinölänkadun 
pohjoispuolinen ns. Kansanasuntojen taloryhmä sekä katu- ja 
puistoalueita.

Asemakaavan muutos mahdollistaa valtakunnallisesti merkittävän 
Olympiakylän rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti, 
puutarhahistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaan 
rakennuskannan sekä ympäristökokonaisuuden säilymisen. Kaavassa 
suojellaan Olympiakylän ja Helsingin Kansanasunnot Oy:n rakennukset 
sekä aluekokonaisuuteen kuuluvat pihatilat ja puistoalueet. 
Olympiakylän asuinrakennusten lisäksi suojellaan Käpylän kirjaston ja 
Käpylän peruskoulun rakennukset sekä entinen lämpökeskus. 
Rakennusten sisätiloista suojellaan rakennustaiteellisesti arvokkaat 
porrashuoneet ja julkisten rakennusten arvokkaat sisätilat. Lisäksi 
Pellervonkujan varressa olevalle puistoalueelle annetaan nimi 
(Väinölänkallio - Väinöläberget).

Sosiaalitoimen tiloina olevan entisen lämpökeskuksen tontin 
käyttötarkoitusta on väljennetty, niin että se mahdollistaa myös 
yksityisen toiminnan harjoittamisen. Muutoin tonttien käyttötarkoitus 
säilyy ennallaan ja rakennusoikeus vastaa olemassa olevaa tilannetta. 

Esittelijän perustelut

Poikkeuksellisen hyvin säilynyt Olympiakylä kuuluu kansainväliseen 
modernin arkkitehtuurin tutkimus- ja suojelujärjestön Do.co.mo.mo.:n 
valikoimaan yhtenä suomalaisen modernin arkkitehtuurin 
kärkikohteena yhdessä muiden Helsingin olympiarakentamisen 
kohteiden kanssa. Olympiakylä sisältyy myös valtakunnallisesti 
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merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin (RKY 2009, 
Olympiarakennukset).  

Uudenmaan maakuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen 
aluetta, joka on kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta 
tärkeä alue. Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa Olympiakylä on 
merkitty kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi. 
Laadittu asemakaavan muutos on maakuntakaavan ja 2. 
vaihemaakuntakaavan mukainen.

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on kerrostalovaltaista aluetta. 
Lisäksi alue on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja 
maisemakulttuurin kannalta merkittävää aluetta, jota tulee kehittää 
siten, että alueen arvot ja ominaisuudet säilyvät. Nyt laadittu 
asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen.

Olympiakylässä on asuinkerrostalojen korttelialueilla voimassa 
asemakaavat numero 2012 (v. 1939), 2077 (v. 1940), 2182 (v. 1941), 
2394 (v. 1945), 2830 (v. 1949), 2688 (v. 1948) ja 6237 (v. 1970). 
Asemakaavojen mukaan alueelle saa rakentaa 3 - 4 -kerroksisia 
rakennuksia. Osaan kellaritiloista saa sijoittaa myymälöitä ja 
työhuoneita. Tonteilla 840/17 ja 850/7 saa lisäksi sijoittaa asuntoja 
kellarikerrokseen yhteensä kolmessa rakennuksessa.

Liikerakennuksen tontilla 850/5 on voimassa asemakaava numero 
6277 vuodelta 1970. Kaavan mukaan liikerakennusten korttelialueelle 
saa rakentaa 1-kerroksisen rakennuksen.

Entisen lämpökeskuksen tontilla 850/11 on voimassa asemakaava 
numero 8141 vuodelta 1979. Kaavan mukaan tontti on sosiaali- ja 
vapaa-ajantoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta. 

Kansanasuntojen taloryhmän tontilla 825/35 on voimassa asemakaava 
numero 1854 vuodelta 1938. Asemakaavan mukaan asuinrakennusten 
korttelialueelle saa rakentaa 2 - 3 -kerroksisia rakennuksia.

Kirjaston tontilla 837/2 on voimassa asemakaava numero 2688 
vuodelta 1948. Asemakaavan mukaan tontti on yleisten rakennusten 
tontti. Koulurakennusten tontilla 3 on voimassa asemakaava numero 
6237 vuodelta 1970, jossa tontti on merkitty opetustoimintaa 
palvelevien rakennusten korttelialueeksi.

Puisto- ja katualueilla on voimassa asemakaava numero 1639 vuodelta 
1937. Väinölän puistossa on voimassa lisäksi asemakaava numero 
3529 vuodelta 1954 ja sen viereisellä puistoalueella asemakaava 
numero 9728 vuodelta 1990. Kaavojen mukaan puistoissa ei ole 
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rakennusoikeutta. Pellervonkujan viereiselle puistoalueelle on kaavaan 
merkitty pysäköintialue. Puistolla ei ole nimeä.

Asemakaavat ovat suojelun osalta vanhentuneita. Niissä ei ole 
suojelumerkintöjä. 

Asemakaavan muutoksella varmistetaan valtakunnallisesti merkittävien 
rakennetun kulttuuriympäristön ja luonnonperinnön arvojen säilyminen. 
Nyt kaavassa suojeltavalla alueella on yhteensä 41 suojeltavaa 
asuinrakennusta, kuusi muuta suojeltavaa rakennusta ja yksi 
suojeltava katos. Aluekokonaisuuteen kuuluvat piha- ja katutilat sekä 
puistot suojellaan kokonaisuuden osana. Sisätiloista suojellaan alueen 
rakennustaiteellisesti arvokkaat porrashuoneet ja julkisten rakennusten 
arvokkaat sisätilat. Suojelumääräykset ja niiden perustelut ilmenevät 
yksityiskohtaisesti asemakaavan muutoksen selostuksesta (liite 3).

Kaupunki omistaa kaava-alueen. Kaava-alueen ulkopuolelle on jätetty 
osittain rakentamaton tontti 840/8, jolla sijaitseva rakennus on 
toteutunut muuta Olympiakylää myöhemmin.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman mukaisesti.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 1.6. - 
2.7.2012. Ehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Lausunnot

Asemakaavan muutosehdotuksesta on saatu Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymän vesihuollon, Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen, Helsingin Energia -liikelaitoksen / 
Helen Sähköverkko Oy:n, kiinteistölautakunnan, yleisten töiden 
lautakunnan, ympäristölautakunnan, kaupunginmuseon ja 
pelastuslautakunnan lausunnot.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa 
lausunnossaan, että asemakaavaehdotus ottaa arvokkaan 
kulttuuriympäristön ja kaupunkikuvan ansiokkaasti huomioon. Mikäli 
kaupunki katsoo, ettei tehokas meluntorjunta ole tässä tapauksessa 
toteutettavissa, on selostuksessa hyvä esittää ympäristöhäiriöiden 
poistamisratkaisun perustelut.

Kaupunginmuseo esittää toisen koulurakennuksen suojelumerkinnän 
muuttamista sr-2:sta sr-1:ksi sen rakennustaiteellisten arvojen vuoksi. 
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Kaupunginmuseo esittää lisäksi, että sisätilojen suojelumääräyksiä ei 
tule antaa niin tarkkoina kuin ehdotuksessa on tehty, sillä tarkempi 
tutkimus voi tuoda lisätietoa muista säilyneistä tiloista ja niiden 
piirteistä, joita kaava ei kuitenkaan suojele. 

Kiinteistölautakunta esittää tontin 25850/11 käyttötarkoituksen (YS/s) 
muuttamista siten, että se sallisi myös yksityisen liike- ja työtilakäytön 
siltä varalta, että kaupungin omilla hallintokunnilla ei ole tilatarpeita. 
Helsingin Energia ja Helen Sähköverkko Oy esittivät yhteisessä 
lausunnossaan, että kaavakarttaan tehdään merkintä tontilla 25850/11 
olemassa olevaa muuntamoa ja siihen liittyviä kaapeleita varten.

Lausunnot ilmenevät kokonaisuudessaan päätöshistoriasta ja niiden 
referaatit sekä niihin annetut vastineet ovat vuorovaikutusraportissa 
(liite 4).

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Asemakaavan muutosehdotukseen on lausuntojen johdosta tehty 
seuraavat tarkistukset:

 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
lausunnon johdosta:

o kaavaselostuksen ympäristöhäiriöitä koskevia osia on 
täydennetty

 Kaupunginmuseon lausunnon johdosta:
o tontilla 25837/3 sijaitsevan koulurakennuksen 

suojelumerkintä "sr-2a: rakennustaiteellisesti, 
historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus", 
on korvattu merkinnällä: "sr-1: rakennustaiteellisesti, 
historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti huomattavan 
arvokas rakennus."

o määräys: "Koulurakennuksen arvokkaita sisätiloja ovat 
pääaula…", on korvattu määräyksellä: 
"Koulurakennuksissa on myös arvokkaita sisätiloja kuten 
pääaula…"

o on lisätty määräys: "YO/s- ja YL/s-korttelialueilla 
laajempia korjaus- ja muutostöitä suunniteltaessa tulee 
hankkeeseen ryhtyvän teettää rakennuksesta 
asiantuntijan laatima rakennushistoriaselvitys, joka on 
liitettävä lupahakemukseen."

 Helsingin Energian ja Helen Sähköverkko Oy:n sekä 
kiinteistölautakunnan lausuntojen johdosta:

o kaavamerkintä: "YS/s: Sosiaali- ja vapaa-ajantoimintaa 
palvelevien rakennusten korttelialue, joka on …", on 
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muutettu muotoon: "P/s: Palvelurakennusten korttelialue, 
joka on ... Rakennukseen saa sijoittaa muuntamon."

o kaavakarttaan on lisätty muuntamoon liittyvää 
kaapelireittiä koskeva merkintä.

Lisäksi kaavaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia. Tehdyt 
muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa 
uudelleen nähtäville.

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan puoltaman 
ehdotuksen mukainen. Kaupunkisuunnitteluvirasto on tehnyt 
ehdotukseen edellä mainittuja vähäisiä muutoksia sekä teknisluonteisia 
tarkistuksia.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12121 kartta, osa A, päivätty 
24.4.2012, muutettu 9.10.2014

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12121 kartta, osa B, päivätty 
24.4.2012, muutettu 9.10.2014

3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12121 selostus, päivätty 
24.4.2012, muutettu 9.10.2014

4 Vuorovaikutusraportti 24.4.2012 liitteineen, täydennetty 9.10.2014
5 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Kuvaliite suojeltavista kohteista

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
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rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut-
kuntayhtymä/Vesihuolto

Esitysteksti

Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Kaupunginmuseo
Pelastuslautakunta
Ympäristölautakunta
Helsingin Energia -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnitteluvirasto 9.10.2014

HEL 2011-004764 T 10 03 03

Ksv 0818_1

25. kaupunginosan (Käpylä) kortteleita 837, 839, 842, 849 ja 850, 
korttelin 825 tonttia 35 ja korttelin 840 tontteja 10, 12 ja 17 sekä katu-, 
puisto- ja pysäköintialueita koskevasta asemakaavan 
muutosehdotuksesta (nro 12121) annetut lausunnot

Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi 24.4.2012 asemakaavan 
muutosehdotuksen hyväksymistä.

Asemakaavan muutos mahdollistaa Olympiakylän 
rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti, puutarhahistoriallisesti 
sekä kaupunkikuvallisesti arvokkaan rakennuskannan ja 
ympäristökokonaisuuden säilymisen. Rakennusten lisäksi myös 
rakennustaiteellisesti arvokkaat porrashuoneet sekä julkisten 
rakennusten arvokkaat sisätilat suojellaan. Lisäksi Pellervonkujan 
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varressa olevalle puistoalueelle annetaan nimi. Alueen rakennusoikeus 
vastaa olemassa olevaa tilannetta.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 
1.6.–2.7.2012.

Asemakaavan muutosehdotuksesta saatiin kiinteistölautakunnan, 
yleisten töiden lautakunnan, ympäristölautakunnan, 
ympäristökeskuksen, kaupunginmuseon, pelastuslautakunnan, talous- 
ja suunnittelukeskuksen kehittämisosaston, HSY:n vesihuollon, 
Helsingin Energia -liikelaitoksen ja Helen Sähköverkko Oy:n sekä 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnot. 
Ehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Lausunnot olivat pääosin myönteisiä. Ehdotukseen esitettiin tehtäväksi 
YS/s-tontin käyttötarkoitukseen, koulurakennuksen suojeluun sekä 
teknisen huollon tarpeisiin liittyviä tarkistuksia. Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus totesi lausunnossaan, että 
asemakaavaehdotus ottaa arvokkaan kulttuuriympäristön ja 
kaupunkikuvan ansiokkaasti huomioon. Mikäli kaupunki katsoo, ettei 
tehokas meluntorjunta ole tässä tapauksessa toteutettavissa, on 
selostuksessa hyvä esittää ympäristöhäiriöiden poistamisratkaisun 
perustelut.

Lausunnot on referoitu tarkemmin ja niihin on annettu vastineet 
vuorovaikutusraportissa.

Asemakaavan muutosehdotukseen on lausuntojen johdosta tehty 
seuraavat tarkistukset:

Kaupunginmuseon lausunnon johdosta:

 tontilla 22837/3 sijaitsevan koulurakennuksen suojelumerkintä 
"sr-2a: rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja 
kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus", on korvattu merkinnällä: 
"sr-1: rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti 
huomattavan arvokas rakennus."

 määräys: "Koulurakennuksen arvokkaita sisätiloja ovat 
pääaula…", on korvattu määräyksellä: "Koulurakennuksissa on 
myös arvokkaita sisätiloja kuten pääaula…"

 on lisätty määräys: "YO/s- ja YL/s-korttelialueilla laajempia 
korjaus- ja muutostöitä suunniteltaessa tulee hankkeeseen 
ryhtyvän teettää rakennuksesta asiantuntijan laatima 
rakennushistoriaselvitys, joka on liitettävä lupahakemukseen."

Helsingin Energian ja Helen Sähköverkko Oy:n sekä kiinteistöviraston 
lausuntojen johdosta on:
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 kaavamerkintä: "YS/s: Sosiaali- ja vapaa-ajantoimintaa 
palvelevien rakennusten korttelialue, joka on …", on muutettu 
muotoon: "P/s: Palvelurakennusten korttelialue, joka on ... 
Rakennukseen saa sijoittaa muuntamon."

 kaavakarttaan lisätty muuntamoon liittyvää kaapelireittiä 
koskeva merkintä.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnon 
johdosta:

 kaavaselostuksen ympäristöhäiriöitä koskevia osia on 
täydennetty.

Lisäksi kaavakarttaan on tehty muutama teknisluonteinen tarkistus.

Jatkotoimenpiteet

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

Lisätiedot
Marjaana Yläjääski, arkkitehti, puhelin: 310 37045

marjaana.ylajaaski(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 08.01.2013 § 9

HEL 2011-004764 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon.

Ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavan 
muutosehdotuksesta.

12.06.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä
ympäristöpäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

eeva.pitkanen(a)hel.fi
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Talous- ja suunnittelukeskus Kehittämisosasto 19.10.2012

HEL 2011-004764 T 10 03 03

Talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosasto ei anna asiasta 
lausuntoa.

Lisätiedot
Merja Lehikoinen, suunnittelusihteeri, puhelin: 310 36121

merja.lehikoinen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 09.08.2012 § 421

HEL 2011-004764 T 10 03 03

Kiinteistökartta G5 T1, H5 P1-2, Koskelantie, Käpyläntie, Väinölänkatu, Väinölänkuja

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle Käpylän 
Olympiakylää ja eräitä muita alueita koskevasta asemakaavan 
muutosehdotuksesta nro 12121 seuraavan lausunnon:

Lautakunta toteaa, että asemakaavan muutos mahdollistaa Käpylän 
Olympiakylän ja eräiden muiden alueiden rakennustaiteellisesti, 
kulttuurihistoriallisesti, puutarhahistoriallisesti sekä kaupunkikuvallisesti 
arvokkaan rakennuskannan ja ympäristökokonaisuuden säilymisen. 
Rakennusten lisäksi myös rakennustaiteellisesti arvokkaat 
porrashuoneet sekä julkisten rakennusten arvokkaat sisätilat 
suojellaan. Lisäksi Pellervonkujan varressa olevalle puistoalueelle 
annetaan nimi. 

Kaava-alue on Helsingin kaupungin omistuksessa. Muutosehdotus ei 
mahdollista lisärakentamista (k-m²) kaava-alueella. Suojelutavoitteet 
ovat perusteltuja, koska Olympiakylä kuuluu kansainväliseen modernin 
arkkitehtuurin tutkimus- ja suojelujärjestön Do.co.mo.mo.:n valikoimaan 
yhtenä suomalaisen modernin arkkitehtuurin kärkikohteena yhdessä 
muiden Helsingin olympiarakentamisen kohteiden kanssa. 

Tontin 25/840/8 rajaaminen kaava-alueen ulkopuolelle on perusteltua, 
koska tontille on tarkoitus sen laajan pihapiirin vuoksi toteuttaa 
täydennysrakentamista. Asia on huomioitu mainitun tontin uudelleen 
vuokraamisen 1.1.2011 – 31.12.2060 yhteydessä 
vuokrasopimuksessa, jossa on todettu, että kaupungilla on oikeus 
tutkia ja tarvittaessa laatia vuokra-alueelle asemakaavan muutos 
noudattaen osapuolten välillä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia 
vuorovaikutus- ja muita periaatteita asuntorakentamisen 
täydennysrakentamista varten. 
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YS/s -tontin 25850/11 kaavamääräystä tulisi käyttötarkoituksen osalta 
tarkistaa siten, että se sallisi myös yksityisen liike- ja työtilakäytön siltä 
varalta, että kaupungin omilla hallintokunnilla ei ole tilatarpeita.

Lautakunnalla ei ole muuta huomauttamista asemakaavan 
muutosehdotuksen johdosta.

Käsittely

09.08.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esko Patrikainen: Muutan esitystäni seuraavasti:

Lausuntoehdotuksen neljäs kappale muutetaan kuulumaan 
seuraavasti: YS/s -tontin 25850/11 kaavamääräystä tulisi 
käyttötarkoituksen osalta tarkistaa siten, että se sallisi myös yksityisen 
liike- ja työtilakäytön siltä varalta, että kaupungin omilla hallintokunnilla 
ei ole tilatarpeita.

Esittelijä
vs. osastopäällikkö
Esko Patrikainen

Lisätiedot
Martti Tallila, johtava kiinteistölakimies, puhelin: 310 36449

martti.tallila(a)hel.fi

Helsingin Energia -liikelaitos 29.6.2012

HEL 2011-004764 T 10 03 03

Helsingin Energian lausunto on liitteessä 1.

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

jouni.kivirinne(a)helen.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 25.6.2012

HEL 2011-004764 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 7.5.2012

Käpylän Olympiakylää ja sen ympäristöä koskeva asemakaavan 
muutosehdotus on valmistunut. Helsingin kaupunginmuseo – Keski-
Uudenmaan maakuntamuseo lausuu siitä perustehtävänsä mukaisesti 
kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta seuraavan.
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Asemakaavan muutosehdotus käsittää Olympiakylän lisäksi Helsingin 
Kansanasunnot Oy:n asuinrakennukset Väinölänpuiston 
pohjoispuolella, kaksi koulurakennusta ja kirjaston sekä 
liikerakennuksen ja entisen lämpökeskuksen. Käpylän Olympiakylä 
rakennettiin Helsingin vuoden 1940 peruuntuneita olympialaisia varten 
urheilijoiden majoitukseen. Olympiakylä on Helsingin yleiskaavassa 
merkitty kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja 
maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi kokonaisuudeksi. Alue on 
osa olympiarakennusten muodostamaa valtakunnallisesti merkittävää 
rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY 2009). Asemakaavan muutoksen 
tarkoituksena on suojella arvokas asuinalue ympäristöineen ja 
lähiympäristön julkiset rakennukset. Lisäksi alueelle laaditaan erillinen 
rakennustapaohje, jonka suosituksia on korjaustöissä hyvä noudattaa.

Kaupunginmuseo katsoo edelleen, että asemakaavan 
muutosehdotuksessa annetut suojelumääräykset ovat 
kaupunkisuunnitteluviraston yleisestä linjasta poikkeavat ja 
määrittelevät hyvin yksityiskohtaisesti ne sisätilat, jotka nähdään 
arvokkaina. Suojelumääräysten ulottaminen sisätiloihin on sinänsä 
positiivinen asia, mutta kaupunginmuseon näkemyksen mukaan 
suojelumääräyksiä ei tule antaa niin tarkkoina, kuin 
kaavaehdotuksessa on tehty, sillä rakennuksia ei ole tutkittu 
yleispiirteistä inventointia tarkemmin. Jos sisätilojen suojeltavat piirteet 
määrätään esitetyllä tarkkuudella kaavassa, voi olla, että tarkempi 
tutkimus tuo lisätietoa muista säilyneistä tiloista ja niiden piirteistä, joita 
kaava ei kuitenkaan suojele. 

Museo katsoo, että Olympiakylän asuinrakennuksille sekä Käpylän 
kahdelle entiselle kansakoululle voidaan antaa suojelumerkintä sr-1, 
jonka määräysosassa otetaan huomioon sisätilat. Rakennusten 
sisätilojen rakenteiden ja kiinteän sisustuksen yksityiskohtainen 
säilyttäminen tulee määritellä viimeistään korjaus- tai muutosvaiheessa 
laadittavan rakennushistoriaselvityksen pohjalta.  

Arkkitehti Gunnar Taucherin suunnittelema Käpylän kansakoulu 
valmistui vuonna 1929. Se sai valmistuttuaan runsaasti huomiota sekä 
kotimaisissa että ulkomaisissa julkaisuissa: mm. Arkkitehti-lehdessä, 
julkaisussa Suomen rakennustaidetta sekä saksalaisessa Wasmuths 
Monatsheftessä vuonna 1932. Riitta Nikula on luonnehtinut 
kansakoulua ”rakennuksena, jossa Taucher selvästi irtautui 
klassisismista, siirtyi varovasti pois historiallisten vaikutteiden piiristä ja 
antoi kansainvälisen funktionalismin vaikuttaa arkkitehtuuriinsa”. 
Kaupunginmuseo esittää erityisesti rakennuksen rakennustaiteellisten 
arvojen vuoksi, että koulurakennukselle annetaan asemakaavassa 
suojelumerkintä sr-1. 
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Kaupunginmuseolla ei ole edellä mainittujen lisäksi asemakaavan 
muutosehdotukseen muuta huomautettavaa.

6.2.2012 Lausunto annettu

Lisätiedot
Björkman Johanna, tutkija, puhelin: +358 9 310 36473

johanna.bjorkman(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 19.06.2012 § 97

HEL 2011-004764 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti todeta, että sillä ei ole huomautettavaa 
pelastustoimen osalta koskien Käpylän Olympiakylän asemakaavan 
muutosehdotusta (nro 12121).

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

Esittelijä
va pelastuskomentaja
Jorma Lilja

Lisätiedot
Juha Rintala, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31235

juha.rintala(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 05.06.2012 § 318

HEL 2011-004764 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Väinölänpuiston ja Väinölänkallion peruskorjauksen hankeohjelmat ja 
viitesuunnitelmat laadittiin vuonna 2004. Osmonlehdon vastaava 
ohjelma ja suunnitelma tehtiin vuonna 2009 osana Käpylän 
aluesuunnitelmaa. Rakennusviraston aloittaa puistojen tarkemman 
kunnostuksen suunnittelun ja toteutuksen sitten, kun resurssit 
mahdollistavat tämän. 

Asemakaavan muutos ei aiheuta rakennusvirastolle kustannuksia.
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Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen 
hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 24.04.2012 § 159

HEL 2011-004764 T 10 03 03

Ksv 0818_1, karttaruutu G5/T1 ja H5/P1-P2

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

 lähettää 24.4.2012 päivätyn 25. kaupunginosan (Käpylä) 
kortteleiden 837, 839, 842, 849 ja 850, korttelin 825 tontin 35 ja 
korttelin 840 tonttien 10, 12 ja 17 sekä katu-, puisto- ja 
pysäköintialueiden asemakaavan muutosehdotuksen nro 12121 
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 **********

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Niklas Lähteenmäki, arkkitehti, puhelin: 310 37260

niklas.lahteenmaki(a)hel.fi
Jaakko Heinonen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37118

jaakko.heinonen(a)hel.fi
Maria Karisto, maisema-arkkitehti, pihat ja puistot, ympäristö, puhelin: 310 37211

maria.karisto(a)hel.fi
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Leena Makkonen, arkkitehti, rakennussuojelu, koulut, puhelin: 310 37262
leena.makkonen(a)hel.fi

Taina Mattila, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37319
taina.mattila(a)hel.fi

Riitta Salastie, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37218
riitta.salastie(a)hel.fi

Satu Tyynilä, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37187
satu.tyynila(a)hel.fi
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§ 10
V 14.1.2015, Suutarilan Siltalanpuiston alueen asemakaavan 
muuttaminen (nro 12243, Siltalanpuiston alue)

HEL 2012-007724 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 40. kaupunginosan (Suutarila, 
Siltamäki) korttelia 40175, korttelin 40176 tonttia 1, kortteleita 40177 - 
40179, 40088 ja 40091, katu- ja puistoalueita sekä yleistä 
pysäköintialuetta koskevan asemakaavan muutosehdotuksen 
3.12.2013 päivätyn ja 7.10.2014 muutetun piirustuksen numero 12243 
mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. 
Asemakaavan muutoksella muodostuvat uudet korttelit 40224 - 40228.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12243 kartta, päivätty 3.12.2013, 
muutettu 7.10.2014

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12243 selostus, päivätty 
3.12.2013, muutettu 7.10.2014 ja täydennetty 18.12.2014.

3 Havainnekuva, 7.10.2014
4 Vuorovaikutusraportti 3.12.2013, täydennetty 7.10.2014 sekä 

keskustelutilaisuuksien 13.6.2012 ja 22.8.2012 muistiot

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Alue sijaitsee Suutarilan Siltamäessä Tapaninkyläntien ja Suutarilantien 
risteyksen luoteisnurkassa.

Asemakaavan muutosehdotus mahdollistaa uusien asuinkerros- ja 
pientalotonttien suunnittelemisen nykyiselle puistoalueelle, 
Siltalanpuiston laidoille ja sitä ympäröiviin kortteleihin. Myös
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osalle nykyisistä tonteista on merkitty 
täydennysrakentamismahdollisuuksia. Pääosin kaksikerroksisia 
pienkerrostalokortteleita on täydennetty nykyisiä korkeammilla 
kerrostaloilla ja pientaloilla. Uutta asuntokerrosalaa 
kaavamuutosalueella on noin 36 000 k-m² ja yleisten rakennusten 
kerrosalaa 400 k-m². Suutarilassa on hyvät kunnalliset palvelut ja 
virkistysalueet. Suunnittelun tavoitteena on saada alueelle mm. 
esteettömiä asuntoja ja pientaloasuntoja lapsiperheille palvelujen 
äärelle. Suunnitelmassa on pyritty kohtuuhintaiseen rakentamiseen 
mm. hyödyntämällä nykyistä katuverkkoa ja välttämällä putkisiirtoja. 
Siltalanpuiston keskeinen alue, sen nykyiset toiminnat ja viheryhteydet 
säilyvät pääosin nykyisellään.

Esittelijän perustelut

Asemakaavan muutosehdotus on valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Uudenmaan maakuntakaavassa 
suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta. Uudenmaan 2. 
vaihemaakuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta, 
jonka lounaiskulmaa sivuaa merkintä pääkaupunkiseudun poikittaisen 
joukkoliikenteen yhteydestä.

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on osin kerrostalo- ja osin 
pientalovaltaista asuinaluetta ja nykyisen Siltalanpuiston osalta 
kaupunkipuistoa. Nyt laadittu asemakaavan muutos on yleiskaavan 
tavoitteiden mukainen. Kaavamuutoksessa on kaupunkipuiston ja 
asumiseen osoitetun alueen rajoja järjestelty uudelleen siten, että 
rakentaminen ulottuu osin kaupunkipuistoksi merkitylle alueelle.

Alueella on voimassa asemakaavat numero 7960, 8265, 8710 ja 9798 
vuosilta 1979, 1981, 1985 ja 1991. Kaavojen mukaan alue on pääosin 
kaksikerroksista pienkerrostaloaluetta. Sen lisäksi suunnittelualueella 
on yksi yleisten rakennusten tontti, jolla toimii lasten päiväkoti, sekä 
yksi päivittäistavarakauppa liikerakennusten korttelialueella. Suuri, 
keskeinen puistoalue on osin istutettavaa puistoa ja osin 
luonnonmukaisena säilytettävää aluetta.

Asuintontit 40176/1, 40088/1 ja 40091/1 ovat yksityisomistuksessa, 
muut tontit ovat kaupungin omistuksessa. Kaupunki omistaa puisto- ja 
katualueet sekä yleisen pysäköintialueen.

Asemakaavan toteutuksesta aiheutuu kustannuksia seuraavasti (alv. 0 
%):

Kadut ja yleiset alueet 640 000 euroa
Vesihuollon lisärakentaminen 470 000 euroa
Sähköverkon lisärakentaminen 350 000 euroa
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Kaukolämpöverkon lisärakentaminen 620 000 euroa
Johtosiirrot 80 000 euroa
  
YHTEENSÄ 2 160 000 euroa

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman mukaisesti.

Asemakaavan muutosluonnoksesta on saatu 40 mielipidettä, joista 
suurin osa kohdistui täydennysrakentamisen tuomiin maankäytön 
muutoksiin, joiden koettiin huonontavan ympäristöä. Erityisesti 
kerrostalorakentaminen ja puistoalueen pieneneminen herättivät 
voimakasta vastustusta. Toisaalta ikääntyneille suunnatulle 
esteettömälle rakentamiselle nähtiin suurta tarvetta. 
Täydennysrakentamisen aiheuttamaa lisääntyvää liikennettä ja 
pysäköintitarvetta pidettiin ongelmallisina. Mielipiteissä esitettiin myös 
täydennysrakentamisen sijoitusvaihtoehtoja suunnittelualueen 
ulkopuolelta.

Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, että kaavan 
määräyksiä, kerrosaloja ja rakennusten korkeuksia on tonttikohtaisesti 
tarkistettu erityisesti kerrostalotonttien osalta. Muutamia 
pientalotontteja alueen länsiosassa on poistettu. Myös 
liikennesuunnitelmaan on tehty tarkistuksia, kuten pihakatumerkintöjä 
ja jalkakäytävän tilavaraus. Kaavan perusratkaisua ei kuitenkaan ole 
muutettu.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 10.1. - 
10.2.2014. Ehdotuksesta ei tehty muistutuksia, mutta muistutusajan 
jälkeen saapui yksi kirje, jossa vastustetaan puiston pienenemistä ja 
rakentamista ylipäänsä. Kaavaehdotukseen ei tehty muutoksia kirjeen 
johdosta.

Lausunnot

Asemakaavan muutosehdotuksesta saatiin Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus), Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymän vesihuollon, Helen Sähköverkko 
Oy:n, sosiaali- ja terveysviraston, opetusviraston, ympäristökeskuksen, 
kiinteistölautakunnan, pelastuslautakunnan ja yleisten töiden 
lautakunnan lausunnot.
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ELY-keskus toteaa lausunnossaan mm. seuraavaa: Helsingin 
yleiskaava 2002:ssa alue on osin kerrostalo- ja osin pientalovaltaista 
asuinaluetta ja nykyisen Siltalanpuiston osalta kaupunkipuistoa. 
Muutosehdotuksessa on kaupunkipuiston ja asumiseen osoitetun 
alueen rajoja järjestelty uudelleen siten, että rakentaminen ulottuu osin 
kaupunkipuistoksi merkitylle alueelle. ELY-keskus katsoo, että 
yleiskaava on otettu riittävästi huomioon asemakaavaratkaisussa. 
Tehokkaimman rakentamisen sijoittaminen kaava-alueen eteläosaan 
Tapaninkyläntien varteen on kannatettavaa joukkoliikenteen 
järjestämisen kannalta, sillä tuleva Jokeri 2 -runkolinja on suunniteltu 
kulkemaan Tapaninkyläntien kautta. Kaavassa annetut määräykset 
autoliikenteen melu- ja ilmanlaatuhaittojen rajoittamiseksi ovat sinänsä 
hyviä. Niiden riittävyyden arviointi on kuitenkin vaikeaa, sillä 
kaavaselostuksesta puuttuvat varsinainen meluselvitys 
ennustetilanteen mukaisine liikennemäärätietoineen ja 
leviämiskarttoineen sekä ilmanlaadun tarkastelu. Näin ollen jää 
epäselväksi, täyttyvätkö ohjearvot kaikilta osin esimerkiksi korttelin 
40175 lounaiskärjessä, risteyksestä lähimmillään alle 15 m:n 
etäisyydelle Tapaninkyläntiestä osoitetun uuden asuintalon osalta.

Muissa lausunnoissa Siltalanpuiston eräisiin viheryhteyksiin esitettiin 
siirtoja ja tarkennuksia. Samoin huomautettiin pihakatumerkintöihin, 
puiston leikkialueen, nykyisten istutusalueiden ja hulevesialueiden 
laajuuteen liittyvästä mitoituksesta.

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

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 7.10.2014, että asemakaavan 
muutosehdotusta tarkistetaan lausuntojen johdosta seuraavasti:

 Asemakaavan selostukseen on liitetty meluselvitys sekä 
pelastustiesuunnitelma. Selostusta on täydennetty myös 
ilmanlaadun tarkastelulla.

 Laaditun meluselvityksen perusteella on rakennusten vaipan 
ääneneristävyysvaatimuksia ja parvekkeiden lasitusvaatimuksia 
täydennetty tonteilla 40092/2, 40175/3 ja 4 sekä 40176/8. 
Lisäksi tontilla 40175/3 on rakennusalaa siirretty kauemmas 
Tapaninkyläntiestä sekä tehty vähäisiä rakennusalojen siirtoja 
pientalotonteilla korttelissa 40170.

 Pläsinpellonkujan päästä on järjestetty jalankulun ja pyöräilyn 
yhteys puistoon ja korvattu sillä Peltokylänraitin 
asuinrakennusten väliin esitetty kulkuväylä.
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 Kortteleissa 40089, 40177 ja 40226 on kaavaan lisätty 
merkinnät istutusalueista.

 Tonteille merkittyjä pysäköintialueita on laajennettu vähäisesti 
pelastusteiden tilavarausten takia.

Lisäksi tonteille 40175/3 ja 40178/4 merkittyä rakennusoikeutta on 
tarkistettu mm. rakennusalamuutosten takia yhteensä 900 k-m². 
Kaavaan on myös tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia.

Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen 
asettaa uudelleen nähtäväksi.

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan tarkistetun 
esityksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12243 kartta, päivätty 3.12.2013, 
muutettu 7.10.2014

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12243 selostus, päivätty 
3.12.2013, muutettu 7.10.2014 ja täydennetty 18.12.2014.

3 Havainnekuva, 7.10.2014
4 Vuorovaikutusraportti 3.12.2013, täydennetty 7.10.2014 sekä 

keskustelutilaisuuksien 13.6.2012 ja 22.8.2012 muistiot

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.10.2014 § 302

HEL 2012-007724 T 10 03 03

Ksv 0654_3, Siltalanpuiston alue, karttaruutu H7/S4

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2015 70 (249)
Kaupunginhallitus

Kaj/3
07.01.2015

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

 3.12.2014 päivätyn ja 7.10.2014 muutetun 40. kaupunginosan 
(Suutarila, Siltamäki) korttelia 40175, korttelin 40176 tonttia 1, 
kortteleita 40177–40179, 40088 ja 40091, katu- ja puistoalueita 
sekä yleistä pysäköintialuetta koskevan asemakaavan 
muutosehdotuksen (muodostuvat uudet korttelit 40224–40228) 
nro 12243 hyväksymistä ja etteivät saapunut kirje ja annetut 
lausunnot anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Muutokset 
ilmenevät yksityiskohtaisesti esityslistan liitteestä ja 
kaavaselostuksesta

 ettei kaavan muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

Lisäksi lautakunta päätti antaa vuorovaikutusraportin mukaisen 
vastineen esitettyyn kirjeeseen.

03.12.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Johanna Mutanen, arkkitehti, puhelin: 310 37299

johanna.mutanen(a)hel.fi
Heikki Hälvä, projektipäällikkö, liikennemelu, puhelin: 310 37142

heikki.halva(a)hel.fi
Jaakko Heinonen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37118

jaakko.heinonen(a)hel.fi
Mervi Nicklen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37221

mervi.nicklen(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 06.03.2014 § 136

HEL 2012-007724 T 10 03 03

Kiinteistökartta H7, ruudut S3, S4 ja T4

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle 
asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12243 seuraavan lausunnon:

Kaavamuutosalue on pääosin kaupungin omistuksessa. Asuintontit 
40176/1, 40088/1 ja 40091/1 ovat yksityisomistuksessa.

Yksityisille maanomistajille ei aiheudu kaavamuutoksen johdosta 
kaupunginhallituksen 9.2.2004 (172 §) tekemän maapoliittisen 
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päätöksen mukaista merkittävää hyötyä, joten mainitun päätöksen 
mukaisia neuvotteluja ei ole syytä käydä.

Lautakunnalla ei ole huomauttamista asemakaavan muutosehdotuksen 
nro 12243 johdosta.

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Tapio Laalo, tonttiasiamies, puhelin: 310 36442

tapio.laalo(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 04.02.2014 § 30

HEL 2012-007724 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antaa 
ympäristökeskus.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

eeva.pitkanen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 04.02.2014 § 49

HEL 2012-007724 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutosehdotuksessa tulee uutta asuinrakentamista 
Siltalanpuiston etelä-, itä-, pohjois- ja länsipuolelle. Tapaninkyläntien 
varteen tuleva rakennus rajaa puiston korttelialueiden taakse, ja etelän 
suunnasta tultaessa ole selkeää reittiyhteyttä puistoon. Uusi reittiyhteys 
Peltokylänraitin asuinrakennusten välistä on kapea ja hankalasti 
hahmotettavissa. Yleisten töiden lautakunta esittää, että puistoon 
saataisiin selkeämpi jalankulun ja pyöräilyn reitti Pläsinpellonkujan 
päästä.
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Täydennysrakentamisen yhteydessä puiston muoto muuttuu ja 
kapeiden ja pistomaisten kulmien määrä lisääntyy. Kapeat 
puistokaistaleet ovat osoittautuneet hankalasti ylläpidettäviksi.

Kortteli 40177 laajenee Siltalanpuiston leikkipaikan kohdalla lähes 
nykyisen leikkipaikan keinuille asti. Leikkipaikalle etsitään 
puistosuunnittelussa uusi sijoituspaikka. Leikkipaikasta on toivottu 
monipuolisesti varusteltua, sillä alueelle odotetaan tulevaisuudessa 
muuttavan lapsiperheitä.

Asemakaavan muutosehdotuksen myötä Siltalanpuiston nykyinen 
käytäväverkosto muuttuu. Pläsinpellonkujan päästä puiston 
pohjoisosaan lähtevä reittiyhteys puuriveineen jää uuden tonttialueen 
alle. Myös Siltalanpuistonpolun päässä olevan kummun puuryhmät 
jäävät tonttialueelle. Yleisten töiden lautakunta esittää, että tämä kohta 
tonttia merkittäisiin kaavaan istutettavaksi alueeksi. Näin puuryhmät 
säilyisivät jatkossa. Istutettavalla alueella tulee olla myös 
suurikokoisiksi kasvavia puita. 

Puiston pohjoisosassa kulkeva itä-länsisuuntainen käytäväyhteys 
rakennetaan uudelleen valaistuksineen ja levähdyspaikkoineen. Uuden 
avo-ojan ja käytävän sovittaminen kapenevalle puistoalueelle aiheuttaa 
haasteita puistosuunnittelulle. Myös Pertunpellonraitin ja Siltalanpolun 
välinen reitti ja avo-oja rakennetaan uudelleen. Hulevesien käsittely 
puistoalueella toteutetaan kaavan määrittelemissä rajoissa kaupungin 
hulevesistrategian mukaisesti.

Kaavaehdotuksen liitteenä olevassa alustavassa 
liikennesuunnitelmassa on esitetty yhdistetyn jalankulun ja pyöräilyn 
reittejä puistoon Peltokylänkujan, Pertunkujan ja Pertunsuoran päästä. 
Yleisten töiden lautakunta toteaa, että reittiyhteyksien tarve puistoon 
harkitaan tapauskohtaisesti puistosuunnittelun yhteydessä. 

Kaavamuutosalueen pihakadut ovat pitkiä ja jo nykyisellään melko 
kapeita. Ne toimivat alueen sisäisinä jalankulun ja pyöräilyn pääreittinä 
esimerkiksi koululle ja päiväkodille. Yleisten töiden lautakunta kehottaa 
vielä pohtimaan, ovatko pitkät pihakadut toimivin ratkaisu ja saadaanko 
reitit toimimaan turvallisina jalankulkuyhteyksinä.

Siltalanpuiston alueen täydennysrakentamisesta aiheutuu kaupungille 
kustannuksia uusien katujen ja puistokäytävien rakentamisesta ja 
vahvistamisesta, puiston hulevesirakenteista ojien siirtoineen sekä 
leikkipaikan purkamisesta ja uudelleen rakentamisesta. 
Kaupunkisuunnitteluvirastossa asemakaavamuutoksen valmistelun 
yhteydessä katualueiden uudisrakentamis- ja perusparannustöiden 
kustannuksiksi on arvioitu noin 800 000 euroa. Puistorakentamisen 
kustannusarvio on 450 000 euroa.
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Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen 
nro 12243 hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Eeva Rapola, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39542

eeva.rapola(a)hel.fi
Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 21.01.2014 § 6

HEL 2012-007724 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti antoi asiasta seuraavan lausunnon koskien 
Suutarilan Siltalanpuiston alueen asemakaavan muutosehdotusta (nro 
12243) (a-asia):

Asemakaavassa on otettava huomioon uudisrakentamisen myötä 
alueelle sijoittuvien asuinkerrostalojen poistumis- ja varatiejärjestelyt 
sekä mahdolliset pelastustiet ja nostopaikat.

Suunnittelussa tulee ottaa myös huomioon, että 
täydennysrakentaminen ei saa heikentää olemassa olevien 
rakennusten mahdollisia pelastustie- ja varatiejärjestelyjä.

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

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Katja Seppälä, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31236

katja.seppala(a)hel.fi

Opetusvirasto 2.1.2014

HEL 2012-007724 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavan muutosta 
Siltalanpuiston alueelle Suutarilan Siltamäessä. Suunnittelualueeseen 
kuuluu Siltalanpuiston puistoalue, päiväkodin tontti, asuintontteja 
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Peltohiirenkujan, Pertunpellontien, Siltapellonkujan ja Siltakylänkujan 
varressa, sekä katualuetta. 

Suutarilassa on hyvät kunnalliset palvelut ja virkistysalueet. 
Suunnittelun tavoitteena on saada alueelle mm. esteettömiä asuntoja 
hissillisissä taloissa ja lapsiperheille soveltuvia asuntoja lähelle 
palveluita. 

Siltalanpuiston keskeinen alue, sen nykyiset toiminnat ja viheryhteydet 
säilyvät pääosin. Uusi asuinrakentaminen täydentää olemassa olevaa 
rakennuskantaa ja maisemallisesti rajaa laajaa puistoaluetta. 
Asuinalueen keskelle sijoittuvan Pertunpellonraitin liikennemäärät 
tulevat lisääntymään ja suunnittelussa tulee ottaa huomioon turvallinen 
ja esteetön jalankulun ja pyöräilyn reitistö. Pertunpellonraitti toimii 
tärkeänä reittinä päiväkodille ja koululle. 

Uutta asuntokerrosalaa kaavamuutosalueella on noin 36 900 k-m² ja 
uutta yleisten rakennusten kerrosalaa 400 k-m². Uusia asukkaita tulee 
noin 850. Puiston äärelle rakennettavat pientaloasunnot olemassa 
olevien palvelujen äärellä ovat varsin houkuttelevia lapsiperheiden 
kannalta ja se parantaa mahdollisuuksia alueen palveluiden 
säilymiseen.

Uusi asuinrakentaminen tukeutuu olemassa olevaan kouluverkostoon: 
Siltamäen ala-aste, Suutarilan ala-aste , Töyrynummen ala-aste ja 
Suutarilan yläaste. Päiväkotien mahdollinen laajennustarve on 
huomioitu ja osassa uusista asuinrakennuksista maantasokerroksen 
tiloja voidaan käyttää myös esim. päivähoidon tarpeisiin.

Lisätiedot
Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

kaisa.nuikkinen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 30.10.2013

HEL 2012-007724 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa 
asemakaavaluonnoksesta Suutarilan Siltalanpuiston alueesta 
31.10.2013 mennessä. Suunnittelualueeseen kuuluvat Suutarilan 
Siltamäessä oleva Siltalanpuisto ja sitä ympäröivät asuinkorttelit. 
Aluetta rajoittavat Kirkonkyläntie, Tapaninkyläntie, Suutarilantie, 
Peltokyläntie ja Siltakyläntie.

Siltalanpuiston laidoille on suunnitteilla uusia asuinkerros- ja 
pientalotontteja. Lisäksi nykyisille tonteille on esitetty 
täydennysrakentamista. Rakentaminen tukeutuu pääosin nykyiseen 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2015 75 (249)
Kaupunginhallitus

Kaj/3
07.01.2015

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

katuverkostoon, mutta myös uusia katuja on suunnitteilla. Asuinalueen 
keskelle sijoittuvaa Peltokylänraitin ja Pertunpellonraitin muodostamaa 
kevyen liikenteen yhteyttä vahvistetaan ja yhtenäistetään rakentamalla 
puuttuva osuus. Lisäksi nykyiset jalankulun ja pyöräilyn reitit tarvitsevat 
vahvistamista, kun ajoneuvoliikenne niillä lisääntyy. Suuri osa puiston 
reiteistä joudutaan suunnittelemaan ja rakentamaan uudestaan. 

Asuinrakentamisen myötä Pertunpellonraitin liikennemäärät tulevat 
lisääntymään ja suunnittelussa tulee ottaa huomioon turvallinen ja 
esteetön jalankulun ja pyöräilyn reitistö. Pertunpellonraitti toimii 
tärkeänä reittinä päiväkodille ja koululle. Pihakadun mitoituksessa tulee 
esittää pihakatualueille riittävät tilavaraukset valaisinpylväille, 
liikennemerkeille, kunnallistekniikalle ja lumitilalle. Talvikauden 
lumimassojen pitkiä kuljetusmatkoja tulee välttää, joten asemakaavan 
selostuksen havainnekuvassa tulee esittää tilavaraukset lumimassojen 
välivarastointia varten. Pienet jalankulun reitit asuintonttien välistä 
puistoon on järkevintä sijoittaa tonteille, esimerkiksi korttelin 40225 
kohdalla. Liikennesuunnittelussa tulee ottaa huomioon, että puistoon ei 
synny reittejä, jotka houkuttavat ajoneuvoliikenteen oikaisemiseen 
esimerkiksi Siltakylänkujalta Siltapellonkujalle. Rakennusviraston 
mielestä Suutarilantien varressa ei ole tarvetta yleiselle 
pysäköintialueelle vaan se tulee osoittaa sitä tarvitsevalle tontille ja 
muuttaa LPA-merkinnäksi.

Suunnittelualueen hulevesien käsittely ja esitetty nykyisen 
hulevesiverkoston putkittaminen ei ole kaupungin hulevesistrategian 
mukaista. Rakennusvirasto toivoo, että suunnittelussa tarkennettaisiin 
hulevesien suunnittelua yhdessä rakennusviraston kanssa ennen 
asemakaavan ehdotusta. Kaupungin hulevesistrategian mukaisesti 
hulevesiä tulee alueella hidastaa ja käsitellä luonnonmukaisesti. 
Siltalanpuiston alueella tämä tapahtuu parhaiten avouomissa, jotka on 
mahdollista rakentaa puistoaiheiksi. Pertunsuoran ja Pertuntien uusien 
pientalojen kohdalta avo-oja tulee esittää puiston puolelle vastaavalla 
hulevesimerkinnällä kuin loppuosa ojasta. 

Kaavaluonnoksessa rakentamisen alle jää useita Siltalanpuiston 
ulkoilureittiosuuksia ja puurivejä, jotka joudutaan suunnittelemaan ja 
rakentamaan uudelleen. Pääreittiverkosto tulee suunnitella jo 
kaavaluonnosvaiheessa, jotta varmistetaan reittiyhteyksien jatkuvuus. 
Pääreitit tulee merkitä asemakaavaan. Pääyhteyksien tulee säilyä ja 
niiden tulee olla selkeitä ja helposti löydettävissä. Peltokyläntie-
Suutarilantien välinen tärkeä viheryhteys kapenee huomattavasti. 
Puistoalueen ja reittien mitoitusta tulee tarkastella erityisesti kohdissa, 
joissa on otettava huomioon hulevesiuomat, jotta hulevesistrategian 
mukainen vesien käsittely olisi mahdollista. Pertunpellonraitin päästä 
jatkuva yhteys puiston pohjoisosaan on liian ahdas reittien ja avo-ojan 
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kannalta. Lisäksi ulkoilureittiyhteys Pläsinpellonkujalta puistoon tulee 
olla selkeämpi ja puistoon ohjaavampi.

Puiston toimivuuden ja ylläpidon kannalta viheralueen tulee olla 
muodoltaan mieluiten mahdollisimman laaja ja yhtenäinen alue. 
Reittejä ja toimintoja on vaikea järjestää kapeisiin puistonurkkauksiin ja 
-suikaleisiin. Siltalanpuiston nykyiset puistopalvelut jäävät pääosin 
rakentamisen alle. Toimintojen uudelleen sijoittelu joudutaan 
tarkastelemaan puistosuunnittelun yhteydessä, esimerkiksi leikkipaikka 
nykyisellä sijainnillaan jää ahtaaksi. Asuinkortteleiden tiivistyminen ja 
piha-alueiden pieneneminen tuovat lisävaatimuksia yleisten alueiden 
palveluille ja toiminnoille. Koirapuistopalvelut sijoittuvat jo nykyisellään 
lähelle asutusta, mutta palvelu on tärkeä asukkaille ja sen toivotaan 
säilyvän. 

Pienipiirteisen katurakentamisen lisäksi kaavan toteuttaminen 
edellyttää mittavia investointeja Siltalanpuiston avo-ojaverkoston ja 
käytäväverkoston muutoksiin. Puistorakentamisen lähivuosien erittäin 
niukat taloudelliset resurssit huomioiden alueelle tulee varata rahoitusta 
tonttien ja uusien katujen pohjavahvistusten tekemiseen sekä 
Siltalanpuiston oja- ja käytävämuutosten rakentamiseen. Toimenpiteet 
ovat välttämättömiä uusien tonttien rakentamiskelpoiseksi 
saattamiseksi. 

Rakennusviraston edustajat osallistuvat mielellään yleisten alueiden 
reittien ja toimintojen sijoittamisen suunnitteluun.

Lisätiedot
Eeva Rapola, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39542

eeva.rapola(a)hel.fi
Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 28.10.2013

HEL 2012-007724 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 2.10.2013

Kaupunginmuseo arvioi hanketta kulttuuriympäristön vaalimisen 
näkökulmasta. Suunnittelualueeseen kuuluu Suutarilan Siltamäessä 
oleva Siltalanpuisto ja sitä ympäröivät asuinkorttelit. Aluetta rajoittavat 
Kirkonkyläntie, Tapaninkyläntie, Suutarilantie, Peltokyläntie ja 
Siltakyläntie.

Suunnittelualue on pääosin puistoa ja 1980-luvulla rakennettua 
pienkerrostalovaltaista asuntoaluetta. Siltalanpuiston laidoille on 
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suunnitteilla uusia asuinkerros- ja pientalotontteja. Samalla on tutkittu, 
onko nykyisillä tonteilla täydentämismahdollisuuksia. 

Kaavaluonnoksessa uusia omakotitalo-, pientalo- ja rivitalo sekä 
kerrostalotontteja esitetään lähinnä puistoalueen laidoille. Joitakin 
olevia asuinrakennustontteja täydennetään rivitaloilla ja kerrostaloilla. 
Siltalanpuiston alue pienenee jonkin verran täydennysrakentamisen 
yhteydessä. Puiston keskeinen alue, sen nykyiset toiminnat ja 
viheryhteydet tulee säilyttää edelleenkin.

19.6.2012 Lausunto annettu

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

sari.saresto(a)hel.fi
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§ 11
V 14.1.2015, Koivusaaren osayleiskaavan hyväksyminen (nro 12180)

HEL 2012-003532 T 10 03 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 31. kaupunginosan (Lauttasaari) 
Koivusaarta ja sitä ympäröivää vesialuetta koskevan 
osayleiskaavaehdotuksen 11.12.2012 päivätyn ja 8.4.2014 sekä 
28.10.2014 muutetun piirustuksen numero 12180 mukaisena ja 
osayleiskaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Lisäksi kaupunginvaltuusto kehottaa ottamaan alueen 
jatkosuunnittelussa huomioon riittävät aluevaraukset palveluille, kuten 
kouluille, ja kiinnittämään huomiota sekä lisääntyvän liikenteen 
aiheuttamien haittojen minimointiin että jalankulun ja pyöräilyn 
yhteyksiin.

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään jäsen Oskalan vastaehdotuksen mukaisesti.

Vastaehdotus:
Hannu Oskala: Kappale 3 muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Lisäksi kaupunginvaltuusto kehottaa ottamaan alueen 
jatkosuunnittelussa huomioon riittävät aluevaraukset palveluille, kuten 
kouluille, ja kiinnittämään huomiota sekä lisääntyvän liikenteen 
aiheuttamien haittojen minimointiin että jalankulun ja pyöräilyn 
yhteyksiin.”

Kannattaja: Otso Kivekäs

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet
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1 Osayleiskaavaehdotuksen nro 12180 kartta, päivätty 11.12.2012, 
muutettu 8.4.2014 ja 28.10.2014

2 Osayleiskaavaehdotuksen nro 12180 selostus, päivätty 11.12.2012, 
muutettu 8.4.2014 ja 28.10.2014 sekä täydennetty 8.12.2014

3 Vuorovaikutusraportti 11.12.2012, täydennetty 21.10.2014
4 Kustannukset
5 Osa päätöshistoriaa

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Uudenmaan liitto
Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä
Liikennevirasto
Helen Sähköverkko Oy

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 31. kaupunginosan (Lauttasaari) 
Koivusaarta ja sitä ympäröivää vesialuetta koskevan 
osayleiskaavaehdotuksen 11.12.2012 päivätyn ja 8.4.2014 sekä 
28.10.2014 muutetun piirustuksen numero 12180 mukaisena ja 
osayleiskaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Lisäksi kaupunginvaltuusto kehottaa ottamaan alueen 
jatkosuunnittelussa huomioon riittävät aluevaraukset palveluille, kuten 
kouluille, sekä kiinnittämään huomiota lisääntyvän liikenteen 
aiheuttamien haittojen minimointiin.

Tiivistelmä
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Alue sijaitsee Lauttasaaren länsipuolella noin viiden kilometrin päässä 
Helsingin ydinkeskustasta. Espoon ja Helsingin välinen raja sijaitsee 
Koivusaaren ja Hanasaaren välissä.

Suunnittelualue on osa Lauttasaaren kaupunginosaa Länsi-
Helsingissä. Länsiväylän varteen sijoittuva Koivusaari rajautuu 
lännessä Espoon kuntarajaan ja idässä Lauttasaaren Katajaharjun 
alueeseen. Pohjoisessa ja etelässä aluetta ympäröi merialue. 
Suunnittelualueeseen kuuluvat Koivusaaren maa-alue, ympäröivää 
merialuetta, Länsiväylä ja maapenkereet Koivusaaren itä- ja 
länsipuolella. Lisäksi alueeseen kuuluvat Länsiväylän reunustat tien ja 
korttelialueiden välissä Katajaharjun sillalle asti. Alueen pinta-ala on 
noin 58 hehtaaria, josta merialuetta on noin 46 hehtaaria ja maa-aluetta 
noin 12 hehtaaria. 

Osayleiskaava mahdollistaa asuntojen asemakaavoittamisen yli 
5 000:lle asukkaalle, Koivusaaren keskustan kehittämisen 
metroaseman ympärille ja uusien työpaikkojen rakentamisen n. 3 800 - 
4 500 työntekijälle.

Koivusaaren kaupunkirakenne tukeutuu uuteen metroasemaan, jonka 
ympärille muodostuu Koivusaaren keskusta. Koivusaarta on 
laajennettu esittämällä siihen tukeutuvia täyttöalueita. 
Saaristomaiseman ominaispiirteet ovat olleet lähtökohtana 
suunnittelulle. Pääosa alueesta on varattu asumiseen. 
Työpaikkarakentaminen ja palvelut keskittyvät Länsiväylän ja 
metroaseman tuntumaan. Länsiväylän ylittävä siltamainen kortteli sitoo 
Koivusaaren pohjois- ja eteläosat yhdeksi kaupunkirakenteelliseksi 
kokonaisuudeksi.  

Pysäköinti on järjestetty asuinkortteleitten osalta korttelikohtaisesti. 
Keskustan toimistoja ja liiketiloja varten pysäköintipaikat  on suunniteltu 
kortteleiden alle ja keskitetysti maanpäälliseen pysäköintilaitokseen, 
joka on integroitu osaksi toimistokorttelia.

Alueelle on osoitettu kaksi venesatama-aluetta, jotka on tarkoitettu 
Koivusaaressa jo toimivien venekerhojen satamiksi. Koivusaaren 
pohjoisosaan on suunniteltu moottoriveneille ja melojille tarkoitettu 
satama. Lisäksi alueella on asukkaiden laituripaikkoja pienemmissä 
yksiköissä. Rantoja kiertää virkistystä palveleva reitti, joka on 
yhteydessä Lauttasaaren rantareittiin.

Koivusaareen on suunniteltu uusi eritasoliittymä Länsiväylälle. 
Katajaharjun eritasoliittymä poistuu, mikä mahdollistaa Katajaharjun 
kannen rakentamisen. Tästä osayleiskaava-alueeseen kuuluu 
Katajaharjuntien länsipuolelle tuleva osuus. Lauttasaaren ja 
Koivusaaren välille on suunniteltu uusi katuyhteys, Vaskilahdenkatu. 
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Espoon ja Helsingin keskustan välinen kevyen liikenteen reitti, kävelyn 
ja pyöräilyn pääreitti on esitetty Länsiväylän pohjoisreunaan. 

Esittelijän perustelut

Uudenmaan 2006 vahvistetussa maakuntakaavassa 
osayleiskaavoitettava alue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi, 
jonka halki on linjattu moottoriväylä (Länsiväylä) sekä seutuliikenteen 
rata (metro). Suunnittelualueen eteläistä rantaa myöten on osoitettu 
viheryhteyden tarve. Alue sijoittuu pääkaupunkiseudun rannikko- ja 
saaristovyöhykkeen sisälle. Ympäristöministeriön 2014 vahvistamassa 
2. vaihemaakuntakaavassa alueelle on osoitettu edellisten lisäksi 
tiivistettävän alueen kehittämisperiaatemerkintä sekä liikennetunneli, 
joka korvaa ja tarkentaa aikaisempaa seutuliikenteen radan (metro) 
merkintää. Koivusaaren osayleiskaava noudattaa maakuntakaavan ja 
2. vaihemaakuntakaavan tavoitteita tiivistämällä ja tehostamalla 
taajamatoimintoja hyvien raideliikenneyhteyksien asemanseutujen 
varteen. Seudullisesta kävely- ja pyöräily-yhteydestä on huolehdittu 
osoittamalla kaavaehdotuksessa reitti Länsiväylän pohjoispuolelle.

Yleiskaava 2002:ssa Koivusaari ja osa sitä ympäröivää vesialuetta on 
merkitty selvitysalueeksi, jonka maankäyttö ratkaistaan 
osayleiskaavalla tai yleiskaavalla. Yleiskaavan mukaan alueen läpi 
kulkee metro tai rautatie ja moottorikatu. Helsingin maanalaisen 
yleiskaavassa alueella on merkintä suunnitellusta 
raideliikennetunnelista ja asemasta. Nyt laadittu osayleiskaavaehdotus 
on Yleiskaava 2002:n ja maanalaisen yleiskaavan mukainen.

Alueella on voimassa asemakaavat numero 7575 ja 8892 vuosilta 1977 
ja 1985. Voimassa olevissa asemakaavoissa Länsiväylän eteläpuolinen 
osa Koivusaarta, vesialue saaren länsipuolella ja Vaskilahden alue on 
merkitty venesatama-alueeksi. Koivusaaren eteläkärki ja osia saaren 
keskeltä ovat asemakaavassa puistoaluetta, lisäksi Koivusaaressa on 
katualuetta. Länsiväylän pohjoispuolella oleva osa Koivusaaresta on 
asemakaavoittamaton.

Alueella on lisäksi voimassa Länsimetron rakentamista varten laaditut 
asemakaavat numero 11800 ja 12075 vuosilta 2009 ja 2012 metron 
tunnelia ja maanalaisia osia varten sekä Koivusaaren aseman itäisen 
sisäänkäynnin toteuttamista varten.

Helsingin kaupunki omistaa Koivusaaren alueen. Osayleiskaava-
alueeseen kuuluva Porstan saari Koivusaaren luoteispuolella on 
yksityisessä omistuksessa. Länsiväylä on valtion omistuksessa.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymien suunnitteluperiaatteiden 
mukaan suunnittelun lähtökohtana on ollut alueen saaristomaisema ja 
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merellisyys, erinomainen liikenteellinen sijainti uuden metrolinjan ja 
Länsiväylän tuntumassa sekä toiminnallinen tasapaino virkistyksen, 
asumisen, palvelujen ja työpaikkojen välillä. Veneilytoimintojen 
säilyttäminen alueella on tärkeää toiminnallisen sisällön ja alueen 
identiteetin muodostamisessa.

Suunnitteluratkaisu perustuu alueesta järjestetyn yleisen 
kansainvälisen ideakilpailun voittaneen ehdotuksen kokonaisideaan, 
jota on sen tekijöiden kanssa yhteistyössä edelleen kehitetty.

Osayleiskaavan liikennejärjestelyt perustuvat Länsiväylän 
aluevaraussuunnitelmaan, joka on laadittu yhteistyössä Uudenmaan 
ELY -keskuksen kanssa. Aluevaraussuunnitelman ratkaisut perustuvat 
siihen, että Länsiväylä on moottoritie. Aluevaraussuunnitelman 
mukaisten ratkaisujen keventämistä selvitetään asemakaavoituksen 
yhteydessä.

Länsiväylän liikennejärjestelyjen toteuttaminen edellyttää 
kustannusvastuista sopimista Helsingin kaupungin ja tienpitäjän 
Uudenmaan ELY -keskuksen kanssa. Kustannukset tarkentuvat 
vuonna 2015 alkavassa tiesuunnitelmassa, jonka yhteydessä tehdään 
myös ehdotus kustannusjaosta. Valtio ei ole toteutusohjelmissaan 
varautunut Länsiväylän parantamiseen Koivusaaren kohdalla 
perustelunaan, että Länsiväylän kattaminen ei perustu tieliikenteen 
tarpeisiin.

Suunnitelman toteuttamien edellyttää lisäksi mittavia vesi- ja 
maanrakennustöitä sekä vaativia tunneli- ja kansirakennelmia. 
Täytemaamääräksi on arvioitu noin 1,3,milj. m3rtr. Länsiväylän 
kattamisen arvioidaan aiheuttavan noin 34 miljoona euron (alv0%) 
kustannukset. Suunnittelussa on huomioitu mahdollisuus alueen 
vaiheittain rakentamiseen. Osayleiskaavan aluerajaukseen kuuluva 
osuus Katajaharjun tunnelin kustannuksista arvioidaan olevan 57 milj. 
euroa (alv0%). Koivusaaren toteuttaminen ei kuitenkaan edellytä 
Katajaharjun liikennetunnelin ja kansirakenteiden toteuttamista.

Kaupungille koko yleiskaava-alueen toteuttamisesta koituvien 
kustannusten on arvioitu olevan yhteensä 212-225 milj.euroa (n. 660-
700 eur/k-m2) ja tulojen 226 milj.euroa (n.700 eur/k-m2). Koko
yleiskaava-alueelta saatavien tonttitulojen arvioidaan kattavan alueen 
toteuttamisesta kaupungille aiheutuvat kustannukset myös kalliimpaa 
ostolouhetta alueen täytöissä käytettäessä.

Osayleiskaavan toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset on eritelty 
liitteessä 4.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus
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Kaupunginhallitus hyväksyi 2.10.2006 Länsimetron suunnittelua 
koskevan tilannekatsauksen ja päätti, että metropäätöksen 
varmistuttua on tarkoituksenmukaista käynnistää metron 
hankesuunnittelu, asemakaavoitus ja Koivusaaren osayleiskaavan 
laatiminen.

Osayleiskaavan osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty v. 2008 
laaditun osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti ja 
suunnittelun aikana on useassa eri vaiheessa ollut mahdollista esittää 
mielipiteitä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jätettiin 85 ja 
osayleiskaavaluonnoksesta 64 kirjallista mielipidettä.

Koivusaaren suunnittelusta järjestettiin vuonna 2009 kansainvälinen 
yleinen ideakilpailu. Kilpailu oli ensimmäinen 
kaupunkisuunnittelukilpailu, jossa anonyymit ehdotukset olivat julkisesti 
nähtävinä internetissä ja näyttelytila Laiturilla ennen kilpailun 
ratkaisemista. Yleisöllä oli mahdollisuus antaa palautetta ehdotuksista 
siten, että kilpailun tuomaristo sai materiaalin käyttöönsä ennen 
ratkaisun tekemistä. Yleisö sai myös äänestää suosikkiaan ja yleisön 
suosikki julkistettiin. Kilpailumallista on sittemmin tullut vakiintunut 
käytäntö suomalaisissa yleisissä arkkitehtuuri- ja 
kaupunkisuunnittelukilpailuissa.

Osayleiskaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 18.1. - 18.2.2013. 
Muistutuksia esitettiin 12 ja nähtävilläoloajan ulkopuolella saapui yksi 
kirje. Lisäksi saatiin Helsingin Energian/Helen Sähköverkko Oy:n, 
Espoon kaupunginhallituksen, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -
kuntayhtymän, Liikenneviraston, Uudenmaan elinkeino-, liikenne-, ja 
ympäristökeskuksen, pelastuslautakunnan, ympäristölautakunnan, 
sosiaali- ja terveyslautakunnan, kiinteistölautakunnan, 
kaupunginmuseon johtokunnan, liikuntalautakunnan, 
opetuslautakunnan ja yleisten töiden lautakunnan lausunnot.

Muistutusten ja lausuntojen johdosta osayleiskaavaehdotukseen tehtiin 
olennaisia muutoksia, joiden johdosta kaupunkisuunnittelulautakunta 
päätti 8.4.2014, 100 § esittää kaupunginhallitukselle, että ehdotus tulisi 
asettaa uudelleen nähtäville. Muutettu osayleiskaavaehdotus on ollut 
julkisesti uudelleen nähtävillä 23.5. - 23.6.2014. Ehdotuksesta tehtiin 
17 muistutusta. 

Molempien nähtävilläpitojen aikana saadut muistutukset ja lausunnot 
sekä niihin annetut vastineet ilmenevät vuorovaikutusraportista (liite 3).

Muistutukset

Jälkimmäisen nähtävilläpidon aikana saaduissa muistutuksissa 
todetaan mm. että suunnitelmaan kohdistunut kritiikki ei ole aiheuttanut 
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toivottuja muutoksia suunnitelmiin. Suunnittelun lähtökohtaa uudesta 
asuin- ja työpaikka-alueesta metron varressa pidetään vääränä. Alueen 
suunnittelun lähtökohdaksi pitäisi ottaa nykytilanteen mukainen käyttö 
virkistysalueena ja venekerhojen toiminta-alueena. Asukas- ja 
työpaikkamäärää pidetään liian suurena. Rakentamistehokkuutta on 
nostettu, vaikka sitä olisi muistutusten mukaan pitänyt vähentää.

Suunnitelman katsotaan tukkivan ja muuttavan merimaisemaa sekä 
varjostavan lähiympäristöä. Meritäyttöjä on suunnitelmassa liikaa. 
Koivusaaren ja Katajaharjunniemen välinen vesialue on liian pieni ja 
pilaa Katajaharjunniemen asukkaiden avoimet merimaisemat, jolloin 
Katajanharjun kiinteistöjen arvo laskee. Ilmastonmuutoksen vaikutuksia 
ei ole otettu riittävästi huomioon, eikä suunnitelmassa ole tarpeeksi 
palveluja ja virkistysalueita.

Liikenneratkaisua pidetään mutkikkaana. Länsiväylän risteysjärjestelyä 
pidetään tilaa vievänä ja sekavana. Melusta ja liikenteen päästöistä 
aiheutuvien haittojen arvellaan lisääntyvän alueella ja 
lauttasaarelaisten yhteyksien Länsiväylälle huonontuvan.

Venesatamia pidetään liian pieninä seuratoiminnalle ja talvitelakoinnille 
varattua tilaa täysin riittämättömänä.

Seudullisen suunnitteluyhteistyön nähdään olevan puutteellista. 
Länsiväylän muuttaminen kaupunkibulevardiksi ja suunnittelualueen 
ulottaminen Espoon rajan yli avaisivat uusia vaihtoehtoja Koivusaaren 
suunnittelulle.

Muistutusten sisältö on referoitu aihepiireittäin liitteenä olevassa 
vuorovaikutusraportissa ja muistutuksiin on annettu vastineet.

Lausunnot

Muutetusta osayleiskaavaehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus, Uudenmaan 
liitto, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, Helsingin 
seudun liikenne -kuntayhtymä, Liikennevirasto, Helen Sähköverkko Oy, 
opetusvirasto, pelastuslautakunta, ympäristölautakunta, yleisten töiden 
lautakunta ja kiinteistölautakunta.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus (ELY-keskus) 
toteaa lausuneensa osayleiskaavaehdotuksesta 11.3.2013 ja 
todenneensa osayleiskaavan toteuttavan alueellisia 
maankäyttötavoitteita yhdyskuntarakenteen tiivistämisen ja 
joukkoliikenteen edistämisen kannalta. Maakuntakaavan katsotaan 
olleen riittävästi suunnittelun ohjeena. ELY-keskus toteaa, että 
11.3.2013 lausunnossa esille tuotuja seikkoja vesistövaikutusten 
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tarkentamisesta ei ole konkreettisesti otettu huomioon. Tarkemmat 
selvitykset tulee tehdä ennen kaavan hyväksymistä. Länsiväylän 
liikennejärjestelyistä on laadittu aluevaraussuunnitelma, jossa on 
esitetty uutta eritasoliittymää Koivusaareen, nykyisen Katajaharjun 
liittymän poistamista ja varautumista 3+3 kaistan lisäksi 
rinnakkaiskaistoihin Länsiväylällä Koivusaaren kohdalla. 
Osayleiskaavassa tulee säilyttää mahdollisuus 
aluevaraussuunnitelman mukaisten ratkaisujen toteuttamiseen. 
Liikennejärjestelyjen ja maankäytön vaiheistaminen tulee esittää 
kaava-aineistossa. Pesimälinnuston kannalta arvokas Nurmiluoto 
pitäisi merkitä osayleiskaavassa SL-merkinnällä.

Muissa lausunnoissa todettiin, että suunnitelmaan tehdyt muutokset 
ovat parantaneet suunnitelman toteutettavuutta. Suunnitelma sisältää 
edelleen teknistaloudellisia haasteita, joista vaativin on Länsiväylän 
ylittävän kansirakenteen toteuttaminen. Koivusaaren 
osayleiskaavasuunnitelmaa on pidetty hyvänä ja kannatettavana 
kaupunkirakenteen täydentämisenä, uuteen raideyhteyteen 
tukeutuvana riittävän tehokkaana aluekokonaisuutena.

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

Osayleiskaavaehdotukseen tehdyt muutokset

Muistutukset on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, että kaavassa 
on suhtauduttu erityisellä huolellisuudella alueelle ja maisemaan 
sopivan mittakaavan ja korttelirakenteen tavoittamiseksi suuresta 
rakentamisen määrästä huolimatta. Alueen luontoarvot on 
mahdollisuuksien mukaan huomioitu. Saaren eteläkärjen 
luonnonsuojelualueen säilymisen edellytykset on turvattu riittävän 
avoimella merisektorilla etelään, lintujen pesimäluodot on jätetty 
rauhaan, lepakoiden elinolosuhteita ei ole heikennetty ja täyttöjen 
määrä on pyritty pitämään maltillisena niin, että pohjaeliöstölle ja 
kalojen elinympäristölle aiheutuva haitta olisi rajattu. Länsiväylän 
kevennettyä ratkaisua tutkitaan maantiealueen vaatiman tilan 
pienentämiseksi ja kustannusten alentamiseksi. Uuden yleiskaavan 
valmistelun yhteydessä tutkitaan Länsiväylän muuttamista 
kaupunkibulevardiksi.

Osayleiskaavan selostukseen on lausuntojen johdosta lisätty päivitetyn 
virtausmalliselvityksen mukainen vaikutusten arviointi täydentämään jo 
aikaisemmin tehtyjä selvityksiä maankäytön vaikutuksista virtauksiin 
sekä kaavio Koivusaaren maankäytön ja liikennejärjestelyjen 
vaiheittaisesta toteuttamisesta. Nurmiluodon merkitsemistä 
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luonnonsuojelualueeksi ei ole pidetty tarkoituksenmukaisena. Helsingin 
kaupungin ympäristökeskus valmistelee parhaillaan 
luonnonsuojeluohjelmaa, jossa Nurmiluotoa ei ole pidetty välttämättä 
rauhoitettavana.

Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen 
asettaa uudelleen nähtäville.

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan tarkistetun 
esityksen mukainen. Kaupunkisuunnitteluvirasto on täydentänyt 
kaavaselostusta 2. vaihemaakuntakaavaa koskevilta osin.

Esittelijä toteaa lisäksi, että Koivusaaren alueen toteuttamisen 
edistämiseksi tulee alueen asemakaavoituksen yhteydessä selvittää 
mahdollisuudet Länsiväylän muuttamiseksi kaduksi ja siitä aiheutuvat 
kustannukset ja velvoitteet.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Osayleiskaavaehdotuksen nro 12180 kartta, päivätty 11.12.2012, 
muutettu 8.4.2014 ja 28.10.2014

2 Osayleiskaavaehdotuksen nro 12180 selostus, päivätty 11.12.2012, 
muutettu 8.4.2014 ja 28.10.2014 sekä täydennetty 8.12.2014

3 Vuorovaikutusraportti 11.12.2012, täydennetty 21.10.2014
4 Kustannukset
5 Osa päätöshistoriaa

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
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Uudenmaan liitto
Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä
Liikennevirasto
Helen Sähköverkko Oy

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Pelastuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 15.12.2014 § 1321

HEL 2012-003532 T 10 03 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle seuraavaan 
kaupunginhallituksen kokoukseen 7.1.2015 asti.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.10.2014 § 322

HEL 2012-003532 T 10 03 02 00

Ksv 0845_1, karttaruutu F3

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle
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 11.12.2012 päivätyn ja 8.4.2014 sekä 28.10.2014 muutetun 31. 
kaupunginosan (Lauttasaari) Koivusaarta ja sitä ympäröivää 
vesialuetta koskevan osayleiskaavaehdotuksen nro 12180 
hyväksymistä ja etteivät tehdyt muistutukset ja annetut 
lausunnot anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Muutokset 
ilmenevät yksityiskohtaisesti pöytäkirjan liitteestä ja 
kaavaselostuksesta

 ettei kaavaehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

Lisäksi lautakunta kehotti

 ottamaan alueen jatkosuunnittelussa huomioon riittävät 
aluevaraukset palveluille, kuten kouluille

 kiinnittämään jatkosuunnittelussa huomioita lisääntyvän 
liikenteen haittojen minimointiin.

Lisäksi lautakunta päätti

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

Käsittely

28.10.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä  seuraavan Elina Moision 
tekemän vastaehdotuksen: 

Lisätään päätökseen kohta (3):
Lautakunta kehottaa ottamaan alueen jatkosuunnittelussa huomioon 
riittävät aluevaraukset palveluille, kuten kouluille.

Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä seuraavan Elina Moision 
tekemän vastaehdotuksen: 

Elina Moisio: Lisätään päätökseen kohta (4): Lautakunta kehottaa 
kiinnittämään jatkosuunnittelussa huomioita lisääntyvän liikenteen 
haittojen minimointiin.

Mikko Särelä teki Elina Moision kannattamana seuraavan 
vastaehdotuksen:

Lautakunta toteaa, että jatkosuunnittelussa on syytä kiinnittää erityistä 
huomiota jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiin.
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Kannattajat: Elina Moisio

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan 
EI-ehdotus: Lautakunta toteaa, että jatkosuunnittelussa on syytä 
kiinnittää erityistä huomiota jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiin

Jaa-äänet: 5
Michael Berner, Jape Lovén, Matti Niiranen, Jaakko Meretniemi, Risto 
Rautava
Ei-äänet: 2
Elina Moisio, Mikko Särelä
Tyhjä: 2
Eija Loukoila, Nuutti Hyttinen
Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti äänin 5-2, tyhjiä 2.

21.10.2014 Pöydälle

08.04.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

25.03.2014 Pöydälle

18.12.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

11.12.2012 Pöydälle

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen

Lisätiedot
Mikko Reinikainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 37206

mikko.reinikainen(a)hel.fi
Valtteri Heinonen, arkkitehti, puhelin: 310 64795

valtteri.heinonen(a)hel.fi
Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37258

anu.lamminpaa(a)hel.fi
Raila Hoivanen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37482

raila.hoivanen(a)hel.fi
Helena Färkkilä-Korjus, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37325

helena.farkkila-korjus(a)hel.fi
Peik Salonen, insinööri, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi
Heikki Palomäki, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37312

heikki.palomaki(a)hel.fi
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Juha-Pekka Turunen, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 310 37403
juha-pekka.turunen(a)hel.fi

Opetusvirasto 14.10.2014

HEL 2012-003532 T 10 03 02 00

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää opetustoimen lausuntoa 
Koivusaaren osayleiskaavaehdotukseen (nro 12180). 

Osayleiskaavaehdotus koskee 31.kaupunginosan (Lauttasaari) 
Lauttasaaren länsipuolista aluetta Länsi-Helsingissä. Koivusaari 
rajautuu lännessä Espoon kuntarajaan ja idässä Lauttasaaren 
Katajaharjun alueeseen. Pohjoisessa ja etelässä aluetta ympäröi 
merialue.

Suunnittelualueeseen kuuluvat Koivusaaren maa-alue, ympäröivää 
merialuetta, Länsiväylä ja maapenkereet Koivusaaren itä- ja 
länsipuolella. Lisäksi alueeseen kuuluvat Länsiväylän reunustat tien ja 
korttelialueiden välissä Katajaharjun sillalle asti. 

Osayleiskaavaehdotus on uudelleen nähtävillä siihen tehtyjen 
olennaisten muutosten takia.

Olennaisia muutoksia aikaisempaan ehdotukseen ovat 
asuntorakentamisen sekä liike- ja työpaikkarakentamisen määrän 
lisääminen, korttelialueiden laajentamisen myötä maapinta-alan 
lisääminen 3 hehtaarilla sekä katualueiden paikoittainen kaventaminen 
ja lyhentäminen. 

Osayleiskaava mahdollistaa asuntojen asemakaavoittamisen yli 
5000:lle asukkaalle aiemman 4000 sijasta, Koivusaaren keskustan 
kehittämisen metroaseman ympärille ja uusien työpaikkojen 
rakentamisen n. 3800 - 4500 työntekijälle aiemman 2000 sijasta. 
Muutokset on tehty kokonaisuus huomioon ottaen, ei yksittäisinä 
pelkästään yhtä osa-aluetta koskevina muutoksina vaan 
kokonaisvaltaisena koko aluetta koskevana suunnitteluna Koivusaaren 
perusideaa noudattaen.

Opetuslautakunta on lausunnossaan Koivusaaren yleiskaavasta 
28.5.2013 todennut mm., että Koivusaareen on varauduttu sijoittamaan 
vuosiluokkien 1-2 alkuopetuskoulu yhteishankkeeseen päiväkodin 
kanssa. Vuosiluokkien 3-9 oppilaiden tilat esitetään rakennettavaksi 
Lauttasaareen. Länsiväylän alittava jalankulun ja pyöräilyn 
alikulkuyhteys on merkittävä myös koulumatkojen kannalta.
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Opetustoimi haluaa lausunnossaan puuttua  kaavassa esitetyn koulu-
päiväkotihankkeen liittymisestä puistoalueisiin. Koulun ja päiväkodin 
omat piha-alueet ovat mitoitukseltaan minimaaliset. Etenkin koulun 
välituntitoiminnat sijoittuvat puistoon ja viereiselle liikuntakentälle. 
Koulun ja kentän välinen kevyen liikenteen väylä tulee turvallisen 
välituntiliikkumisen vuoksi siirtää pois koulun ja kentän välistä.

Opetustoimi seuraa vuosittaisen väestöennusteen mukaan alueen 
oppilasmäärän kehittymistä ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin 
tarvittavien koulutilojen saamiseksi investointiohjelmaan.

Lisätiedot
Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

kaisa.nuikkinen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 07.08.2014 § 414

HEL 2012-003532 T 10 03 02 00

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle 
Koivusaaren 25.3.2014 muutetusta osayleiskaavaehdotuksesta nro 
12180 seuraavan lausunnon:

Alueen yleiskuvaus sekä maanomistus ja -hallinta 

Helsingin kaupunki omistaa nykyisin koko Koivusaaren osayleiskaava-
alueen. Kaupunki on ostanut keväällä 2014 Länsiväylän pohjoispuolella 
sijaitsevan Nokia Oyj:n omistaman maa-alueen rakennuksineen. 
Koivusaaren kaava-alueen keskiosaan sijoittuva Länsiväylä on valtion 
omistama. Länsiväylän eteläpuolella sijaitsevan osan omistaa Helsingin 
kaupunki. Koivusaaressa sijaitsee useita veneilyyn liittyviä pysyviä ja 
väliaikaisia venesatamatoimintoja palvelevia rakennuksia. 

Kaavan mitoitusta on tarkistettu ja suunnitelman asuntorakentamisen 
määrää on lisätty 50 000 k-m² (n. 32 %). Liike- ja 
työpaikkarakentamisen määrää on lisätty noin 30 000 k-m² (n. 30 %). 
Osayleiskaavaehdotuksen asuinkerrosala on 205 100 k-m² sekä liike- 
ja toimitilakerrosala 106 800 k-m². Rakennusoikeus yhteensä on 
311 900 k-m².

Osayleiskaavan tekniset ja taloudelliset toteuttamisedellytykset

Kiinteistölautakunta on lausunut aikaisemmasta 18.12.2012 päivätystä 
osayleiskaavaehdotuksesta. Lausunnossa todettiin kaavan sisältävän 
useita teknistaloudellisia haasteita ja erittäin korkeita etupainotteisia 
investointeja. Kiinteistölautakunta puolsi osayleiskaavan hyväksymistä 
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edellyttäen, että lausunnossa mainittuihin seikkoihin löydetään 
jatkosuunnittelussa tyydyttävät ratkaisut. 

Nyt po. osayleiskaavaehdotuksen toteuttamiskelpoisuus asunto- ja 
työpaikkarakentamisen osalta on parantunut muun muassa 
maankäytön tehokkuuden kasvattamisen ja toimintojen uudelleen 
kohdistamisen myötä. Aikaisempaan osayleiskaavaehdotukseen 
nähden Länsiväylän kattaminen on pystytty ratkaisemaan 
toteuttamiskelpoisempana siten, että kansialue on lyhyempi ja kyse ei 
siten ole kalliista tunnelirakenteesta, vaan siltarakenteesta. Lisäksi 
täyttöalueita on hieman laajennettu. 

Kaavan aikaisempaan versioon nähden on kaupunki tällä hetkellä 
ainoa maanomistaja alueella. Osayleiskaavaehdotuksessa ja tulevassa 
asemakaavoituksessa tulisikin ottaa huomioon kaupungin 
maanomistus entistä paremmin myös kaupungille keväällä 2014 
hankitun maa-alueen ja sen lähiympäristön kehittämisen osalta. Nyt po. 
osayleiskaavaehdotuksessa on alue merkitty V (virkistysalue) ja TP 
(työpaikka) -merkinnällä. Kiinteistölautakunnan näkemyksen mukaan 
aluetta tulee tarkastella ja kehittää siten, että työpaikka-alue (TP) tulisi 
ulottaa Länsiväylän suuntaiseksi myös pohjoispuolella. Tällöin 
työpaikka-alue (TP-merkintä) toimisi yhteneväisenä ja jatkuvana 
liitoksena kohti kansialuetta ja yhdistäisi pohjois- ja eteläpuolen 
toiminnallisesti eheämmin. Näin ollen asumiseen tarkoitettu alue 
laajentuisi entisestään, ja myös virkistykselle tulisi paremmat 
mahdollisuudet. Mahdollinen liike- ja toimitilarakennus voisi toimia 
melusuojana sekä parantaa ilmanlaatuolosuhteita tällöin työpaikka-
alueen taakse jäävällä laajemmalla viher- ja asuntorakentamisalueella. 

Koivusaaren osayleiskaavaa voidaan edelleen pitää toiminnallisesti, 
teknisesti ja juridishallinnollisesti hyvin vaativana. Ottaen huomioon 
alueen maankäytön suunnittelun haasteet on kaavan 
jatkosuunnittelussa pystytty kuitenkin osin löytämään paremmin 
toteutettavia ratkaisuja. Tehdyillä muutoksilla voidaan vastata 
paremmin asumisen ja siihen liittyvän maankäytön yleisiin tavoitteisiin 
sekä parantaa osayleiskaavaehdotuksen kokonaistaloudellisuutta 
ottaen kuitenkin huomioon, että kaava on edelleen teknisesti vaativa ja 
hyvin kallis toteuttaa.

Kiinteistölautakunta puoltaa osayleiskaavan hyväksymistä edellyttäen, 
että lausunnossa mainittuihin seikkoihin löydetään jatkosuunnittelussa 
tyydyttävät ratkaisut. 

02.05.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

18.04.2013 Pöydälle
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Esittelijä
vs. osastopäällikkö
Esko Patrikainen

Lisätiedot
Pekka Saarinen, tonttiasiamies, puhelin: 310 64182

pekka.t.saarinen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 10.06.2014 § 196

HEL 2012-003532 T 10 03 02 00

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi osayleiskaavaehdotuksesta seuraavan 
lausunnon.

Koivusaaren osayleiskaavaehdotuksen mukainen, metroon tukeutuva 
rakentaminen antaa erinomaiset mahdollisuudet ilmastovaikutukset 
huomioivaan suunnitteluun ja rakentamiseen.  Koko alue sijaitsee 300-
500 metrin etäisyydellä metroasemasta ja siihen liittyvistä kaupallisista 
palveluista, mikä mahdollistaa joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen 
maksimaalisen hyödyntämisen liikkumisessa.  Länsiväylän varteen 
tuleva toimitilarakentaminen suojaa sen taakse suunniteltuja 
asuinkortteleita liikenteen haitoilta. Tarkistettuun 
osayleiskaavaehdotukseen lisätty läntisen satama-altaan 
pohjoisreunalle suunniteltu toimistorakennuksen korttelialue parantaa 
Koivusaaren eteläosan melusuojausta.  Saaren pohjoisosan 
asuinkortteleiden riittävä melusuojaus edellyttänee kaavan 
avoimemmasta rakenteesta johtuen myös meluesteitä Länsiväylän 
varteen.

Kaavaselostuksen mukaan Koivusaaressa on mahdollista käyttää 
energiantuotannon osana esimerkiksi aurinko- tai tuulienergiaa. 
Osayleiskaava mahdollistaa myös matalaenergiarakentamisen. EU 
edellyttää 0-energiatavoitetta uusilla rakentamisalueilla vuoden 2020 
alusta.  Alueen asemakaavoituksessa onkin jatkossa tärkeää 
huomioida riittävien edellytysten ja varausten luominen uusiutuvien 
energiamuotojen hyödyntämiseen. Alueella tulisi tutkia mm. 
mahdollisuuksia paikalliseen tuulivoimantuotantoon..

Osayleiskaavan ekotehokkuuden arviointi osoittaa suunnitellun 
alueidenkäytön edullisuuden. Ekotehokkuutta heikentäviksi on 
tunnistettu maanrakennustyöt, raskaat pohjarakenteet ja runsas 
pysäköintipaikkojen määrä. Kaavan tarkistuksen yhteydessä mm. 
rantarakennesuunnitelmia on jonkin verran kevennetty. 
Asemakaavavaiheessa olisi syytä selvittää myös mahdollisuuksia 
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vähentää pysäköintipaikkojen määrää kehittämällä 
vuorottaispysäköintijärjestelyjä kaupungin uuden pysäköintipolitiikan 
mukaisesti. Myös yhteiskäyttöautojen käyttömahdollisuuksia alueella 
kannattaa kehittää. Kaavaselostuksen mukaan  toimisto- ja liiketilojen 
pysäköintinormia on tarkoitus pienentää aiemmin noudatetuista. Myös 
asuinrakennusten kohdalla tämä olisi perusteltua poikkeuksellisen 
hyvien joukkoliikenneyhteyksien vuoksi. Jatkosuunnittelussa tulee 
kehittää myös autojen yhteiskäyttöjärjestelyjä ja niiden tilavarauksia 
sekä sähkölatausmahdollisuuksia. 

Länsiväylän yli rakennettavan kansirakenteen alta on poistettu 
bussipysäkit, mikä on hyvä ratkaisu bussipysäkkien ilmanlaadun 
kannalta. Tunneleissa ja katetuissa tiloissa bussien päästöt eivät pääse 
riittävästi laimenemaan, jolloin pysäkillä oleskelevat ihmiset altistuvat 
kohonneille ilmansaastepitoisuuksille. Tunneleissa sijaitsevilla 
pysäkeillä myös melutasot voivat olla korkeita, mikä heikentää niiden 
viihtyisyyttä. Ratkaisu ei kuitenkaan saisi heikentää liityntäliikenteen 
yhteyksiä metroasemalle. 

Metroaseman läheisyyteen on tarpeen rakentaa riittävästi laadukkaita 
pyöräpysäköintipaikkoja, joissa on myös lukittavia pyöräsäilytystiloja. 
Tämä on erityisen tärkeää, koska suurin osa alueen asuin- ja 
toimistorakennuksista sijaitsee kävely- tai pyöräilymatkan päässä 
metroasemasta. 

Tarkistettuun osayleiskaavaehdotukseen merkitty Koivusaaren 
eteläosan puistoalueen laajentaminen on myönteinen muutos. Aiemmin 
luonnonsuojelualueeksi merkityn suojeltavan merenrantaniityn 
kaavamerkinnän tarkennettu muutos suojelualueeksi, jolla sijaitsee 
luonnonsuojelulain 29 §:n perusteella suojeltu merenrantaniitty, on 
perusteltu ja tarkoituksenmukainen. Merenrantaniityn ympärille on 
lisäksi merkitty luo-merkinnällä luonnon monimuotoisuuden kannalta 
tärkeä alue, joka toimii samalla kapean niittykaistan suojavyöhykkeenä.

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta, koska se koskee asian 
valmistelua (KuntaL 91 §).

19.02.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Eeva Pitkänen, johtava ympäristöasiantuntija, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi
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Yleisten töiden lautakunta 10.06.2014 § 247

HEL 2012-003532 T 10 03 02 00

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Koivusaaren osayleiskaavaehdotuksessa esitetyt ratkaisut ovat kalliita 
verrattuna tulevaan asukasmäärään ja kaavan mahdollistamaan 
uuteen kerrosalaan. Toisaalta Koivusaaren rakentamista puoltaa 
metroaseman ja muiden liikenneyhteyksien tehokas hyödyntäminen. 
Koivusaaren rakentamisen edellytyksenä on Länsiväylän ylittävän sillan 
ja kansiratkaisujen toteuttaminen. Kansirakenteiden toteutus on suurin 
yksittäinen syy hankkeen kalleuteen. Muita kalliita ratkaisuja ovat 
runsas rantarakentaminen.

Tunneli ja muut tekniset ratkaisut

Osayleiskaavaehdotuksessa esitetään mittavia kansiratkaisuja. Jo 
osayleiskaavassa tulee selvittää riittävästi teknisten rakenteiden 
vaatimuksia. Kaavaselostuksesta ei selviä, miten kansirakenteiden ja 
niiden päälle rakennettavien rakennusten hallinta, vastuut  ja 
kustannukset rakenteiden ylläpidosta jakautuvat. Tavoitteena tulee olla 
myös tarkoituksenmukainen vastuunjako mittavien rakenteiden 
toteutuksesta ja ylläpidosta. 

Rakennusten rakentaminen sillan päälle  voi vaikeuttaa sillan 
vesieristyksen ylläpitoa ja uusimista. Sillan vesieristyksiä ei voida 
ylläpitää alapuolelta. Silta- ja kansiratkaisut vaikuttavat myös 
Koivusaaren puistokadun muotoon sillan ylityksen kohdalla. Kadun 
muodon tulee olla sellainen, että eri omistajatahojen vastuujaot 
pystytään jakamaan luotettavalla ja käytännössä toimivalla tavalla.

Kunkin rakentajan tulee lähtökohtaisesti voida vastata omien 
rakenteidensa mitoituksesta. Esimerkiksi metron rakennukset ja muut 
rakenteet tulee siis mitoittaa niin, että ne kantavat niihin kohdistuvat 
maanpaineet. Rakennusvirasto ei rakenna maanpaineseiniä eri 
toimijoiden tontteja vastaan tonttien rakenteiden vaatimusten 
pienentämiseksi, vaan kukin taho vastaa tiedossa olevan suunnitelman 
mukaisesta mitoituksesta omalta osaltaan. Jos tällaiset kustannukset 
kuuluisivat jatkossa rakennusvirastolle, vähentäisi se suoraan eri 
rakennushankkeisiin kohdennettavia kustannuksia tuoden samalla 
rakennusvirastolle ennalta arvaamattomia lisäkustannuksia.

Kadut
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Katujen mitoitus on asukasmäärään nähden taloudellinen, sillä katuja 
on alueen pinta-alaan suhteutettuna vähän.

Viher- ja ranta-alueet sekä reitit

Kapea kanava alueen eteläosassa on turha, koska Koivusaari rakentuu 
kapeille niemille meren ääreen. Kanavarakenteet ovat myös kalliita 
rakentaa ja ylläpitää. Kanava palvelisi pääasiassa veneilijöitä, mutta 
laajempi viheralue palvelisi suurta käyttäjäkuntaa. 
Osayleiskaavaluonnosvaiheesta ehdotusta on muokattu niin, että 
kanava on lyhentynyt, mikä kokonaisuuden kannalta on 
tarkoituksenmukaista.

Eteläosan viheralueen rannassa on luonnonsuojelulain nojalla suojeltu 
merenrantaniitty. Osayleiskaavaluonnosvaiheesta ehdotusta on 
muokattu niin, että viheralue muodostaa laajemman kokonaisuuden, 
mikä vähentää luonnonsuojelualueeseen kohdistuvia käyttöpaineita. 
Luonnonsuojelualueen lisäksi viheralueella olisi oltava myös 
puistomaista rantaa, jossa pääsy veden ääreen on mahdollista. Näin 
luonnonniityn kulutusta vähennettäisiin. Jatkosuunnittelussa on 
selvitettävä, onko niityn käyttöä rajoitettava, jotta luontoarvot säilyvät.

Koivusaaren pohjoisosan viheralueet ja rantaa kiertävät kadut ovat 
pieniä ja kapeita. Tällaisten puistosuikaleiden varaamista kaavoihin 
tulee välttää, sillä ne ovat vaikeita toiminnallisesti julkisina viheralueina 
ja ylläpidollisesti haastavia. Pohjoisosan kapeat viheralueet tulee liittää 
osaksi tontteja, joilla kulkee yhtenäinen yleinen kevyen liikenteen väylä. 
Näin tonteistakin tulee toimivampia.

Rantaa kiertävä kevyen liikenteen ja ulkoilun reitti on  suunniteltu 
jatkuvaksi. Rantareitin aukioiden eli kohtaamispaikkojen ja 
oleskelualueiden merkitys korostuu, koska alueen viheralueet ovat 
niukkoja. Aukioille tulee myös varata riittävästi tilaa eri toiminnoille ja 
huollolle. Vaskilahden pohjoisreunaan laaja merkitty aukio on kokoonsa 
ja kustannuksiinsa nähden sijainniltaan syrjäinen. Aukio sijaitsee 
haitallisen tieliikenteen pölyn ja melun alueella, eikä siitä muodostu 
viihtyisää oleskelupaikkaa. Aukion tulisi olla Koivusaaren keskustassa. 
Kyseinen aukio tulee muuttaa katualueeksi tai pienentää aukiopinta-
alaa, koskemaan esimerkiksi vain Koivusaaren itäistä reunaa ja 
metroaseman itäisen sisäänkäynnin edustaa. 

Kansirakentaminen synnyttää suuria korkeuseroja, mikä saattaa 
heikentää lähiympäristön laatua ja vaikuttaa esteettömyyden 
toteutumiseen.

Melu
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Vaikutusten arvioinnin yhteydessä on tutkittu virkistysalueille ja kevyen 
liikenteen rantareitille kantautuvan melun haitat ja melun torjunnan 
mahdollisuudet. Selostuksessa on tutkittu eri vaihtoehtoja. Toinen ilman 
meluaitoja ja toinen uusien meluaitojen kanssa. Meluaidoilla voidaan 
torjua liikenteen melua niin, että pihat, rannat ja viheralueet ovat 
pääosin hyvin suojassa liikenteen melulta. Meluaitojen toteutuminen on 
epävarmaa. Jos meluaitoja ei toteuteta, kantautuu haitallinen melu 
etenkin pohjoisosan rannoille ja suureen osaan viheralueita, mikä tekee 
ympäristöstä epäviihtyisää. Lisäksi Vaskilahden pohjoisrannan suuri 
kaupunkiaukio on kokonaisuudessaan haitallisen melun alueella 
kummassakin vaihtoehdossa.

Kustannukset

Teknillistaloudellinen toimisto on arvioinut kaupungille aiheutuviksi 
kustannuksiksi yhteensä noin 181 - 223 miljoonaa euroa riippuen siitä, 
mikä on kaupungin osuus Länsiväylän rakentamiskustannuksista. 
Kustannukset eivät sisällä Katajaharjun asemakaava-alueelle 
suunniteltuja tunneleita ja kansirakennelmia. Kokonaiskustannuksista 
rakennusviraston vastuulla olevien katujen ja viheralueiden 
kustannukset ovat arviolta 126 - 168 miljoonan euron luokkaa. 

Yleisesti osayleiskaavaluonnoksen ratkaisut ovat parantuneet 
edullisemmiksi mutta ovat edelleen kalliita verrattuna tulevaan 
asukasmäärään ja kaavaehdotuksen mahdollistamaan uuteen 
kerrosalan määrään. Arvioidut kustannukset jakautuvat seuraavasti:

 alueen käyttöönotto 107 miljoonaa euroa
 Länsiväylän järjestelyt; kaupungin osuus 0 - 42 miljoonaa euroa
 kuntatekniikka 53 miljoonaa euroa
 palvelurakennukset 22 miljoonaa euroa

Edellä olevat kustannukset ovat noin 730 - 890 euroa/kem2 (alv 0 %) 
riippuen Länsiväylän järjestelyjen kustannusosuudesta. 
Investointikustannuksien lisäksi on arvioitu, että katujen ja 
viheralueiden pitkän aikavälin ylläpitokustannukset ovat noin 1,5 
miljoonaa euroa vuodessa. Ylläpitokustannuksissa ei ole huomioitu 
sitä, että siltojen päälle on sijoitettu kansirakenteiden päälle 
rakennuksia. Tämä saattaa lisätä siltojen ylläpitokustannuksia 
tulevaisuudessa huomattavasti. 

Yleisten töiden lautakunta puoltaa osayleiskaavaehdotuksen 
hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

Käsittely

10.06.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
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Esittelijän muutos: Muutetaan lausuntoehdotuksen kappaleen 9 
toiseksi viimeinen virke kuulumaan seuraavasti: "Pohjoisosan kapeat 
viheralueet tulee liittää osaksi tontteja, joilla kulkee yhtenäinen yleinen 
kevyen liikenteen väylä."

27.08.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

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

Pelastuslautakunta 10.06.2014 § 71

HEL 2012-003532 T 10 03 02 00

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi Koivusaaren osayleiskaavaehdotuksesta nro 
12180 seuraavan lausunnon:

Koivusaaren alueen mahdollisessa vaiheittain rakentamisessa tulee 
kiinnittää erityistä huomiota jo käyttöön otettujen rakennusten käyttäjien 
turvallisuuteen. Alueesta on laadittava vaiheistussuunnitelma, jossa on 
huomioitu rakentamisen vaiheistuksen aiheuttamat riskit käyttöön 
otettujen rakennusten käyttäjille sekä varmistettu pelastuslaitoksen 
toimintaedellytykset joka vaiheessa.

Lisäksi korttelialueiden laajentuessa ja katualueiden kaventuessa ja 
lyhentyessä tulee suunnittelussa ottaa huomioon asuinrakennusten 
varatiejärjestelyiden mahdollisesti edellyttämät pelastustiet ja 
nostopaikat sekä näiden vaatima tilantarve.

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

26.02.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Pulmu Waitinen, palotarkastaja, puhelin: 310 30227

pulmu.waitinen(a)hel.fi
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Opetuslautakunta 28.05.2013 § 88

HEL 2012-003532 T 10 03 02 00

Päätös

Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon Koivusaaren 
osayleiskaavasta: 

Koivusaari sijaitsee Lauttasaaren länsipuolella noin viiden kilometrin 
päässä Helsingin ydinkeskustasta. Suunnittelualue on osa 
Lauttasaaren kaupunginosaa. 

Koivusaaressa yhdistyvät merellinen, urbaani kaupunkiympäristö, 
venesatamat sekä tehokas joukkoliikenne. Uuden metroaseman 
ympärille muodostuu Koivusaaren keskusta. Päivittäistavarakaupan 
lisäksi liikekeskustaan luodaan edellytykset monimuotoisten pienten 
kaupallisten lähipalveluiden syntymiselle.

Saaristomaiseman ominaispiirteet ovat olleet lähtökohtana 
suunnittelulle. Koivusaaresta muodostuu metroradan varteen 
merellinen asuin- ja työpaikka-alue. Osayleiskaavaluonnoksen 
mukaisessa Koivusaaressa on noin 4 000 asukasta ja noin 2 000 
työpaikkaa. Meri ja veneily säilyvät olennaisena osana uuden 
Koivusaaren imagoa ja kaupunkirakennetta. Täyttöalueet ovat 
maltilliset ja alueen orgaanista muotokieltä toistavat korttelimassat 
nivoutuvat yhtenäiseksi kaupunkitilaksi.

Koivusaareen on suunniteltu korttelitalo ja tilanvaraus kahdelle 
pienemmälle päiväkodille tai asukastilalle. Julkista palvelurakentamista 
voi olla alueella yhteensä noin 5 000 k-m2. Leppäsaaren puiston 
itäreunalle sijoittuvassa korttelitalossa toimivat päiväkodin lisäksi ala-
asteen alimmat luokat sekä liikuntasali, joka palvelee koko Koivusaarta. 
Rakennus voi toimia myös iltaisin asukkaiden harrastus- ja 
kokoontumistilana ja se muodostaa yhdessä piha-alueensa kanssa 
Koivusaaren eteläosan puistoalueeseen liittyvän julkisen tilan 
kokonaisuuden.

Koivusaaren puistot ja viheralueet liittyvät osaksi Helsingin 
viheralueverkostoa ja rantoja kiertävä rantaraitti on osa Helsingin ja 
Espoon rantoja kiertävää seudullista virkistysreittiä. 

Länsiväylän alittava jalankulun ja pyöräilyn alikulkuyhteys säilytetään 
itäisen metrosisäänkäynnin yhteyksien ja virkistysreittien vuoksi.
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Uusimman väestöennusteen mukaan Lauttasaaren peruskouluikäisten 
(vuosiluokat 1-9) määrä vuosina 2012-2023 lisääntyy 567 lasta ja 
nuorta ollen yhteensä 1 696 henkeä.

Lauttasaaressa toimii Lauttasaaren ala-aste kahdessa toimipaikassa. 
Myllykalliontie 3:ssa sijaitsevan rakennuksen kapasiteetti on 433 
oppilaspaikkaa. Tallbergin puistotie 12:ssa sijaitsevan rakennuksen 
Lauttasaaren ala-asteen osuus on 108 oppilaspaikkaa ja Drumsö 
lågstadieskolan osuus on 136 oppilaspaikkaa. Kiinteistön pihalla on 
tilapäinen siirtokelpoinen Drumsö förskolan esikoulurakennus 36 
paikkaa. Lauttasaaren yhteiskoulun kokonaiskapasiteetti on 677, josta 
lukion käytössä 378 oppilaspaikkaa ja yläasteen kapasiteetti tila- ja 
ennustetaulukon mukaan on tällöin 299 oppilaspaikkaa. 

Lauttasaaren alueen peruskouluikäisten lähikoulupaikkatarve kasvaa 
vuosina 2013-2023 uusimpien ennusteiden mukaan 564 
oppilaspaikkaa. Vuoden 2013 oppilaspaikkavajaus mukaan lukien 
vajaus on 760 oppilaspaikkaa vuonna 2023. Koivusaareen on 
varauduttu sijoittamaan 1-2-luokkien alkuopetuskoulu, n. 100 oppilasta. 
Suunnitelma perustuu arvioituun ikäluokkien kokoon. Luokkien 3-9 
oppilaiden koulutilat esitetään rakennettavaksi Lauttasaareen. 
Koulutilojen tarve tarkistetaan seuraavan väestöennusteen jälkeen.

Länsiväylän alittava jalankulun ja pyöräilyn alikulkuyhteys on merkittävä 
myös koulumatkojen kannalta.

Käsittely

28.05.2013 Ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila

Lisätiedot
Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

kaisa.nuikkinen(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 26.03.2013 § 66

HEL 2012-003532 T 10 03 02 00

Päätös
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Liikuntalautakunta päätti antaa Koivusaaren 
osayleiskaavaehdotuksesta (nro 12180) seuraavan lausunnon:

Lausunnon kohteena oleva osayleiskaava on luonteeltaan 
yleispiirteinen. Maankäytön detaljiratkaisut määritellään myöhemmissä 
asemakaavoissa. Lautakunnan mielestä asemakaavavaiheessa tulee 
varmistaa, että virkistysalueet ovat riittävät lähiliikunnalle, 
pienpelikentille sekä ulkoilu- ja virkistysreiteille. Asemakaavoituksen 
yhteydessä tulee myös katsoa, onko alueelle tarpeen varata julkisia 
tiloja sisäliikunnalle.

Koivusaaren 4 000 asukkaan osayleiskaava-alueelle ei ole esitetty 
riittävän väljiä pienvenesatamia, vaan ehdotus tekee mahdottomaksi jo 
nykyisin alueella toimivien pienvenesatamien toiminnot. 
Pienvenesatamien suunnittelulähtökohta on väärä. Suunnittelualueelle 
mahtuu juuri ja juuri alueen nykyiset veneet. Suunnitelmassa ei ole 
varauduttu lainkaan alueelle muuttavien uusien asukkaiden tarpeisiin 
eikä koko Helsingin pienvenesatamien huomattavaan kysynnän 
kasvuun seuraavien vuosikymmenien aikana. Alueen pohjoisreunaan 
tulisi osoittaa riittävän suuri uusi pienvenesatama moottoriveneille.

Nykyisen venemäärän sekä venekoon kasvaessa osayleiskaavassa 
osoitetut pienvenesatamat ovat jo rakennushankkeen valmistuessa 
liian pieniä. Veneet ovat todellisuudessa suurempia kuin on 
suunnitelmassa ja niiden manööverit vaativat enemmän tilaa kuin 
suunnitelmassa esitetty. Satama-altaat ovat liian ahtaita. 
Pienvenesatamien maa-alueet ovat liian ahtaita. Talvisäilytyspaikkoja ja 
autopaikkoja ei ole tarpeeksi. Kaavassa osoitetuille veneille tulee 
osoittaa jokaiselle talvisäilytyspaikka jostain Helsingin hallinnoimalta 
alueelta.

05.03.2013 Palautettiin

Esittelijä
liikuntajohtaja
Anssi Rauramo

Lisätiedot
Hanna Lehtiniemi, arkkitehti, puhelin: 310 87723

Helsingin Energia -liikelaitos 11.3.2013

HEL 2012-003532 T 10 03 02 00

Helsingin Energian lausunto liitteenä. 

Lisätiedot
Jouni Kivirinne, Kehityspäällikkö, puhelin: +358 9 617 2936
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jouni.kivirinne(a)helen.fi

Kaupunginmuseon johtokunta 26.02.2013 § 17

HEL 2012-003532 T 10 03 02 00

Päätös

Kaupunginmuseon johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon 
Koivusaaren osayleiskaavaehdotuksesta.

Yleiskaava 2002:ssa Koivusaari on selvitysaluetta (S), jonka 
maankäyttö tulee ratkaista yleiskaavalla tai osayleiskaavalla. 

Länsimetron toteutussuunnittelu ja rakentaminen ovat olleet käynnissä 
jo usean vuoden ajan. Lauttasaaren keskustaan ja Koivusaareen 
rakennetaan metroasemat. Kaupunkirakennetta halutaan tiivistää 
uuden metrolinjan asemien läheisyydessä. Koivusaari on tarkoitus 
toteuttaa monipuolisena asunto- ja työpaikkapainotteisena 
kaupunginosana. Asuinrakennusten korkeudet ovat pääosin 4-6-
kerrosta. Koivusaaren rakentaminen edellyttää runsaasti meren 
täyttämistä. 

Nykyisin Koivusaaren pohjoinen rantaviiva on osittain luonnontilainen ja 
paikoin tukimuurein rakennettu ja se sisältää kiinteitä laiturirakenteita. 
Koivusaaren eteläpuoli on veneseurojen käyttämää aluetta. 
Koivusaaressa on veneiden talvisäilytystä, varastointia ja veneilyä 
tukevia toimintoja. Eteläisin kärki on rakentamaton ja siellä on suojeltu 
merenrantaniitty.

Kaupunginmuseon Lauttasaaren rakennusinventoinnissa (2003) on 
arvotettu yksi kohde Koivusaaresta, entinen Radiator Oy putkiliikkeen 
varasto ja verstas. Yksikerroksinen tiilinen rakennus on saaren 
itärannalla ja se on valmistunut vuonna 1939. Nykyisin rakennus on 
veneilyliikkeiden ja liikuntaviraston käytössä. Kaupunginmuseo on 
arvottanut sen paikallishistoriallisesti merkittäväksi rakennukseksi. 
Valitettavasti rakennuksella ei kuitenkaan ole osayleiskaavassa 
säilymisedellytyksiä.

Nykyisin lähinnä veneily- ja pienvenesatamakäytössä ja viheralueena 
toimivan Koivusaaren rakentaminen muuttaa merkittävällä tavalla 
Helsingin läntisen sisääntulon maisemaa tiiviisti rakennetuksi 
kaupunkiympäristöksi. Koivusaaren pinta-alaa kasvatetaan 
huomattavilla täytöillä, jolloin vesialue supistuu, mikä myös radikaalilla 
tavalla muuttaa merellistä maisemaa. 
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Koivusaaren rakentamisen myötä Helsingin merellinen silhuetti ja 
julkisivu muuttuvat. Koivusaari näkyy laajalle alueelle, Lauttasaareen, 
Kuusisaareen ja Lehtisaareen sekä Espoon puolelle Hanasaareen ja 
Keilaniemeen. Alue näkyy myös mereltä Helsinkiä lähestyttäessä. 
Kaupunginmuseon johtokunta korostaa, että jatkosuunnittelussa tulee 
pitkiä näkymiä säilyttää avoimina Lauttasaaresta ja Lehtisaaresta 
avomerelle päin. 

Kaupunginmuseon johtokunta puoltaa osayleiskaavaehdotuksen 
hyväksymistä.

Esittelijä
yksikön päällikkö
Anne Mäkinen

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

sari.saresto(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.02.2013 § 17

HEL 2012-003532 T 10 03 02 00

Päätös

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

"Koivusaaren 4 000 asukkaan osayleiskaava-alueelle ei ole suunniteltu 
kaupungin tuottamia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, vaan alue 
tukeutuu jo olemassa oleviin palveluihin. Lähimmät sosiaali- ja 
terveyspalvelut sijaitsevat Lauttasaaressa, kuten terveysasema. 
Halutessaan asukkaat voivat vapaasti hakeutua muille terveysasemille 
myös kaupungin rajojen ulkopuolelle. Alueelle sijoittuva metroasema 
mahdollistaa palvelujen helpon saavutettavuuden.

Osayleiskaavaluonnos on merkinnöiltään riittävän väljä, joten se 
mahdollistaa uuden sosiaali- ja terveysviraston palveluverkon 
jatkosuunnittelun ja tulevaisuudessa tarvittavien palvelujen 
sijoittumisen alueelle. Kaava luo edellytykset mm. asumispalvelujen ja 
palveluasumisen sijoittumiselle. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että kaavamuutosalueella 
noudatetaan kaupunginhallituksen (29.10.2012) hyväksymiä 
esteettömyyslinjauksia. Esteettömyyden saavuttamista hankaloittavat 
suuret korkeuserot Koivusaaren ja Lauttasaaren välillä. Esteettömien 
reittien suunnitteleminen Koivusaaresta Lauttasaareen on tärkeää, jotta 
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myös Lauttasaaren ikääntyvä väestö pystyy käyttämään metroa ja 
Koivusaaren palveluita."

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

Rakennusvirasto 8.11.2012

HEL 2012-003532 T 10 03 02 00

Rakennusvirasto on osallistumis- ja arviointisuunnitelman yhteydessä 
kommentoinut osayleiskaavaluonnosta kerran. Rakennusvirastoa ei ole 
osallistunut osayleiskaavaluonnoksen ja -ehdotuksen valmisteluun 
tämän jälkeen lukuun ottamatta Länsiväylän aluevaraussuunnitelman ja 
Länsimetron asemien asemakaavaan liittyneitä vaiheita. 

Rakennusviraston mielestä laadittaessa kaavaluonnosta ja -ehdotusta 
olisi tullut tutkia tarkemmin kaavaratkaisujen talousvaikutuksia, 
toimintojen tilavarausten ja mitoituksen riittävyyttä, 
luonnonsuojelualueen säilymismahdollisuuksia viheralueen osana sekä 
virkistysalueiden riittävyyttä. Viheralueen määrä, mitoitus ja 
saavutettavuus suhteessa väestömäärään ja muihin toimintoihin tulee 
tutkia huolellisesti. Myös kansiratkaisujen toteutusta ja teknisten 
verkostojen ja laitteiden vaatimaa tilaa olisi pitänyt tutkia jo 
osayleiskaavan luonnosvaiheessa. Rakennusvirasto esittää, että 
kaavayhteistyö virastojen kesken käynnistetään viipymättä ennen 
osayleiskaavan eteenpäin viemistä ja asemakaavatyön alkua.

Koivusaaren osayleiskaavan luonnoksessa esitetyt ratkaisut ovat 
kalliita verrattuna tulevaan asukasmäärään ja kaavan mahdollistamaan 
uuteen kerrosalaan. Toisaalta Koivusaaren rakentamista puoltaa 
metroaseman ja muiden liikenneyhteyksien tehokas hyödyntäminen. 
Koivusaaren rakentamisen edellytys on Länsiväylän tunnelin ja sen ylle 
rakennettavan kannen toteuttaminen. Kansirakenteen ja tunnelin 
toteutus on kallista, ja sen vuoksi niiden toteutuminen voi olla 
epävarmaa.

Katujen mitoitus on asukasmäärään nähden taloudellinen, sillä katuja 
on alueen pinta-alaan suhteutettuna vähän. Rantareitin aukioiden eli 
kohtaamispaikkojen ja oleskelualueiden merkitys korostuu, koska 
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alueen viheralueet ovat niukkoja. Aukioille tulee myös varata riittävästi 
tilaa eri toiminnoille ja huollolle. 

Kapea kanava alueen eteläosassa on turha lisä, koska Koivusaari 
rakentuu kapeille niemille meren ääreen. Kanavan paikalla on nykyisin 
maata, joten kanavan kaivaminen tähän paikkaan ei ole 
tarkoituksenmukaista. Kanavarakenteet ovat myös kalliita. Kanavan 
alue voitaisiin varata tonttialueeksi ja samalla suurentaa eteläosan 
viheraluetta, joka on luonnoksessa erittäin pieni. Kanavarakentaminen 
palvelee pääasiassa veneilijöitä, mutta viheralueen laajennus palvelee 
laajempaa käyttäjäkuntaa. Tämä rakennusviraston esittämä ratkaisu 
tukee myös luonnonsuojelualueen luontoarvojen säilymisen 
mahdollisuuksia niemen eteläosassa, sillä näin luonnonsuojelualueen 
ympärille saadaan enemmän puskurivyöhykettä. 

Eteläosan viheralueen rannassa on luonnonsuojelulain nojalla suojeltu 
merenrantaniitty. Viheralueen rakentamisen vaikutukset rantaniityn 
luontoarvoihin tulee tutkia vaikutusten arvioinnissa. Samoin on 
selvitettävä, kestääkö niitty käyttöä viheralueen osana vai onko sen 
käyttöä rajattava tai päädyttävä muihin ratkaisuihin.

Pohjoisosan viheralueet ovat erityisen pieniä ja kapeita. Niin 
kutsuttujen puistosuikaleiden varaamista kaavoihin tulee välttää, sillä 
ne ovat vaikeita toiminnallisesti ja ylläpidollisesti haastavia. 
Pohjoisosan kapeat viheralueet tulee liittää osaksi tontteja, joilla kulkee 
yleinen kevyenliikenteen väylä. Rantaa kiertävä kevyenliikenteen ja 
ulkoilun reitti tulee suunnitella jatkuvaksi. 

Kansirakentaminen synnyttää suuria korkeuseroja, mikä saattaa 
heikentää lähiympäristön laatua ja esteettömyyttä. Rakennettavien 
pyöräily- ja jalankulkureittien korkeusasemat ja reittien 
toteuttamismahdollisuuksia olisi selvitettävä tarkemmin.

Vaikutusten arvioinnin yhteydessä on tutkittu virkistysalueille ja 
kevyenliikenteen rantareitille kantautuvan melun haitat ja melun 
torjunnan mahdollisuudet. Valitulla kansiratkaisulla haitallisen kova 
melu leviää laajalle alueelle ja ulottuu myös virkistysalueille. Suurin osa 
kaduista ja viheralueista sijaitsee tieliikennemelualueella. Tämä 
vaikuttaa merkittävästi lähiympäristön viihtyvyyteen. Viheralueiden ja 
oleskelualueiden soisi painottuvan kauemmaksi tieliikennemelusta. 
Melusuojauksen parantamista tulee tutkia laajemmin. Viheralueista 
vain eteläinen puisto on suojassa tieliikennemelulta, joten se on ainoa 
paikka, jonne on mahdollista sijoittaa leikkitoimintaa. Myös tästä syystä 
olisi asumisen laadun kannalta ensi arvoisen tärkeää laajentaa 
eteläistä puistoa.
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Teknistaloudellinen toimisto on arvioinut kaupungille aiheutuviksi 
kustannuksiksi yhteensä 200 miljoonaa euroa. Koivusaaren 
osayleiskaavaluonnoksessa ja Katajaharjun asemakaava-alueella 
esitetyt ratkaisut ovat kalliita verrattuna tulevaan asukasmäärään ja 
kaavojen mahdollistamaan uuteen kerrosalan määrään. Arvioidut 
kustannukset jakautuvat seuraavasti:

o alueen käyttöönotto 105 miljoonaa euroa 
o Länsiväylän kustannuksista kaupungille koituva osuus 30 

miljoonaa euroa 
o kuntatekniikka yhteensä 45 miljoonaa euroa 
o palvelurakennukset 18 miljoonaa euroa 

Edellä olevat kustannukset ovat noin 800 euroa/kem² (alv 0%). 
Rakennusvirastolle aiheutuvat kustannukset ovat arviolta 160 
miljoonaa euroa. Investointikustannusten lisäksi on arvioitu, että pitkän 
aikavälin ylläpitokustannukset ovat noin 1,5 miljoonaa euroa vuodessa.

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

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 5.11.2012

HEL 2012-003532 T 10 03 02 00

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausuntopyyntö 5.10.2012

Kaupunginmuseo lausuu kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta 
ja on päättänyt antaa seuraavan lausunnon.

Yleiskaava 2002:ssa Koivusaari on selvitysaluetta (S), jonka 
maankäyttö tulee ratkaista yleiskaavalla tai osayleiskaavalla. 

Länsimetron toteutussuunnittelu ja rakentaminen ovat olleet käynnissä 
jo usean vuoden ajan. Helsingin puolelle on suunnitteilla kaksi asemaa, 
joita toinen sijoittuu Lauttasaaren keskustaan ja toinen Koivusaareen. 
Kaupunkirakennetta halutaan tiivistää uuden metrolinjan asemien 
läheisyydessä. Koivusaari on tarkoitus toteuttaa monipuolisena asunto- 
ja työpaikkapainotteisena kaupunginosana. Asuinrakennusten 
korkeudet ovat pääosin 4-6-kerrosta. Koivusaaren rakentaminen 
edellyttää runsaasti täyttöjä. 

Nykyinen Koivusaari on muodostunut alun perin kahdesta saaresta: 
Koivusaaresta (Björkholmen) ja Leppäsaaresta (Alholmen). Suurin osa 
saarella sijaitsevista rakennuksista liittyy veneilyyn. Aiemmin siellä on 
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ollut myös pienteollisuutta. Alueen eteläpuolta on käytetty 
kaatopaikkana1950-luvulle asti. Jorvaksentie Lauttasaaren, 
Koivusaaren, Hanasaaren, Karhusaaren ja mantereen välille valmistui 
1935. Ruoholahden ja Espoon Haukilahden välinen moottoritieosuus 
avattiin 1965. Alueen läpi kulkeva leveä Länsiväylä on hallitseva piirre 
Koivusaarelle. Saaren pienvenesatamat ja pursiseurat ovat tehneet 
alueesta merellisen keskuksen.  

Koivusaaren pohjoinen rantaviiva on osittain luonnontilainen ja paikoin 
tukimuurein rakennettu ja se sisältää kiinteitä laiturirakenteita. 
Koivusaaren eteläpuoli on veneseurojen käyttämää aluetta. Eteläosaa 
lukuun ottamatta alue on käytetty veneiden talvisäilytykseen, 
varastointiin ja veneilyä tukeviin toimintoihin. Eteläisin kärki on säilynyt 
vapaana ja siellä on suojeltu merenrantaniitty.

Kaupunginmuseon Lauttasaaren rakennusinventoinnissa (2003) on 
arvotettu yksi kohde Koivusaaresta, entinen Radiator Oy putkiliikkeen 
varasto ja verstas. Yksikerroksinen tiilinen rakennus on saaren 
itärannalla ja se on valmistunut vuonna 1939. Nykyisin rakennus on 
veneilyliikkeiden ja liikuntaviraston käytössä. Kaupunginmuseo on 
arvottanut sen paikallishistoriallisesti merkittäväksi rakennukseksi. 
Rakennuksella ei kuitenkaan ole osayleiskaavaluonnoksen mukaan 
säilymisedellytyksiä.

Nykyisin lähinnä veneily- ja pienvenesatamakäytössä ja viheralueena 
toimivan Koivusaaren rakentaminen muuttaa merkittävällä tavalla 
Helsingin läntisen sisääntulon maisemaa tiiviisti rakennetuksi 
kaupunkiympäristöksi. Osayleiskaavaluonnoksen mukaan Koivusaaren 
pinta-alaa kasvatetaan täytöillä, jolloin vesialue puolestaan supistuu, 
mikä myös omalta osaltaan muuttaa merellistä maisemaa.

Kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa osayleiskaavaluonnoksesta. 
Museovirasto lausuu vedenalaisen kulttuuriperinnön osalta.

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

sari.saresto(a)hel.fi

Terveyskeskus 23.10.2012

HEL 2012-003532 T 10 03 02 00

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää terveyskeskuksen lausuntoa 
Koivusaaren osayleiskaavaluonnoksesta 2.11.2012 mennessä. 

Koivusaaren alueesta on järjestetty avoin ideakilpailu vuosina 2009 ja 
2010. Voittanutta ehdotusta on kehitetty osayleiskaavaluonnokseksi. 
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Osayleiskaavaluonnos hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 
28.4.2011, jonka jälkeen luonnosta on kehitetty. Tavoitteena on, että 
osayleiskaavaehdotus käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa 
vuoden 2012 aikana. 

Koivusaarta suunnitellaan noin 4000 asukkaan ja noin 2000 – 2500 
työpaikan kaupunginosana, joka tukeutuu uuteen metroasemaan 
rakenteilla olevan Länsimetron varrella.

Lausuntonaan terveyskeskus toteaa, että terveyskeskus ei ole esittänyt 
osayleiskaava-alueelle terveydenhuollon tiloja.  Alueen lähimmät 
terveyspalvelut sijaitsevat Lauttasaaren terveysasemalla. Asukkaat 
voivat hakeutua halutessaan myös muille terveysasemille.

Osayleiskaavaluonnos on merkinnöiltään riittävän väljä, joten se 
mahdollistaa uuden sosiaali- ja terveysviraston palveluverkon 
jatkosuunnittelun ja tarvittaessa palvelujen sijoittumisen alueelle.

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi
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§ 12
V 14.1.2015, Laajasalon Stansvikin alueen asemakaava (nro 11960, 
Stansvikin alue)

HEL 2011-001170 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 49. kaupunginosan (Laajasalo, 
Tahvonlahti) puisto-, virkistys-, kesämaja-, palstaviljely-, vesi-, katu-, 
liikenne- sekä urheilu- ja liikennepalvelujen alueita koskevan 
asemakaavaehdotuksen 28.1.2010 päivätyn ja 30.9.2010 sekä 
21.10.2014 muutetun piirustuksen numero 11960 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Käsittely

Palautusehdotus:
Sirpa Puhakka: Asemakaavaehdotus palautetaan uudelleen 
valmisteltavaksi siten, että

1. Villbergin viljelypalsta-alue poistetaan ja pohjoinen pysäköintialue 
mitoitetaan vähentyneen tarpeen mukaiseksi ja

2. Tahvonlahden pohjukan alueelle lisätään kaavamerkintä VL/S.

Kannattaja: Hannu Oskala

Äänestys:

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan

EI-ehdotus: Asemakaavaehdotus palautetaan uudelleen 
valmisteltavaksi siten, että
1. Villbergin viljelypalsta-alue poistetaan ja pohjoinen pysäköintialue 
mitoitetaan vähentyneen tarpeen mukaiseksi ja
2. Tahvonlahden pohjukan alueelle lisätään kaavamerkintä VL/S.

Jaa-äänet: 9
Jorma Bergholm, Juha Hakola, Arja Karhuvaara, Jarmo Nieminen, 
Osku Pajamäki, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Kaarin Taipale, 
Ulla-Marja Urho
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Ei-äänet: 6
Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Hannu Oskala, Sirpa 
Puhakka, Tuomas Rantanen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 9 - 6 kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä ja hyväksyä 
esittelijän ehdotuksen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavaehdotuksen nro 11960 kartta, päivätty 28.1.2010, muutettu 
30.9.2010 ja 21.10.2014, päivitetty Kslk:n 21.10.2014 päätöksen 
mukaiseksi

2 Asemakaavaehdotuksen nro 11960 selostus, päivätty 28.1.2010, 
muutettu 30.9.2010 ja 21.10.2014, päivitetty Kslk:n 21.10.2014 
päätöksen mukaiseksi

3 Havainnekuva 7.10.2014
4 Vuorovaikutusraportti 28.1.2010, täydennetty 30.9.2010 ja 7.10.2014
5 Stansvikin kartanoalueen asemakaavan toteuttamisesta aiheutuvat 

kustannukset (päivitetty 15.12.2014)
6 Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuvien kustannusten liitekartta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Muistutuksen tehnyt, joka on 
pyytänyt tietoja kaavan 
käsittelyn etenemisestä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
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Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Alue sijaitsee Laajasalossa, saaren lounaisosassa. Alue liittyy 
pohjoisessa ja lännessä suunniteltuun Kruunuvuorenrannan 
asuinalueeseen. Etelässä aluetta rajaa meri.

Stansvikin kartanoalue on monipuolinen luontoalue, jossa 
kulttuurimaisema, luonto ja merimaisema vaihtelevat. Asemakaava 
turvaa valtakunnallisesti merkittävän kulttuurihistoriallisen ympäristön 
säilymisen ja kehittämisen julkisena virkistysalueena. 
Tahvonlahdenniemen harju, joka on arvokasta luonnonaluetta, 
suojellaan osana maisemapuistokokonaisuutta. 

Asemakaava luo edellytykset kartanopuiston ytimen ennallistamiseen 
ja kartanon kulttuurimaiseman palauttamiselle. Kartanon päärakennus 
ja Keltainen huvila suojellaan merkinnällä sr-1. Venevaja ja huvimaja  
merkinnällä sr-1b. Piikojen talo eli Pitkähovi, Punainen huvila eli 
Renkien talo, Tilanhoitajan talo, varasto (entinen vaunuvaja) kellari ja 
hirsimökki (entinen sauna) suojellaan merkinnällä sr-2. Kaavassa 
sallitaan myös kartanon rakennuskokonaisuuden täydentäminen.

Tavoitteena on, että elämyksellinen, 22 hehtaarin suuruinen 
kartanoympäristö palvelisi käyttäjiään mahdollisimman hyvin ja 
monipuolisesti. Tavoitteena on Kruunuvuorenrannan rakentamisen 
myötä lisääntyvän virkistyskäytön ja alueen nykyisen lomakäytön 
yhteensovittaminen.  Kruunuvuorenrannan osayleiskaavassa 
Uudenkylän kesämaja-alueelle on suunniteltu asuinrakentamista. 
Uudenkylän korvaavat 29 kesämajapaikkaa on asemakaavassa 
osoitettu Vanhankylän kesämaja-alueelta. Stansvikintien varteen on 
osoitettu kaksi viljelypalsta-aluetta, yhteensä n. 100 viljelyspalstaa.   

Kruunuvuorenrannan rakentamisen myötä alue tulee laajempaan 
virkistyskäyttöön ja myös käyttöpaine alueen arvokkaille luontoalueille 
kasvaa. Kulkua ohjataan ja kanavoidaan reiteillä, joilla pyritään 
säästämään esimerkiksi Tahvonlahden harjun luontoa. Stansvikin 
kartanon pihapiiriin osoitetut uudisrakennukset sijaitsevat pääosin 
paikoissa, joissa on ollut aiemmin rakennus. Uudisrakentaminen 
(yhteensä 2448 k-m²) on maltillista ja noudattaa alueen 
kulttuurihistoriallista perinnettä. Uudet mökkipaikat on sijoitettu siten, 
että vanha komea hongikko säilyy eheänä.
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Esittelijän perustelut

Laadittu asemakaava on maakuntakaavan ja 2. vaihemaakuntakaavan 
mukainen.

Kaava-alue on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua 
kulttuuriympäristöä (RKY 2009, Helsingin höyrylaivareittien kesähuvila-
asutus). Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty 
kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin 
kannalta merkittäväksi kaupunkipuistoalueeksi. Kaupunkipuistoaluetta 
kehitetään monipuolisena toiminta-, kohtaamis-, kulttuuri- ja 
luonnonympäristönä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.12.2008 Kruunuvuorenrannan 
osayleiskaavan. Stansvikin kartanon virkistysalueen laajuus on 
määritelty Kruunuvuorenrannan osayleiskaavassa. Osayleiskaavassa 
Uudenkylän kesämaja-alue on osoitettu asuntorakentamiseen. 
Osayleiskaavassa on virkistysaluetta koskevia määräyksiä. 
Kaavamääräys V/S1, joka kattaa koko kartanoalueen 
Koirasaarentiehen asti, on "Virkistysaluetta, jonka kulttuurihistoriallinen 
arvo tulee säilyttää. Alue on arvokas ja hyvin säilynyt 1800-luvun 
kartanoympäristö, jonka keskeiset tekijät ovat rakennuskanta, laituri, 
pihapiiri, tammikuja sekä näkymät merelle. Alueen 
täydennysrakentaminen on mahdollista siten, että rakentaminen 
soveltuu mittakaavaltaan, rakentamistavaltaan ja sijainniltaan olevaan 
rakennuskantaan ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön." 
Kaavamääräys V/S2, joka kohdistuu Tahvonlahdenniemen harjulle, on 
seuraava: "Virkistysalue, jonka kulttuurihistoriallinen arvo sekä 
geologiset ja muut luonnonarvot tulee säilyttää."

Stansvikin alue on asemakaavoittamatonta aluetta.

Kaupunki omistaa Stansvikin alueen.

Asemakaava toteutetaan Kruunuvuorenrannan alueprojektin osana. 
Uudenkylän alueen, Stansvikinnummen asemakaava, jossa 
Uudenkylän kesämaja-alue sijaitsee, on ohjelmoitu valmistumaan 
vuonna 2016. Uudenkylän kesävieraiden ei tarvitse lähteä alueelta 
ennen kuin se on Stansvikinnummen alueen rakentamisen kannalta 
välttämätöntä. Uudenkylän eteläosan mökeistä joitakin sijoittuu v. 2012 
voimaan tulleen asemakaavan alueelle (Haakoninlahti. Rannat, puisto 
ja palvelukortteli -asemakaava nro 12080). Nämä saattavat joutua 
siirtymään aikaisemmin, jos kaavassa osoitetun uimarannan 
rakentaminen sitä edellyttää.

Stansvikin alueen asemakaavan toteuttamisesta syntyy kaupungille 
kustannuksia uuden viljelypalsta-alueen perustamisesta ja nykyisen 
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laajentamisesta, huoltoajoyhteyksien järjestämisestä ja 
parantamisesta, pysäköintialueen laajentamisesta ja uuden 
perustamisesta sekä kevyen liikenteen sillan rakentamisesta 
Tahvonlahden yli. Ensimmäisenä tulisi toteuttaa uusi rantareitti ja  
huolto/ajoyhteys Stansvikintieltä Vanhakylään, mikä mahdollistaa 
Uudenkylän mökkikylän korvaavien paikkojen rakentamisen 
Vanhakylään. Hankkeiden toteuttamisjärjestys ilmenee tarkemmin 
liitteestä. Toteuttaminen ajoittuu vuosille 2016 – 2014. Kustannukset 
ovat yhteensä noin 3,4 miljoonaa euroa.

Saunakylän rakennukset toteuttaa hankkeeseen ryhtyvä yrittäjä ja 
sinne on toimiva huoltoyhteys. Stansvikin aluetta palvelevat mahdolliset 
uudet vesijohdot ja viemärit tulee toteuttaa yksityisin järjestelyin.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman mukaisesti.

Asemakaavan muutosluonnoksesta on jätetty yhdeksän mielipidettä. 
Mielipiteet on otettu huomioon kaavan tavoitteiden mukaisesti. 
Tarkistettu asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä 
kaupunkisuunnitteluvirastossa ja Laajasalon kirjastossa. Tarkistetusta 
asemakaavaluonnoksesta on jätetty kaksi mielipidettä. Mielipiteet on 
otettu huomioon kaavan tavoitteiden mukaisesti.

Asemakaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 19.2. - 22.3.2010. 
Muistutuksia esitettiin kuusi. Muistutukset eivät antaneet aihetta 
muuttaa kaavaehdotusta. Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 
Stansvikin alueen asemakaavan piirustuksen nro 11960 mukaisena 
14.9.2011, 160 §. 

Helsingin hallinto-oikeus kumosi 25.5.2012 kaupunginvaltuuston 
päätöksen siitä tehdyn valituksen johdosta. Asian oikeudellisessa 
arvioinnissa hallinto-oikeus totesi, etteivät Stansvikin alueen 
asemakaavan kaavaselostukseen tai muihinkaan kaava-asiakirjoihin 
ole kaavan laatimisen selvitysaineistoksi merkitty ympäristökeskuksen 
luontotietojärjestelmässä mainittuja tietoja eikä sellaisia ole liitetty 
myöskään kaavan asiakirja-aineistoon. Luontotietojärjestelmässä 
mainitut selvitykset, muun muassa "Linnustollisesti arvokkaat kohteet 
1999" ja "Lepakkokartoitus 2003" eivät ole olleet asemakaavaa 
laadittaessa selvitysaineistona. Maankäyttö ja rakennuslain 54 §:n 2 
momentissa säädettyjen asemakaavan sisältövaatimusten täyttymistä 
ei siten voida oikeudellisesti arvioida. Myöskään maankäyttö- ja 
rakennusasetuksen 25 §:n 2 momentissa säädetty vuorovaikutus
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kaavan valmistelussa ei ole toteutunut. Tämän vuoksi 
kaupunginvaltuuston päätös asemakaavan hyväksymisestä oli 
lainvastaisena kumottava.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on täydentänyt asemakaavan selostusta 
luonnonympäristöä, siitä tehtyjä selvityksiä ja luontovaikutuksia 
koskevilta osin. Asemakaavaehdotus on pidetty uudelleen nähtävänä 
23.8. - 23.9.2013. Nähtävänä ollut kartta oli sama kuin aiemmin 19.2. - 
22.3.2010 nähtävänä ollut asemakaavakartta. 
Asemakaavaselostukseen tehtiin seuraavat muutokset:

 selostuksen liitteeksi on lisätty "Luontoselvitykset, Helsingin 
kaupungin ympäristökeskus", Metso elinympäristötyypit" ja 
"Metso-kohteiden arvoluokat"

 selostusta on täydennetty luontovaikutuksia koskevilta osin.

Uudelleen nähtävänä pidetystä asemakaavaehdotuksesta jätettiin neljä 
muistutusta.

Muistutukset

Muistutuksen jättivät Stansvikin kyläyhdistys, Helsingin 
luonnonsuojeluyhdistys sekä kaksi yksityishenkilöä.

Muistutukset koskivat alueelle tehtyjen luontoselvitysten 
puutteellisuutta, alueelle tehtyjä maankäyttöratkaisuja (mm. 
viljelypalsta-aluetta ja sen sijaintia), jalankulkureittien linjausta ja 
arvokkaiden luontoalueiden turvaamista erityisesti Stansvikinniemen 
harjualueella.

Muistutusten tiivistelmät ja niihin annetut vastineet ilmenevät 
kokonaisuudessaan vuorovaikutusraportista (liite 4).

Lausunnot

Lausunnot saatiin asemakaavaehdotuksen ensimmäisen 
nähtävänäpidon aikana 19.2. - 22.3.2010 Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus), kaupunginmuseolta, 
kiinteistölautakunnalta, liikuntalautakunnalta, pelastuslautakunnalta, 
yleisten töiden lautakunnalta ja ympäristölautakunnalta.

ELY-keskus kiinnitti huomiota Tahvonlahdenniemen vesialueella 
sijaitsevaan sa-merkintään ja esitti, että se tulee poistaa vesialueelta ja 
korvata esim. lv-merkinnällä, joka sallii virkistyskäyttöä palvelevan 
laiturin rakentamisen.

Kaupunginmuseon johtokunta totesi, että suojelumerkinnät ovat 
asianmukaiset muilta osin paitsi, että Keltaisen huvilan 
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suojelumääräyksen tulee olla sr-1, jossa on myös arvokkaita sisätiloja 
koskevia määräyksiä. Kaava-alue on osa valtakunnallisesti merkittävää 
rakennettua kulttuuriympäristöä, minkä tulisi käydä jollakin tavalla ilmi 
kaavakartan kaavamerkinnöistä tai alueen rajausmerkinnässä.

Kiinteistölautakunta piti tärkeänä, alueen suojeluarvot huomioiden, 
kehittää aluetta julkisena virkistysalueena, parantaa alueella harjoitetun 
mökki- ja huvilatoiminnan edellytyksiä ja luoda uusia toimintoja, jotka 
edesauttaisivat alueen ympärivuotista käyttöä ja täydentäisivät 
palveluja. 

Liikuntalautakunta mainitsi, että kaavaehdotus on ulkoilun ja 
virkistyksen kannalta hyvä.

Yleisten töiden lautakunta esitti, että kaavamerkintä VL/s tulisi muuttaa 
merkinnäksi VL/sl ja määräysteksti kuulumaan seuraavasti: 
Virkistysalue, joka liittyy kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen 
maisemapuistokokonaisuuteen, joka muodostaa luonnonsuojelun 
kannalta arvokkaan harjukokonaisuuden. Aluetta tulee hoitaa siten, että 
sen geologia-, luonto- ja maisema-arvot säilyvät. Vesialueelle merkitty 
sa-merkintä tulee poistaa.

Ympäristölautakunta totesi, että asemakaavaehdotuksen 
suojelumerkinnät ja tiukat kaavamääräykset suojelevat hyvin 
arvokkaan kulttuuri-, luonto- ja maisemakokonaisuuden ja säätelevät 
sen kehittämistä ja hoitoa. Kaavamääräyksiä tulee kuitenkin vielä 
tarkentaa siten, että ne vastaavat ympäristölautakunnan 12.8.2008 
hyväksymässä luonnonsuojeluohjelmassa alueelle esitettyjä suojelun, 
hoidon ja käytön periaatteita. Kartano- ja harjualueen VP/s-merkinnällä 
osoitetun osan kaavamääräys tulisi muuttaa muotoon "Aluetta tulee 
hoitaa siten, että alueen ja rakennuskannan kulttuurihistoriallinen ja 
maisemallinen arvo sekä alueen geologiset ja luonnonarvot säilyvät". 
VL/s-alueen eli harjun luonnonmukaisen osan kaavamääräystä tulisi 
täydentää niin, että geologisesti arvokasta kohdetta ei saa muuttaa 
kaivamalla, rikkomalla, ottamalla tai muuten siirtämällä maa-ainesta. 
Näin kaavamääräys olisi riittävässä määrin luonnonsuojeluohjelman 
mukainen.

Lausuntojen tiivistelmät sekä lausuntoihin annetut vastineet ovat 
vuorovaikutusraportissa (liite 4).

Asemakaavaan tehdyt muutokset

Muistutusten johdosta viljelypalsta-alueen sijaintia muutettiin, 
lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikka Vanhakylän metsämajalla 
säilytettiin ja sen paikalle suunnitelluille kesämajoille osoitettiin uudet 
rakennuspaikat. Pysäköintialue Stansvikin niemen harjun kupeessa 
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poistettiin ja siirrettiin pohjoisemmaksi Stansvikintien varteen. 
Stansvikintien ja tammikujan risteyksestä poistettiin talousrakennuksen 
varaus. VL/s-1 asemakaavamerkintään lisättiin velvoite hoitaa aluetta 
siten, että sen luontoarvot säilyvät. Uusi asemakaavamerkintä: "VL/s-1 
on virkistysalue, joka liittyy kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen 
maisemapuistokokonaisuuteen. Aluetta tulee hoitaa siten, että sen
maisema- ja luontoarvot säilyvät."

Ravintolan rakennusalaa (rv) on tarkastettu siten, että asemakaava 
mahdollistaa joko nykyisen ravintolarakennuksen laajentamisen tai 
uuden erillisen baari- tai kioskirakennuksen rakentamisen. 
Rakennusoikeus pysyy samana (420 k-m2).

Lausuntojen mukaiset muutokset ja täydennykset on tehty 
asemakaavaehdotukseen jo ennen jälkimmäistä nähtävänäpitoa, joten 
ne sisältyivät kaupunginvaltuuston 14.9.2011 (160 §) hyväksymään 
asemakaavaan, jonka hallinto-oikeus kumosi 25.5.2012. VL/s-aluetta 
koskeva kaavamääräys on muutettu ympäristölautakunnan esittämään 
muotoon. Lausuntojen perusteella on tehty myös seuraavat muutokset:

 Keltaisen huvilan suojelumääräystä on muutettu siten, että se on 
sr-1 (aiemmin sr-1b).

 Kaavakarttaan on lisätty merkintä siitä, että alue on 
valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä.

 Vesialueella oleva sa-merkintä on poistettu ja korvattu lv-2- 
merkinnällä (alueen osa, jolle saa sijoittaa alueen 
virkistyskäyttöä palvelevia laitureita).

 VL/s-alueen eli harjun luonnonmukaisen osan kaavamääräystä 
on täydennetty siten, että geologisesti arvokasta kohdetta ei saa 
muuttaa kaivamalla, rikkomalla, ottamalla tai muuten siirtämällä 
maa-ainesta.

 VP/s-alueen eli kartano- ja harjualueen kaavamääräystä on 
täydennetty lauseella "Aluetta tulee hoitaa siten, että alueen 
geologiset ja luonnonarvot säilyvät".

Lisäksi on tehty seuraavat muutokset:

 Koirasaarentien varteen on lisätty yhdyskuntatekniselle huollolle 
varattu alueen osa (et). Paikalle tulee sadevesipumppaamo.

 Asemakaava-aluetta on laajennettu ulottumaan Koirasaarentien 
kaava-alueen reunaan, minkä johdosta kaava-alueen reuna 
siirtyi noin 2,5 metriä pohjoisemmaksi 120 metrin matkalla.

Muistutusten johdosta tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten 
ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäväksi. Asemakaava-
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alueen laajentaminen on teknisluonteinen muutos eikä sen johdosta ole 
ollut tarpeen kuulla osallisia. 

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan tarkistetun 
esityksen mukainen.
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Tiedoksi

Kaupunginmuseo
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Liikuntalautakunta
Pelastuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 15.12.2014 § 1322

HEL 2011-001170 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle seuraavaan 
kaupunginhallituksen kokoukseen 7.1.2015 asti.

30.01.2012 Ehdotuksen mukaan

05.09.2011 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 21.10.2014 § 313

HEL 2011-001170 T 10 03 03

Ksv 0782_1, karttalehti J2, J3

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle
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 28.1.2010 päivätyn ja 30.9 2010 ja 21.10.2014 muutetun 49. 
kaupunginosan (Laajasalo, Tahvonlahti) puisto-, virkistys-, 
kesämaja-, palstaviljely-, vesi-, katu-, liikenne-, sekä urheilu- ja 
liikennepalvelujen alueita koskevan asemakaavaehdotuksen nro 
11960 hyväksymistä ja etteivät tehdyt muistutukset anna aihetta 
muihin toimenpiteisiin. Muutokset ilmenevät 
yksityiskohtaisesti pöytäkirjan liitteestä ja kaavaselostuksesta.

 ettei asemakaavaehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

Samalla lautakunta päätti

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastaukset kaupungin 
perusteltuna kannanottona tehtyihin muistutuksiin.

Käsittely

21.10.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään siten, että asemakaavakarttaan tehdään 
kaksi teknistä korjausta: 
- kesämaja-alueen (R-1) yhteen puuttuvaan rakennusalaan lisätään 
käyttötarkoituksen osoittava a-merkintä,
- ohjeellisen ulkoilupolun kaavamerkinnän (ut) muoto muutetaan 
otsikon asemakaavamerkinnät ja -määräykset alla samaan muotoon 
kuin kaavakartassa (ul).

Eija Loukoila teki Outi Silfverbergin kannattamana seuraavan 
vastaehdotuksen: 
Asemakaavaehdotus palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että 
1. Villbergin viljelypalsta-alue poistetaan ja pohjoinen pysäköintialue 
mitoitetaan vähentyneen tarpeen mukaiseksi
2. Tahvonlahden pohjukan alueelle lisätään kaavamerkintä VL/S

1 äänestys

JAA-ehdotus: 
Esittelijän muutettu ehdotus.
EI-ehdotus: 
Asemakaavaehdotus palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että 
1. Villbergin viljelypalsta-alue poistetaan ja pohjoinen pysäköintialue 
mitoitetaan vähentyneen tarpeen mukaiseksi
2. Tahvonlahden pohjukan alueelle lisätään kaavamerkintä VL/S

Jaa-äänet: 6
Michael Berner, Jape Lovén, Matti Niiranen, Tom Packalén, Risto 
Rautava, Heta Välimäki
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Ei-äänet: 3
Eija Loukoila, Outi Silfverberg, Osmo Soininvaara

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän muutettu ehdotus voitti Eija 
Loukoilan tekemän vastaehdotuksen äänin 6 - 3.

07.10.2014 Pöydälle

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Mervi Nicklen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37221

mervi.nicklen(a)hel.fi
Ulla Kuitunen, projektipäällikkö, puhelin: 310 37293

ulla.kuitunen(a)hel.fi
Sanna Ranki, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37146

sanna.ranki(a)hel.fi

Kaupunginlakimies 22.12.2011

HEL 2011-001170 T 10 03 03

Oikeuspalvelut toteaa, että kaupunginhallituksen tulisi antaa hallinto-
oikeudelle seuraava lausunto, jossa pyydetään valituksen jättämistä 
osittain tutkimatta ja muutoin sen hylkäämistä.

Lausunnon antaja

Helsingin kaupunginhallitus

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

Muutoksenhakija

Stansvikin kyläyhdistys on tehnyt asiassa kunnallisvalituksen.

Valitusoikeus ja määräajan noudattaminen
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Kuntalain 90 §:n mukaan muutosta kunnallisvalituksella haetaan 
hallinto-oikeudelta. Edelleen 92 §:n mukaan valitusoikeus on sillä, 
johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai 
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan 
jäsenellä.

Muutoksenhakija on yhdistys, jonka kotikunta on Helsinki.

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 188 §:n mukaan valitus on tehtävä 
30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän 
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen puolestaan 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu 
yleisesti nähtäväksi.

Viranomaisen 14.9.2011 päivätty pöytäkirja on pidetty yleisesti 
nähtävillä 23.9.2011. Valitus on toimitettu hallinto-oikeudelle 
24.10.2011. Valitus on toimitettu hallinto-oikeudelle määräajassa.

Valitus

Stansvikin kyläyhdistys on vaatinut, että asemakaava on kumottava ja 
palautettava valmisteluun riittämättömien luontoselvitysten ja EU-
direktiivien vastaisuuden vuoksi. 

Valituksen keskeiset perustelut

Asemakaava ei perustu MRL:n 9 §:n edellyttämiin riittäviin tutkimuksiin 
ja selvityksiin. Asemakaavan toteuttamisen ympäristövaikutukset ovat 
laajalti selvittämättä. Luontoselvityksiä ei ole tehty kattavasti koko 
alueelta, eivätkä alueella tehdyt kartoitukset ole ajantasaisia tai ne ovat 
yksipuolisia. Linnustoselvitykset on tehty vaillinaisesti. 
Tahvonlahdenniemen luontoarvot ovat vaarassa. Tahvonlahden 
pohjukan luontoarvot ovat vaarassa. Lepakkoselvitykset ovat 
puutteellisia. Asemakaava vähentää toteutuessaan hiljaisen alueen 
kokoa merkittävästi.

Valituksen tutkimatta jättäminen

Valitus tulee jättää tutkimatta siltä osin kun se kohdistuu 
kaupunginvaltuuston päätöksen tarkoituksenmukaisuuteen.

Valituksen hylkääminen

Jäljempänä esitettävillä perusteilla on katsottava, että vastoin valittajan 
käsitystä kaupunginvaltuuston 14.9.2011 § 160 päätös ei ole syntynyt 
MRL sisältövaatimuksien tai menettelysäännösten vastaisesti. Kaava 
perustuu MRL:n edellyttämiin riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin.
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Tämän vuoksi valitus tulee hylätä.

Asemakaavan ympäristövaikutusten-, luonto- ym. selvitykset

Kruunuvuorenrannan osayleiskaavaa ja maankäyttösuunnitelmaa 
laadittaessa arvioitiin mm. rakentamisen vaikutuksia luontoon ja 
virkistysalueisiin ja arviointi koottiin 4.2.2008 päivättyyn selvitykseen 
”Vaikutukset virkistysalueisiin ja luonnonympäristöön”. Aluetta koskevia 
perusselvityksiä tehtiin jo osayleiskaava- ja maankäyttösuunnitelmaa 
laadittaessa, esim. Kruunuvuorenrannan osayleiskaavan 
suunnitteluohjelma. 

Perusselvityksiä on tarkennettu ympäristökeskuksen ja 
kaupunkisuunnitteluviraston yhteisellä konsulttityöllä 
(Kruunuvuorenrannan osayleiskaava-alueen luontoselvitys ja 
maankäytön luontovaikutusten arviointi, Enviro 2005), jossa yhdessä 
valituilta alueilta päivitettiin luontotietoja. 

Stansvikin asemakaava-alueella tarkennetut tutkimukset kohdistuivat 
Tahvonlahdenniemeen ja Kruunuvuorenrannan rantametsään. 
Stansvikin kartanoalueesta on tehty ympäristöhistoriallinen selvitys 
(Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2003:1) ja alueen 
hoito- ja kehittämisperiaatteita sekä suosituksia jatkosuunnittelulle 
(Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston selvityksiä 
2003:3).

Kaavoituksen pohjana käytetään ympäristönsuojelulain 21 §:n 
mukaisena kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimivan 
ympäristökeskuksen luontotietojärjestelmää, jonka tietosisältö on 
Suomen oloissa poikkeuksellisen laaja ja monipuolinen. Järjestelmän 
ensisijaisia käyttötarkoituksia on tarjota riittävät pohjatiedot 
kaavoitukselle ja luonnonhoidolle. Tärkeimmät luontotietojärjestelmän 
selvitykset, joita on tehty koko kaupungin ja siten myös koko osa-
yleiskaava-alueelta ovat mm. Arvokkaat kasvillisuus- ja kasvistokohteet 
1990–1998 Arto Kurtto ja Leena Helyranta (päivitetty 2004–2006), 
Linnustollisesti arvokkaat kohteet 1999 Matti Koivula 
(täydennyskartoitus 2003) sekä Lepakkokohdekartoitus 2003, Matelija- 
sammakkoeläinkohdekartoitus 2007 sekä Geologiset kohteet Antti 
Salla 2003. 

Stansvikin kartanoalueella olevat arvokkaat luontotiedot on 
ympäristökeskuksen toimesta inventoitu ja ne ovat tutkittavissa 
luontotietojärjestelmästä. Ympäristökeskuksen nettisivuilla on 
luontotietojen tietojärjestelmä yleisölle ja luontotietojen tietojärjestelmä 
virkakäyttöön. Monin paikoin yleisölle ja virkakäyttöön tarkoitetut 
luontotietojen tietojärjestelmän tiedot eivät eroa toisistaan. Mikäli 
kohteessa on salassa pidettäviä luontotietoja (esim. yksittäisiä 
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harvinaisia kasvillisuushavaintoja asuinalueiden läheisyydessä tai 
uhanalaisten lintujen pesimätietoja) nämä tiedot ovat vain virkakäyttöön 
tarkoitetussa luontotietojärjestelmässä. Stansvikin alueella on yhdessä 
kohteessa luottamuksellista pesimätietoa joka ei näy yleisöversiossa. 
Muiden kohteiden osalta tiedot ovat Stansvikin alueella yhteneväiset 
yleisö- ja virkakäyttöön tarkoitetuissa luontotietojärjestelmissä.

Asemakaavoituksen yhteydessä on arvioitu vaikutuksia luontoon, 
vaikutuksia maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun 
ympäristöön, vaikutuksia virkistysmahdollisuuksiin, ihmisten elinoloihin 
ja elinympäristöön, vaikutuksia liikenteeseen ja teknisen huollon 
järjestämiseen. Asemakaavoituksen yhteydessä on arvioinnin 
lähtökohtana käytetty Kruunuvuorenrannan osayleiskaavaan ja 
maankäyttösuunnitelmaan liittyviä 14.2.2008 päivättyjä selvityksiä 
”Vaikutukset virkistysalueisiin ja luonnonympäristöön” ja "vaikutukset 
maisemaan, rakennettuun ympäristöön, kaupunkikuvaan ja 
kulttuuriperintöön”.

Linnut

Lintujen kartoitus perustuu ympäristökeskuksen ylläpitämään 
luontotietojärjestelmään ja se on tehty koko asemakaava-alueelta ja 
sitä on myös tarvittavin osin täydennetty (Enviro 2005). Asema-kaava-
alueella linnustollisesti arvokkaita alueita ovat Varisluodonkari (0,95 ha) 
arvoluokka III ja Tahvonlahti (8,2 ha) arvoluokka II. Muut alueet ovat 
linnustoltaan tavanomaisia, eikä niitä siksi ole määritelty linnustoltaan 
arvokkaiksi alueiksi. Linnustollisesti arvokkaat kohteet määritellään 
luokkiin I-III, joista I on arvokkain.

Asemakaavaselostuksessa asemakaavan toteuttamisen vaikutukset 
luontoon todetaan seuraavasti:

Varisluodonkari 

Suunnitellun uimarannan ja kaavassa esitetyn melontavajan 
läheisyydessä sijaitsevan Varisluodonkarin pesimälinnusto tullee jonkin 
verran häiriintymään melojista. Saareen ei ole tarvetta rantautua.

Rauhoittamattomille saarille / alueille ei voida laittaa varsinaista 
rantautumiskieltoa, mutta ympäristökeskus suosittaa, ettei lintu-
luodoille mennä pesimäaikana. Suositus tulee olla näkyvissä myös 
uimarannalla.

Tahvonlahti

Stansvikintien varteen esitetään viljelypalsta-aluetta (n. 0,5 ha). 
Viljelypalsta-alueen reunaan on mahdollista jättää vanhaa jalo-puustoa, 
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mikä on linnuston kannalta tärkeää. Viljelypalsta-alue on koko alueen 
pinta-alaan suhteutettuna pieni, eikä viljelypalsta-alueeksi muutettu 
alue heikennä linnuston elinolosuhteita.

Asemakaavassa palstaviljelyalueeksi merkityllä alueella kasvaa nyt 
1970- luvulla istutettuja tammia. Tammien kasvuun lähtö on ollut 
vaihtelevaa. Tammien osittainen poisto viljelypalstojen tieltä ei 
vaaranna alueen luonnon monipuolisuutta, päinvastoin, viljelypalstat ja 
mahdollisesti niiden viereen sijoittuva kotieläinpiha rikastuttavat 
eliömaailmaa. Tammimetsikön raivaaminen avoimemmaksi palauttaa 
alueen kulttuurimaisemaa.

Tahvonlahden perukka ruovikoineen säilyy nykyisen kaltaisena eikä 
arvokas lintualue kaavan vaikutuksesta supistu. Asemakaavassa on 
ruovikon kohdalla merkintä ma: "ohjeellinen kulttuuri-historiallisesti ja 
maisemallisesti merkittävä alueen osa, jota tulee hoitaa siten, että 
alueen avoin maisema säilyy." Tämän tarkoituksena on estää esim. 
alueen metsittyminen, mikä taas huonontaisi ruovikkolintujen 
elinolosuhteita.  Asemakaavassa ei ole merkintää ruoppaamisesta. 
Stansvikin kartanon päärakennuksen edustan vesialueella on 
asemakaavassa merkintä wa: "kulttuurihistoriallisesti merkittävään 
maisemapuistoon liittyvä ohjeellinen vesialueen osa, jonka tulee olla 
avoimena vesipintana." Tämä ohjeellinen vesialueen osa ei sijaitse 
linnustollisesti arvokkaalla alueella.

Lepakot

Koko asemakaava-alueelta on tehty lepakkotutkimus. Arvokkaaksi 
lepakkoalueeksi (10,8 ha) arvoluokka I on rajattu laaja alue 
Tahvonlahden kärjestä kartanoalueelle ja ruovikoitunutta lahtea myöten 
hieman pohjoiseen. Asemakaava-alueen 22,4 ha maa-alasta hieman 
alle puolet on arvokasta lepakoiden esiintymisaluetta. Lepakkolajistoon 
kuuluvat pohjanlepakko, pikkulepakko, vesisiippa ja viiksisiippa (Enviro 
2005). Tahvonlahdenniemen harjumetsikössä saalistaa viiksisiippoja, 
jotka karttavat valoa (Siivonen 2004). Reittien valaiseminen ei ole 
lepakoiden vuoksi suotavaa (Enviro 2005). Alueen monilajisista 
lepakkoesiintymisistä vain viiksisiippa karttaa valoa ja siksi se on 
mainittu lajina jonka elinolosuhteita ei tule vaarantaa valaisemalla 
Tahvonlahdenniemen reittejä. Vanhankylän uudet mökkipaikat eivät 
asemakaavassa sijaitse arvokkaalla lepakkoalueella. 

Lepakoiden esiintymisalueita on Itä-Helsingin ranta-alueilla hyvin 
paljon. Liitteenä olevasta kartasta selviää lepakoiden esiintymisalueet 
ja miten ne ovat levinneet myös rakennetuille alueille. I luokan 
lepakkoalueet, joihin Tahvonlahdenniemi kuuluu, on merkitty 
liitekarttaan.
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Uudet rakentamispaikat

Stansvikin kartanoalue on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua 
kulttuuriympäristöä.  Asemakaavassa on sijoitettu rakennusalat kohtiin 
missä on ollut Stansvikin pihapiiriin kuuluvia rakennuksia.  Ajan myötä 
pihapiiriin kuuluvat talousrakennukset ovat hävinneet. Asemakaavassa 
annetaan mahdollisuus täydentää kartanon pihapiiriä rakennuksilla 
jotka palvelevat alueen virkistyskäyttöä. 

Suurin rakennusala, 450 k-m2, on sijoitettu kartanoympäristön 
ulkopuolelle rantametsään. Se on rakennusala jolle saa sijoittaa 
merellistä virkistyskäyttöä palvelevia rakennuksia. Rakennukset ja 
rakennelmat on tehtävä puusta. Rakennuksien sijoittamisessa ja 
rakentamisessa tulee säästää olemassa olevaa puustoa 
mahdollisimman paljon. Asemakaavaa laadittaessa tehtiin alueelle 
viitesuunnitelma jossa merkitty rakennusmäärä todennettiin riittäväksi 
taloudellisesti kannattavalle esim. melontatoiminnalle. Rakennusala on 
merkitty kohtaan missä on maastoltaan tasainen aukkopaikka muuten 
sankassa rantametsässä. Metso-inventoinnissa ei ole löytynyt 
Stansvikin metsäalueilta sellaista uutta tietoa, joka poikkeaisi nykyisistä 
jo inventoiduista alueen luontotiedoista. Metso-kartoituksen 
inventointituloksia tullaan hyödyntämään ensisijaisesti virkistysalueiden 
hoidossa.  

Nykyiselle toimivalle rantakahvila-ravintolarakennukselle annettiin 
kaavassa mahdollisuus laajentaa rakennusta nykyisestä noin 300 
m2:stä 120m2 verran. Kruunuvuoren rantaan tulee rakentamisen 
myötä noin 10 000 asukasta ja rantakahvilalle kauniissa ympäristössä 
kävelyetäisyydellä asuntoalueesta lienee kysyntää ja 
laajenemisedellytyksiä.

Rantakahvilan takaa johtaa tie noin 120 metrin päässä sijaitsevalle 
saunalle. Kaavassa on annettu mahdollisuus sijoittaa olemassa olevan 
saunan ja rantakahvilan välille yhteensä enintään 230 k-m2 verran 
saunoja joiden enimmäiskoko saa olla 45 m2. Saunat ovat 
pienikokoisia ja ne voidaan sijoittaa maaston ja puuston ehdoilla. Uutta 
tietä ei saunoille rakenneta, vaan käytetään olemassa olevaa tieuraa. 

Merkittävä uusi rakennusala koostuu uusista (31 kpl /16 k-2) 
Vanhakylään sijoitettavista kesämajoista ja nykyisten kesämajojen 
laajentamismahdollisuuksista (yhteensä 526 k-m2). Uusien majojen 
rakennusalat on sijoitettu maastoon tarkan puustokartan perusteella 
siten, että yhtään kookasta puuta ei tarvitse uusien kesämajojen 
rakentamisen johdosta kaataa.

Hiljaiset alueet
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Yleiskaava 2002 arvioitiin maaliikenteen perusteella hiljaisimmat laajat 
alueet Helsingissä. Hiljaisimmat alueet sijoittuivat 11 alueelle. 
Yleiskaavassa osoitettiin hiljaisempien alueiden läheisyyden muuttuvaa 
maankäyttöä mm. Laajasaloon. Kaupunginhallituksen 17.11.2008 
hyväksymään Helsingin kaupungin meluntorjuntasuunnitelmaan 
sisältyvän alustavan arvion mukaan hiljaisia alueita esiintyy 
pääsääntöisesti suurehkoilla virkistysalueilla, jotka sijaitsevat 
kauempana melulähteistä kuten teistä ja vilkasliikenteisistä kaduista. 
Stansvikin kartanoalue ei aiheuta melua. Tahvonlahden ruovikon 
ruoppauksesta ei ole kaavassa määräystä eikä asemakaava 
toteutuessaan näin ollen edesauta Koirasaarentieltä aiheutuvan melun 
etenemistä avoimen vesiyhteyden kautta niin kuin valituksessa on 
todettu.

Yhteenveto

Valituksessa ei ole esitetty sellaisia laillisuusperusteita, joiden 
perusteella asemakaavapäätös tulisi kumota. Päätös ei ole syntynyt 
virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen ei ole 
ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutenkaan virheellinen. 
Tarkoituksenmukaisuuskysymyksistä tehdyt vaatimukset tulee jättää 
tutkimatta. Kaava täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 
sisältövaatimukset ja menettelysäännökset. Kaava perustuu lain 
edellyttämiin riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin.  

Lisätiedot
Nirkko Saara, asiamies, puhelin: 310 64694

saara.nirkko(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 14.09.2011 § 160

HEL 2011-001170 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä 49. kaupunginosan (Laajasalo, Tahvonlahti) puisto-, virkistys-
, kesämaja-, palstaviljely-, vesi-, katu-, liikenne- sekä urheilu- ja 
virkistyspalvelujen alueiden asemakaavan kaupunkisuunnitteluviraston 
asemakaavaosaston 28.1.2010 päivätyn ja 30.9.2010 muutetun 
piirustuksen nro 11960 mukaisena. 

Käsittely

14.09.2011 Ehdotuksen mukaan
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Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti 
selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Yrjö Hakanen 
ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian 
kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi.

Puheenjohtaja totesi, että valtuutettu Yrjö Hakasen palautusehdotusta 
ollut kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä
  Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
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§ 13
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan 
apulaiskaupunginjohtajan virkaan ottamisen vahvistaminen

HEL 2014-009858 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti kaupungin työterveyshuollon lausuntoon 
viitaten vahvistaa kaupunginvaltuuston 26.11.2014, 361 § tekemän 
päätöksen Anni Sinnemäen ottamisesta kaupunkisuunnittelu- ja 
kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan virkaan 14.1.2015 
lukien.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Otteet

Ote
Virkaan otettu

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 26.11.2014, 361 § ottaa Anni Sinnemäen 
kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan 
apulaiskaupunginjohtajan virkaan 14.1.2015 lukien 30.6.2017 saakka. 
Samalla valtuusto päätti, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole 
kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä 
virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes kaupunginhallitus on 
henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella vahvistanut 
virkaan ottamisen.

Esittelijä toteaa, että Helsingin kaupungin työterveyskeskus on 
4.12.2014 antanut lausunnon, jossa on todettu Anni Sinnemäen olevan 
terveydentilansa puolesta sopiva kyseiseen virkaan. Sinnemäki on 
ilmoittanut ottavansa viran vastaan 14.1.2015.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
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Jussi Pajunen

Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Otteet

Ote
Virkaan otettu

Tiedoksi; oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 26.11.2014 § 361

HEL 2014-009858 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti toimittaa vaalin kaupunkisuunnittelu- ja 
kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan virkaan määräajaksi, 
joka alkaa aikaisintaan 14.1.2015 ja päättyy 30.6.2017. 

Kaupunginvaltuusto päätti ottaa virkaan Anni Sinnemäen.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että viran palkka on 12 263,08 
euroa kuukaudelta.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti, että mikäli virkaan otetaan henkilö, 
joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole 
käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes 
kaupunginhallitus on henkilön terveydentilasta saadun selvityksen 
perusteella vahvistanut virkaan ottamisen. Selvitys on esitettävä 
kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen 
tiedoksisaannista lukien.

Vielä kaupunginvaltuusto päätti, että mikäli virkaan otetaan henkilö, 
joka saavuttaa vanhuuseläkeiän ennen määräajan päättymistä, 
virkasuhde jatkuu kauintaan siihen saakka, kun virkaan otettu täyttää 
68 vuotta.

Edelleen kaupunginvaltuusto päätti määrätä virkaan otetun hoitamaan 
kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan 
apulaiskaupunginjohtajan toimialaan Helsingin kaupunginhallituksen 
johtosäännön mukaan kuuluvia tehtäviä.
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Käsittely

26.11.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Puheenjohtajan ehdottama ja valtuuston hyväksymä käsittelyjärjestys 
kuului seuraavasti:

Asiassa sallitaan ensin keskustelu. 

Mikäli valtuusto on yksimielinen, voidaan valinnasta päättää ilman 
varsinaista vaalitoimitusta.

Vaali on kuntalain 60 §:n 4 momentin nojalla vaadittaessa toimitettava 
suljetuin lipuin.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti 
selontekona, että keskustelun kuluessa valtuutettu Emma Kari oli 
ehdottanut apulaiskaupunginjohtajan virkaan Anni Sinnemäkeä ja 
valtuutettu Osku Pajamäki oli ehdottanut Hannu Penttilää.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtaja totesi, että asiassa suoritetaan vaali suljetuin lipuin. 
Vaalitoimituksessa avustajina toimivat Risto Rautava ja Yrjö Hakanen.

Toimitetussa vaalissa Anni Sinnemäki sai 49 ääntä ja Hannu Penttilä 
sai 34 ääntä, minkä lisäksi jätettiin 2 tyhjää äänestyslippua.

Kaupunginvaltuusto päätti ottaa Anni Sinnemäen kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan virkaan 
määräajaksi, joka alkaa aikaisintaan 14.1.2015 ja päättyy 30.6.2017.

Tämän jälkeen valtuuston kokous keskeytettiin uuden 
apulaiskaupunginjohtajan onnittelemista varten.

22.10.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 17.11.2014 § 1187

HEL 2014-009858 T 01 01 01 01

Päätös
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Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää toimittaa vaalin kaupunkisuunnittelu- ja 
kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan virkaan määräajaksi, 
joka alkaa aikaisintaan 14.1.2015 ja päättyy 30.6.2017.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää, että viran palkka on 12 263,08 
euroa kuukaudelta.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää, että mikäli virkaan otetaan henkilö, 
joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole 
käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes 
kaupunginhallitus on henkilön terveydentilasta saadun selvityksen 
perusteella vahvistanut virkaan ottamisen. Selvitys on esitettävä 
kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen 
tiedoksisaannista lukien.

Vielä kaupunginvaltuusto päättää, että mikäli virkaan otetaan henkilö, 
joka saavuttaa vanhuuseläkeiän ennen määräajan päättymistä, 
virkasuhde jatkuu kauintaan siihen saakka, kun virkaan otettu täyttää 
68 vuotta.

Kaupunginvaltuusto päättää määrätä virkaan otetun hoitamaan 
kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan 
apulaiskaupunginjohtajan toimialaan Helsingin kaupunginhallituksen 
johtosäännön mukaan kuuluvia tehtäviä.

Käsittely

17.11.2014 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Hannu Penttilä

06.10.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

29.09.2014 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi
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§ 14
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös sosiaali- ja terveystointa 
johtavan apulaiskaupunginjohtajan virantäyttöä koskevassa asiassa 

HEL 2011-001220 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi korkeimman hallinto-oikeuden 
8.12.2014 tekemän päätöksen apulaiskaupunginjohtajan virantäyttöä 
koskevassa asiassa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 KHOn päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Kaupunginvaltuusto päätti 15.6.2011, 123 §, ottaa lääketieteen 
lisensiaatti Laura Rädyn 16.8.2011 avoimeksi tulevaan sosiaali- ja 
terveystoimen apulaiskaupunginjohtajan virkaan seitsemän vuoden 
määräajaksi. 

Päätöksestä valitettiin Helsingin hallinto-oikeuteen. Helsingin hallinto-
oikeus hylkäsi 28.12.2012 antamallaan päätöksellä 
muutoksenhakijoiden valituksen, prosessiväitteet ja vaatimuksen 
oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Päätös vastasi aiemmin 
samankaltaisissa asioissa tehtyjen tuomioistuinpäätösten ratkaisulinjaa 
sekä kaupungin asiassa esittämää. Kaupunginhallitus päätti merkitä 
päätöksen tiedoksi 4.2.2013, 155 §.

Muutoksenhakijat valittivat korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 
Kaupunginhallitus antoi selityksen valituksen johdosta 18.3.2013, 300 
§.
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Korkein hallinto-oikeus on 8.12.2014 antamallaan päätöksellä hylännyt 
muutoksenhakijoiden valituksen ja prosessiväitteet. Hallinto-oikeuden 
päätöstä ei ole muutettu.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että muutoksenhakijoiden väitteet 
kaupunginhallituksen jäsenten tai kaupunginjohtajan esteellisyydestä 
käsiteltäessä lausunnon antamista valituksesta hallinto-oikeudelle eivät 
antaneet aihetta kaupunginvaltuuston lausunnon hankkimiseen 
hallinto-oikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Tuomioistuin 
perustaa ratkaisunsa kaikkeen esitettyyn materiaaliin, jonka osana oli 
johtosäännön mukaan toimivaltaisen tahon, kaupunginhallituksen, 
antama lausunto ja selitys. 

Pääasiaratkaisussa korkein hallinto-oikeus katsoi hallinto-oikeuden 
tavoin, että valitus on hylättävä, koska apulaiskaupunginjohtajan 
valinnassa ei ole menetelty syrjivästi, päätös ei ole lainvastainen tai 
syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja kaupunginvaltuusto on voinut 
sille kuuluvan harkintavallan nojalla nimittää Rädyn virkaan. Korkein 
hallinto-oikeus katsoi, että poliittisten näkökohtien huomioon ottaminen 
valtuuston päätöksenteossa ei sellaisenaan ole merkinnyt sitä, että 
kaupunginvaltuusto on päätöksenteossaan toiminut perustuslain 125 
§:n 2 momentin vastaisesti ja käyttänyt harkintavaltaansa
muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on ollut käytettävissä. 
Tuomioistuimet katsoivat myös vastoin muutoksenhakijoiden käsitystä, 
että valtuustoryhmien sopimukset tai työjärjestykset eivät sido 
valtuutettuja heidän päättäessään apulaiskaupunginjohtajan valinnasta. 
Muutoksenhakijat eivät ole esittäneet selvitystä siitä, että joku 
tosiasiassa olisi jättänyt virkaa hakematta valituksessa esitetyn 
puolueiden sopimuksen perustella, tai väitettä siitä, että Räty ei täyttäisi 
viran kelpoisuusehtoja. Perusteluissa on lisäksi otettu huomioon 
haettavana olleen viran luonne.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on liitteenä. Ratkaisun internet-
versio on luettavissa myös korkeimman hallinto-oikeuden internet-
sivuilla.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 KHOn päätös
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Tiedoksi; muutoksenhakukielto, täytäntöönpano

Kaupunginkanslian oikeuspalvelut

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 18.03.2013 § 300

HEL 2011-001220 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Korkeimmalle hallinto-oikeudelle 
tehdystä valituksesta, joka koskee Helsingin hallinto-oikeuden 
28.12.2012 antamaa päätöstä, jossa hylättiin ja jätettiin osin tutkimatta 
sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtajan virkaan 
ottamisesta tehty valitus, seuraavan selityksen: 

Selityksenään Korkeimmassa hallinto-oikeudessa vireillä olevassa 
kunnallisvalitusasiassa Dnro 0440/3/13 Helsingin kaupunginhallitus 
toteaa seuraavaa:

Vaatimus

Valitus tulee hylätä.

Perustelut

Kaupunginhallitus uudistaa asiassa aiemmin lausutun.

Kaupunginvaltuusto päätti 15.6.2011, 123 §, ottaa lääketieteen 
lisensiaatti Laura Rädyn 16.8.2011 avoimeksi tulevaan sosiaali- ja 
terveystoimen apulaiskaupunginjohtajan virkaan seitsemän vuoden 
määräajaksi. Toimitetussa vaalissa Laura Räty sai 49 ääntä, 
lääketieteen lisensiaatti Minerva Krohn 28 ääntä, minkä lisäksi jätettiin 
viisi tyhjää äänestyslipuketta. Lisäksi kolme äänestyslipuketta hylättiin.

Valituksessa on esitetty vastaavat oikeudelliset väitteet, jollaiset on jo 
ratkaistu Helsingin hallinto-oikeuden 6.4.2006 06/0353/2 ja 
korkeimman hallinto-oikeuden 30.11.2006 T 3271 antamilla päätöksillä. 
Helsingin hallinto-oikeus on 6.4.2006 päätöksessään 06/0353/2 
todennut Helsingin kaupunginjohtajan valinnasta tehdystä valituksesta, 
että valittajat eivät olleet väittäneetkään, etteikö kaupunginjohtajan 
virka olisi ollut kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 1 
momentin mukaisesti julkisesti haettavana. He eivät olleet myöskään 
esittäneet mitään selvitystä siitä, että joku olisi tosiasiassa jättänyt 
hakematta virkaa valituksessa mainittujen kolmen puolueen kesken 
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tiedostusvälineissä kerrotulla tavalla tehdyksi väitetyn sopimuksen 
johdosta. Ei ollut ilmennyt, että jonkun viranhakijan hakemusta ei olisi 
otettu valmistelussa huomioon. Sillä perusteella, että asian 
valmistelussa ja sitä käsiteltäessä valituksen mukaan olemassa ollutta 
sopimusta koskevia seikkoja ei ollut nimenomaisesti otettu esiin, 
päätöksen valmistelua ei ole pidettävä virheellisenä. Kun otettiin 
huomioon täytettävänä olevan viran (kaupunginjohtaja) luonne ja sen 
kelpoisuusvaatimukset, poliittisia näkökohtia sisältävä vaalia edeltävä  
valtuustoryhmien tai niiden edustajien sopimus ei sinänsä edes 
merkitsisi sitä, että valituksessa tarkoitetussa valmistelussa olisi 
toimittu syrjivästi. Korkein hallinto-oikeus on päätöksessään 30.11.2006 
T 3271 lisäksi todennut, että mahdolliset käydyt keskustelut tai 
valtuustoryhmien kesken tehdyt sopimukset eivät sido valtuutettuja 
heidän päättäessään kaupunginjohtajan valinnasta.

Nyt käsiteltävänä olevassa valituksessa on kyse käytännöllisesti 
katsoen samoista oikeuskysymyksistä kuin edellä on kuvattu.

Valittajat väittävät mm., että hallinto-oikeuden päätös on lainvastainen 
eikä se täytä tuomioistuimen päätöksiltä edellytettävää vaatimusta siitä, 
että päätös on perusteltava. 

Kaupunginhallituksen lausunnon antamista koskeva prosessivaatimus:

Valituksessa on väitetty, että kaupunginjohtaja ja kaupunginhallitus 
olisivat asianosaisia ja epäiltynä lain rikkomisesta. Valittajat toteavat, 
että on mahdollista, että kaupungilta ei voida saada sellaista lausuntoa, 
jota voidaan käyttää tuomioistuimen päätöksen perusteena.

Hallintolain 27 §:n 1 momentin mukaan virkamies ei saa osallistua 
asian käsittelyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä, jos hän on 
esteellinen. 27 §:n 2 momentin mukaan mitä virkamiehen 
esteellisyydestä säädetään, koskee myös monijäsenisen toimielimen 
jäsentä.

Hallintolain 28 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan virkamies on 
esteellinen, jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta kuin 
saman momentin 1 – 6 kohdissa mainituista erityisestä syystä 
vaarantuu.

Valittajien irrallista ja asiallisesti perustelemattomaksi jäänyttä 
rikosepäilyä, joka on kohdistettu kaupunginjohtajaan ja 
kaupunginhallituksessa edustettuna oleviin kolmeen puolueeseen, ei 
voida objektiivisesti arvioiden pitää hallintolain 28 §:n 1 momentin 7 
kohdassa tarkoitettuna esteellisyysperusteena. 
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Kaupunginhallituksen johtosäännön 8 §:n mukaan kaupunginhallitus 
antaa selityksen kaupunginvaltuuston päätöstä koskevan valituksen 
johdosta, jos kaupunginhallitus katsoo voivansa yhtyä 
kaupunginvaltuuston päätöksen lopputulokseen. Kaupunginhallitus on 
siten oikea viranomainen antamaan selityksen tässä asiassa. 

Virkavaali

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 5 §:n mukaan sellaiseen 
virkasuhteeseen, joka on ollut julkisesti haettavana, voidaan ottaa vain 
henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja 
silloin täyttää kelpoisuusvaatimukset. Kaupunginvaltuusto päätti 
27.4.2011, 78 §, että sosiaali- ja terveystoimen 
apulaiskaupunginjohtajan virkasuhteeseen voidaan virkaa hakeneen 
lisäksi ottaa suostumuksensa nojalla sellainenkin henkilö, joka ei ole 
hakenut virkaa ja jonka kelpoisuudesta on esitetty selvitys.

Virka on ollut haettavana 20.5.2011 päättynein hakuajoin. 
Hakuilmoituksessa on mainittu, että virka täytetään seitsemän vuoden 
määräajaksi ja että sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtajan 
pätevyysvaatimuksena on korkeakoulututkinto tai hyvä perehtyneisyys 
kunnallishallintoon. Hakuajan kuluessa jätettiin yksi hakemus.

Kaupunginhallitus toteaa, että sosiaali- ja terveystoimen 
apulaiskaupunginjohtajan virkaa on voinut hakea julkisen 
hakumenettelyn kautta kuka tahansa siitä kiinnostunut, eikä kaupunki 
ole millään tavalla rajoittanut mahdollisuutta hakea virkaa.

Ennen sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtajan valintaa 
lehdistössä on ollut kirjoituksia valinnasta.

Perustuslain 12 §:ssä on säädetty sananvapaudesta. Sananvapauteen 
sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja 
muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Kaupunki ei puutu 
siihen, mitä lehdistössä kirjoitetaan. Jos joku jättää hakematta avoinna 
olevaa virkaa lehdistössä olleiden kirjoitusten vuoksi, sitä ei ole 
pidettävä kaupungin syyksi luettavana seikkana. Kaupunki voi vain 
aktiivisesti pyrkiä siihen, että tieto siitä, että virka on haettavana, on 
laissa edellytetyin tavoin julkisesti tiedossa. Näin on tässä tapauksessa 
menetelty.

Lääketieteen lisensiaatti Laura Räty oli antanut suostumuksensa tulla 
otetuksi apulaiskaupunginjohtajan virkasuhteeseen ja esittänyt 
selvityksen kelpoisuudestaan. Hänellä on sekä korkeakoulututkinto että 
hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon. Hän täyttää perustuslain 125 
§:n mukaiset yleiset nimitysperusteet.
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Täytäntöönpanon kieltäminen

Kaupunginhallitus toteaa, että täytäntöönpanoa ei ole ollut eikä ole 
syytä keskeyttää. Laura Räty on ottanut sosiaali- ja terveystoimen 
apulaiskaupunginjohtajan viran vastaan 16.8.2011.

Hallinto-oikeuden päätöksestä puuttuvat perustelut

Valittajat väittävät, että hallinto-oikeus olisi jättänyt perustelematta, 
miksi olisi jätetty noudattamatta perustuslain 6 §:n 
yhdenvertaisuussäännöstä ja 125 §:n yleisiä nimitysperusteita, 
kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 12 §:n 1 momentin 
syrjintäkieltoa ja yhdenvertaisuuslain 6 §:n 2 momentin syrjinnän 
määritystä ja 7 §:n 2 momentin syrjinnän oikeutusta. 

Kaupunginhallitus toteaa, että hallinto-oikeuden päätöksessä on 
perusteltu tarkasti kaupunginvaltuuston 15.6.2011, 123 §, tekemän 
päätöksen lainmukaisuus. Päätöksessä on myös selostettu em. 
lainkohdat. 

Kaupunginvaltuuston päätös 15.6.2011, 123 §, ei ole syntynyt 
virheellisessä järjestyksessä, toimivaltaa ei ole ylitetty eikä päätös ole 
lainvastainen.

Hallinto-oikeuden 28.12.2012 antamaa päätöstä ei tule muuttaa.

Käsittely

18.03.2013 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Laura Räty

04.02.2013 Ehdotuksen mukaan

29.08.2011 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi
Sami Sarvilinna, kaupunginlakimies, puhelin: 310 64874

sami.sarvilinna(a)hel.fi
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§ 15
Helen Oy:n hallituksen palkkiot

HEL 2014-014179 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että Helen Oy:n osalta voidaan poiketa 
kaupunginhallituksen 13.9.2004, 1119 § päättämistä 
kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten 
palkkioperusteista ja -käytännöistä.

Käsittely

Esteelliset: Tapio Korhonen

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy Oikaisuvaatimusohje, 

kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helen Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 27.8.2014 päätettiin 
perustaa yhtiölle pysyvä osakkeenomistajan nimitystoimikunta, jonka 
tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen 
jäsenten lukumääräksi ja hallituksen jäseniksi valittaviksi henkilöiksi. 
Lisäksi toimikunta valmistelee ehdotuksen hallituksen puheenjohtajaksi 
ja varapuheenjohtajaksi. 

Nimitystoimikunnan jäseniksi valittiin kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Tatu Rauhamäki, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 
Mari Puoskari, kaupunginjohtaja Jussi Pajunen, kaupunginhallituksen 
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varapuheenjohtaja Osku Pajamäki sekä kaupunginvaltuutettu Sirpa 
Puhakka. 

Osakkeenomistajan nimitystoimikunta teki Helen Oy:n ylimääräiselle 
yhtiökokoukselle 16.12.2014 ehdotukset yhtiön hallituksen jäsenten 
lukumääräksi, hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja 
jäseniksi valittaviksi henkilöiksi sekä hallitukselle maksettaviksi 
palkkioiksi. 

Nimitystoimikunta ehdotti, että yhtiön hallituksen puheenjohtajalle, 
varapuheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan 600 euron suuruista 
kokouspalkkiota. Lisäksi nimitystoimikunta ehdotti, että hallitukselle 
maksetaan vuosipalkkio, joka on puheenjohtajan osalta 9 000 euroa ja 
varapuheenjohtajan sekä jäsenten osalta 6 000 euroa. 

Hallitukselle maksettavia palkkioita koskeva asia päätettiin Helen Oy:n 
ylimääräisessä yhtiökokouksessa 16.12.2014 siirtää jatkokokoukseen, 
joka pidetään viipymättä sen jälkeen, kun kaupunki on päättänyt siitä 
poiketaanko yhtiössä kaupungin tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten 
palkkioperusteista ja -käytännöistä.

Kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen ja säätiöiden hallitusten jäsenten 
palkkiot perustuvat kaupunginhallituksen päätökseen 13.9.2004, 1119 
§. Kyseisessä päätöksessä on päätetty, että tytäryhteisöjen hallitusten 
puheenjohtajien ja jäsenten kokouspalkkio on sama kuin Helsingin 
kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetun 
jaoston puheenjohtajan kokouspalkkio. Hallituksen puheenjohtajalle 
maksetaan lisäksi vuosipalkkio, joka on puolet em. 
luottamushenkilöiden palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetulle jaoston 
puheenjohtajalle maksetusta saman palkkiosäännön 6 §:n kohdassa 
”muut” mainitusta vuosipalkkiosta. 

Nimitystoimikunnan edellä mainittu palkkioesitys perustuu yhtiön 
toiminnan laatuun ja laajuuteen sekä hallituksen tehtävien 
vaativuuteen. Ehdotuksessa on otettu huomioon kunnallisten yhtiöiden 
(Kuntarahoitus Oyj, Vantaan Energia Oy) ja Kevan sekä vastaavien 
yksityisten yhtiöiden palkkiokäytännöistä tehty vertailu.

Helen Oy toimii kilpailluilla markkinoilla, sen strateginen merkitys 
kaupungille on suuri ja yhtiöön siirtyy yhtiöittämisen yhteydessä 
merkittävä määrä kaupungin omaisuutta. Jotta yhtiöön on edellytykset 
valita jatkossakin kaupunkikonsernin kokonaisedun kannalta paras 
mahdollinen hallitus, tulee yhtiössä voida noudattaa hallituksen osalta 
em. kaupunginhallituksen päätöksestä poikkeavia palkkioperusteita ja -
käytäntöjä.

Esittelijä
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kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy Oikaisuvaatimusohje, 

kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.12.2014 § 183

HEL 2014-014179 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian 
oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Helen Oy:n 
ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 16.12.2014 
klo 10.00 oikeuspalvelut-osaston toimitiloissa osoitteessa 
Aleksanterinkatu 28, 00170 Helsinki, ja hyväksymään siellä asiat 
hallituksen päätösehdotusten mukaisesti, sekä tekemään kaupungin 
puolesta yhtiön uusien osakkeiden merkintään liittyvät tarpeelliset 
toimenpiteet.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin 
yhtiökokousedustajaa yhtiökokouksessa menettelemään niin, että 
yhtiön

 hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille 
päätetään maksaa nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaiset 
palkkiot edellyttäen, että kaupunginhallitus hyväksyy 
poikkeamisen kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja 
säätiöiden hallitusten palkkioperusteista ja -käytännöistä,
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 hallitukseen valitaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukainen 
määrä hallituksen jäseniä,

 hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet valitaan 
nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, 

 osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseneksi nimitetään 
Veronika Honkasalo.

Lisäksi konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa:

 kaupunginhallitus päättää, että Helen Oy:n osalta voidaan 
poiketa kaupunginhallituksen 13.9.2004, 1119 § päättämistä 
kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden 
hallitusten palkkioperusteista ja -käytännöistä.

Käsittely

15.12.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään siten, että esityksen liitteeksi lisättiin Helen 
Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotukset ylimääräiselle 
yhtiökokoukselle 16.12.2014 (liite 7).

Konsernijaosto hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
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§ 16
Helsingin Satama Oy:n hallituksen palkkiot

HEL 2014-014178 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että Helsingin Satama Oy:n osalta voidaan 
poiketa kaupunginhallituksen 13.9.2004, 1119 § päättämistä 
kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten 
palkkioperusteista ja -käytännöistä.

Käsittely

Esteelliset: Tuula Saxholm

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin Satama Oy Oikaisuvaatimusohje, 

kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Satama Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 27.8.2014 
päätettiin perustaa yhtiölle pysyvä osakkeenomistajan 
nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle 
ehdotukset hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallituksen jäseniksi 
valittaviksi henkilöiksi. Lisäksi toimikunta valmistelee ehdotuksen 
hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi. 

Nimitystoimikunnan jäseniksi valittiin kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja Mari Puoskari, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tatu 
Rauhamäki, kaupunginjohtaja Jussi Pajunen, kaupunginhallituksen 
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varapuheenjohtaja Osku Pajamäki sekä kaupunginvaltuutettu Nina 
Huru. 

Osakkeenomistajan nimitystoimikunta teki ylimääräiselle 
yhtiökokoukselle 16.12.2014 ehdotukset yhtiön hallituksen jäsenten 
lukumääräksi, hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja 
jäseniksi valittaviksi henkilöiksi sekä hallitukselle maksettaviksi 
palkkioiksi. 

Nimitystoimikunta ehdotti, että yhtiön hallituksen puheenjohtajalle, 
varapuheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan 400 euron suuruista 
kokouspalkkiota. Lisäksi nimitystoimikunta ehdotti, että hallitukselle 
maksetaan vuosipalkkio, joka on puheenjohtajan osalta 6 000 euroa ja 
varapuheenjohtajan sekä jäsenten osalta 4 000 euroa. 

Hallitukselle maksettavia palkkioita koskeva asia päätettiin Helsingin 
Satama Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 16.12.2014 siirtää 
jatkokokoukseen, joka pidetään viipymättä sen jälkeen, kun kaupunki 
on päättänyt siitä poiketaanko yhtiössä kaupungin tytäryhtiöiden ja 
säätiöiden hallitusten palkkioperusteista ja -käytännöistä.

Kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen ja säätiöiden hallitusten jäsenten 
palkkiot perustuvat kaupunginhallituksen päätökseen 13.9.2004, 1119 
§. Kyseisessä päätöksessä on päätetty, että tytäryhteisöjen hallitusten 
puheenjohtajien ja jäsenten kokouspalkkio on sama kuin Helsingin 
kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetun 
jaoston puheenjohtajan kokouspalkkio. Hallituksen puheenjohtajalle 
maksetaan lisäksi vuosipalkkio, joka on puolet em. 
luottamushenkilöiden palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetulle jaoston 
puheenjohtajalle maksetusta saman palkkiosäännön 6 §:n kohdassa 
”muut” mainitusta vuosipalkkiosta. 

Nimitystoimikunnan edellä mainittu palkkioesitys perustuu yhtiön 
toiminnan laatuun ja laajuuteen sekä hallituksen tehtävien 
vaativuuteen. Ehdotuksessa on otettu huomioon kunnallisten yhtiöiden 
(Kuntarahoitus Oyj, Vantaan Energia Oy) ja Kevan sekä vastaavien 
yksityisten yhtiöiden palkkiokäytännöistä tehty vertailu.

Helsingin Satama Oy toimii kilpailluilla markkinoilla, sen strateginen 
merkitys kaupungille on suuri ja yhtiöön siirtyy yhtiöittämisen 
yhteydessä merkittävä määrä kaupungin omaisuutta. Jotta yhtiöön on 
edellytykset valita jatkossakin kaupunkikonsernin kokonaisedun 
kannalta paras mahdollinen hallitus, tulee yhtiössä voida noudattaa 
hallituksen osalta em. kaupunginhallituksen päätöksestä poikkeavia 
palkkioperusteita ja -käytäntöjä.

Esittelijä



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2015 144 (249)
Kaupunginhallitus

Kj/6
07.01.2015

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

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin Satama Oy Oikaisuvaatimusohje, 

kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.12.2014 § 182

HEL 2014-014178 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian 
oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin 
Satama Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 
16.12.2014 klo 9.00 oikeuspalvelut-osaston toimitiloissa osoitteessa 
Aleksanterinkatu 28, 00170 Helsinki, ja hyväksymään siellä asiat 
hallituksen päätösehdotusten mukaisesti, sekä tekemään kaupungin 
puolesta yhtiön uusien osakkeiden merkintään liittyvät tarpeelliset 
toimenpiteet.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin 
yhtiökokousedustajaa yhtiökokouksessa menettelemään niin, että 
yhtiön

 hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille 
päätetään maksaa nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaiset 
palkkiot edellyttäen, että kaupunginhallitus hyväksyy 
poikkeamisen kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja 
säätiöiden hallitusten palkkioperusteista ja -käytännöistä,
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 hallitukseen valitaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukainen 
määrä hallituksen jäseniä,

 hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet valitaan 
nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti. 

Lisäksi konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa:

 Kaupunginhallitus päättää, että Helsingin Satama Oy:n osalta 
voidaan poiketa kaupunginhallituksen 13.9.2004, 1119 § 
päättämistä kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja 
säätiöiden hallitusten palkkioperusteista ja -käytännöistä. 

Käsittely

15.12.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään siten, että esityksen liitteeksi lisättiin 
Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan 
ehdotukset ylimääräiselle yhtiökokoukselle 16.12.2014 (liite 8).

Konsernijaosto hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
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§ 17
Helsingin kaivumaiden hyödyntämisen kehittämisohjelma

HEL 2013-005814 T 10 05 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi liitteenä 2 olevan 27.6.2014 
päivätyn raportin "Kaivumaiden kehittämisohjelma 2014-2017, 
tiivistelmä" toimenpide-ehdotuksineen, ja lähettää sen asianomaisille 
hallintokunnille ja laitoksille toiminnassaan noudatettavaksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaivumaiden hyödyntämisen kehittämisohjelma 24.4.2013
2 Kaivumaiden kehittämisohjelma, tiivistelmä ja toimenpideohjelma 

27.6.2014
3 HSYn lausunto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kaivumaiden kehittämisohjelmaa 2014–2017 laadittaessa on 
tarkasteltu ylijäämämaiden hallinnan nykytilannetta ja määritetty 
vaihtoehtoisia toimintaperiaatteita tulevaisuuden tavoitteiksi.

Ylijäämämaiden määrää vähentämällä ja järkevästi hyödyntämällä 
Helsingin kaupunki lasketaan voivan saavuttaa merkittäviä säästöjä 
rakentamisen kustannuksista.

Suurimmat säästöt lasketaan saatavan hyödyntämällä 
kehittämisohjelman mukaisesti rakentamisessa syntyviä kaivumaita 
pehmeikköalueiden esirakentamisessa. 

Toimenpiteiden tavoitteena on myös maanrakennuskustannusten ja 
maa-ainesten kuljetusmatkojen puolittaminen vuoden 2010 tasosta. 

Mietinnön toimenpide-ehdotukset eivät edellytä lisäresurssien 
osoittamista toimintaan, vaan ainoastaan normaaliin toimintaan 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2015 147 (249)
Kaupunginhallitus

Kj/7
07.01.2015

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

liittyvien toimintatapojen kehittämistä ja koordinointia ehdotusten 
mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Toimenpideohjelman tausta

Valtuuston strategiaohjelma

Kaupungin strategiaohjelman mukaan yleisten alueiden rakentamisen 
ja ylläpidon Ylijäämämaiden järjestelmällinen hallinta, hyötykäytön 
lisääminen ja kohtuuetäisyydellä sijaitsevien vastaanottopaikkojen 
turvaaminen liittyy valtuuston vuosille 2013 – 2016 hyväksymän 
strategiaohjelman kohtaan ”Kaupungin toiminta on kestävää, 
vaikuttavaa ja tehokasta”. Vastaavasti on tulevan vuoden talousarvioon 
kirjattu rakennusviraston tähän liittyväksi tavoitteeksi kirjattu yleisten 
alueiden rakentamisen ja ylläpidon energiatehokkuuden parantaminen 
mm. tehostamalla ylijäämämassojen hyödyntämistä ja 
purkumateriaalien uudelleen käyttöä ja kierrätystä.

Työryhmän asettaminen ja toimenpideohjelma

Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä 30.4.2013 (54 §) 
hyväksyä maankäytön muutosalueiden maamassoja koordinoivan 
työryhmän laatiman Helsingin kaivumaiden hyödyntämisen 
kehittämisohjelman lähetettäväksi laajalle lausuntokierrokselle. 
Kaupunginjohtajan päätös on päätöshistoriassa. Ohjelma 
kokonaisuudessaan on liitteenä 1.

Helsingin kaivumaiden hyödyntämisen kehittämisohjelmaa laadittaessa 
on tarkasteltu ylijäämämaiden hallinnan nykytilannetta ja määritetty 
vaihtoehtoisia toimintaperiaatteita tulevaisuuden tavoitteiksi. 

Kehittämisohjelmassa ehdotetaan kaivumaiden hyödyntämisen 
tavoitteiksi kaivumaiden määrän vähentäminen eri suunnitteluvaiheissa 
lähtien kaavoituksesta ja päätyen rakennussuunnitteluun, kaivumaiden 
hyödyntämisen lisääminen sekä 
ylijäämämaiden vastaanottopaikkojen määrittäminen ja turvaaminen. 

Työryhmä laaati kehittämisohjelmasta saatujen lausuntojen perusteella 
virastokohtaisen toimenpideohjelman, joka esitetään hyväksyttäväksi 
kaupunginhallituksessa. Kaupungin eri hallintokuntien ja laitosten 
lausunnot ovat päätöshistoriassa.

Samalla kaupunginjohtaja päätti nimetä maankäytön muutosalueiden 
maamassoja koordinoivan työryhmän uudelleen, ja esitti vielä, että 
rakennusvirastoon valmisteltaisiin kaupungin massakoordinaattorin 
tehtävä. 
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Työryhmän laatima kehittämisohjelma

Eri virastojen edustajista koostunut työryhmä on kuullut kattavasti 
kaupungin ja seudun toimijoita kehittämisohjelman johdosta, ja 
saamiensa lausuntojen pohjalta laatinut liitteenä 2 olevan tiivistelmän 
Kaivumaiden kehittämisohjelma 2014- 2017, joka on toimenpide-
ehdotuksineen liitteenä 2. 

Maa-aineshuolto, kustannus- ja ekotehokkaan rakentamisen perusedellytys

Maa-ainesten hallinta on tärkeää kaupungin rakentamisen ja ylläpidon 
kannalta. Uusiutumattomia maa-aineksia on käytettävä säästeliäästi ja 
tehokkaasti – oikeaa ainesta oikeaan paikkaan. Suomessa käytetään 
maa-aineksia asukasta kohti toiseksi eniten Euroopassa, kaikkiaan 
noin 120 miljoonaa tonnia vuodessa. Maa-aineksia ei voi 
rakentamisessa juurikaan korvata muilla materiaaleilla.

Helsingin rakentamisessa on muodostunut vuosittain 800 000 kuutiota 
pilaantumatonta ylijäämämaata, joita ei ole hyödynnetty kaupungin 
alueella.  Näille ylijäämämaille ei ole myöskään osoittaa selkeää 
vastaanottopaikkaa. Lähimmät, pienehköt, vastaanottopaikat ovat tällä 
hetkellä noin 50 kilometrin päässä Helsingistä.

Ylijäämämaista aiheutuu nykyisillä kuljetuskustannuksilla ja 
vastaanottohinnoilla 25 miljoonan euron vuosittaiset kustannukset. 
Kaupungin osuus kustannuksista on 15 miljoonaa euroa.  Maa-
ainesten kuljetus- ja vastaanottokustannukset ovat kolminkertaistuneet 
Helsingissä viimeisen kolmen vuoden aikana. Ne ovat merkittävä osa 
ympäristörakentamisen kokonaiskustannuksia ja hiilijalanjälkeä.

Jätelain (646/2011) etusijajärjestyksen mukaisesti maa-ainekset on 
pyrittävä ensisijaisesti hyödyntämään syntypaikalla tai toissijaisesti 
muualla maarakentamisessa. Mikäli maa-ainekselle ei ole osoittaa 
hyötykäyttöä, on se jätettä. Viimeisenä keinona on sijoittaa ne maa-
ainesjätteenä maankaatopaikalle. Helsingin alueella muodostuville 
maa-ainesjätteille ei ole osoittaa selkeää vastaanottopaikkaa eli 
kaupungin maa-ainesjätteen jätehuoltoa ei ole tällä hetkellä järjestetty.

Myös Helsingin kaupunginvaltuusto on 26.9.2012 hyväksymässään 
ympäristöpolitiikassa kiinnittänyt huomiota nykyisin huonosti toimivaan 
maa-aineshuoltoon ja ottanut yhdeksi tavoitteeksi rakentamiseen 
tarvittavien maamassojen ja ylijäämämaiden logistiikka järjestämisen 
taloudellisesti ja ekotehokkaasti vuoteen 2020 mennessä.

Maanrakennusurakoissa vastuu ja kustannukset ylijäämämaista 
siirretään usein urakoitsijoille sopimuksella (Yleiset Sopimusehdot, 
YSE, 53 §). Koska ei ole varmaa tietoa siitä, mihin ylijäämämaat pitäisi 
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tai voisi kuljettaa tai mihin hintatasoon kulloisenakin aikana, nostaa se 
väistämättä urakkahintoja, kaventaa tarjoajien mahdollisuuksia ja 
vähentää tarjoushalukkuutta. Tämä kaikki koituu lopulta tilaajan 
maksettavaksi.

Tässä kaivumaiden kehittämisohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden 
tavoitteena on Helsingin kaupungin maanrakennuskustannusten ja 
maa-ainesten kuljetusmatkojen puolittaminen vuosien 2014 - 2017 
aikana vuoden 2010 tasosta. 

Kohti ekologista kestävän kehityksen Helsinkiä 

Muuttoliikkeen myötä Etelä-Suomen väestön ennustetaan kasvavan 
useilla sadoilla tuhansilla lähivuosikymmeninä ja Helsinkiin kohdistuu 
suuri kasvupaine. 
Tämä näkyy kaikessa rakentamisessa ja lisääntyvässä rakennetun 
ympäristön ylläpidossa. Esimerkiksi liikenteestä aiheutuvat 
kustannukset ja haitat lisääntyvät entisestään tulevaisuudessa, jollei 
maa-aineshuoltoon löydetä parempia käytäntöjä. 

Maa-aineshuolto liittyy vahvasti kestävään kehitykseen ja ekologiseen 
jalanjälkeen. Rakentamisessa ja maa-ainesten hallinnassa on otettava 
huomioon ympäristönäkökulma ja kestävän kehityksen periaatteet. 
Luonnonvaroja on säästettävä ja rakentamisen piiriin jo otettuja 
luonnonvaroja on kierrätettävä ja otettava hyötykäyttöön.

Tavoitteena on kulutuksen, päästöjen ja muiden haittojen 
vähentäminen. Luonnontilaisia maa-aineksia pitää käyttää 
mahdollisimman vähän eikä maankaatopaikoille saa viedä sellaisia 
maa-aineksia, joita voidaan hyödyntää muussa rakentamisessa 
sellaisenaan tai jalostettuina. Toisaalta rakentamisen tai 
maankaatopaikan alle jää maa-aineksia, joita ei enää voida hyödyntää. 
Ekologista jalanjälkeä eli tuotteiden tuottamiseksi tarvittavaa maapinta-
alaa, voitaisiin tehokkaasti pienentää ottamalla rakennusmateriaalit 
hyötykäyttöön ennen rakentamista. 

Pitkät kuljetukset lisäävät liikenteen päästöjä ja melua sekä heikentävät 
liikenneturvallisuutta. Nämä heikentävät kaupunkilaisten elinoloja ja 
hyvinvointia. Painavan maa-aineksen kuljettaminen on lisäksi kallista. 

Kuljetusmatkat ovat pidentyneet ja rakennettavuudeltaan hyvälaatuisia 
maa-aineksia on käytetty kohteisiin, joihin olisivat sopineet myös 
kantavuudeltaan heikot ylijäämämaat. 

Ekotehokkaalla maa-ainesten massahallinnalla voidaan saavuttaa 2-4-
kertainen kustannus-hyötysuhde suunnittelemattomaan tilanteeseen 
verrattuna. Ekotehokas hallinta edellyttää tässä kehittämisohjelmassa 
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esitettyihin toimenpiteisiin sitoutumista, esitettyjen toimenpiteiden 
oikea-aikaista toteuttamista sekä esirakentamisen rahoitustason 
pitämisen nykyisellään. 

Tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset

Nyt käsiteltävässä vuosille 2014-2017 laaditussa 
toimenpideohjelmassa on kuvattu konkreettisia ja tärkeitä toimenpiteitä, 
joilla Helsingin kaivumaiden hyödyntämisen kehittämisohjelma on 
toteutettavissa. 

Toimenpiteet on jaoteltu kolmeen kärkihankkeeseen, joista jokaiselle 
nimetään vetovastuussa olevat tahot ja osallistujat, jolloin vältetään 
päällekkäistä työtä. 

Kaivumaan määrän vähentäminen ja materiaalitehokkuus 

Tavoite

Tavoitteena on vähentää hankkeissa muodostuvia maa-aineksia ja 
vältettävissä olevaa kaivamista. Tähän pyritään rakennustöiden 
yhteydessä, mutta työn aikana vaikutusmahdollisuudet ovat kuitenkin 
hyvin rajalliset. Tärkeitä päätöksiä kaivumaiden muodostumisen ja 
käsittelyn suhteen tehdäänkin jo kaavoitusvaiheessa, alueiden 
käyttöönoton ajoituksessa ja hankesuunnitteluvaiheessa. 

Toimenpiteet

• Kaavavaiheiden ja toteutussuunnitteluvaiheen kaivumaiden sekä 
maa-ainesoton suunnittelu ja hallinta 
• Kaivamattomien menetelmien käyttö esimerkiksi putkistojen 
maanalaisessa rakentamisessa ja uusimisessa 
• Jalostusmenetelmien käyttäminen lähellä syntypaikkaa 
• Valmennus ja ohjeet henkilöstön osaamisen varmistamiseksi ja 
asenteiden muuttamiseksi tukemaan materiaalitehokkuutta. 

Kaivumaiden uudelleenkäytön edistäminen 

Tavoite

Tavoitteena on säästää luonnonvaroja ja vähentää maa-ainesten 
kuljettamisesta ja luonnontilaisten otto-alueiden käytöstä johtuvaa 
ympäristökuormitusta. 
Materiaali- ja kustannustehokkaalla toiminnalla rakentamisen 
yhteydessä kiertokulusta poistuu mahdollisimman vähän materiaalia. 

Toimenpiteet
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· Helsingin seudun ympäristöpalvelut, HSY ottaa merkittävän roolin 
pääkaupunkiseudun materiaalite-hokkuuden parantamisessa 
· Maa-ainesten uudelleenkäyttöön liittyvää prosessia tulee nopeuttaa, 
yksinkertaistaa ja selkeyttää. Käsittely- ja välivarastointialueiden 
suunnitelmallisella sijoittelulla edistetään maa-ainesten saamista 
uudelleenkäyttöön 
· Tilastointi ja seuranta otetaan laajamittaisesti käyttöön, jolloin 
toimenpiteiden toteutumista ja ohjaus-ta voidaan tehdä nykyistä 
luotettavammin 
· Tiedotetaan alan toimijoille saatavilla olevista ja saataville tulevista 
maa-aineksista rakennuskohteissa 
· Tiedotetaan alan toimijoille heikkolaatuisten maa-aineisten 
sijoittamiseen sopivista rakennuskohteis-ta. 

Ylijäämämaiden loppusijoituksen turvaaminen 

Tavoite

Tavoitteena on se, että eriasteisissa kaavoissa on esitetty maa-
aineksille riittävästi käyttömahdollisuuksia ja loppusijoituskapasiteettia 
osana alueiden pääkäyttötarkoitusta. Loppusijoitusalue tulee nähdä 
uudessa valossa, alueen loppukäyttöä edeltävänä (puoli-ilmaisena) 
rakennusvaiheena. Loppukäyttö voi esimerkiksi olla asukkaita 
palveleva harrastus- ja virkistysalue. 

Toimenpiteet

• Vaikutetaan maakuntakaavoituksen sisältöön 
• Östersundomin yleiskaavassa esitetään ylijäämämaille riittävästi 
hyötykäyttökapasiteettia alueille, jotka myöhemmin rakennetaan 
virkistysalueiksi 
• HSY ottaa merkittävän roolin pääkaupunkiseudun 
materiaalitehokkuuden parantamisessa. 

Toteutus

Tavoitteisiin pääseminen edellyttää kaikilta kaupungin toimijoilta 
saumatonta ja ennakkoluulotonta yhteistyötä. Kaikki eri toimijoille 
merkityt toimenpiteet tehdään yhteistyönä kaikkien asiaan liittyvien 
hallintokuntien kanssa. 

Käytännössä kyse on myös uudenlaisen pitkäjänteisen yhteistyön 
aloittamisesta. Osa toteuttamissuunnitelman toimenpiteistä tulee 
pitkien lupa- ja toteutusprosessien vuoksi käytännössä toteutumaan 
vasta ohjelmakauden jälkeen. Ne tai niiden valmistelevat 
prosessivaiheet on siitä huolimatta käynnistettävä jo nyt. 
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Koordinaatiotyöryhmä

Kaupunginjohtaja päätti johtajistossa 5.8.2009, ja sittemmin uudelleen 
30.4.2014, perustaa maa-aineksia koordinoivan työryhmän, jossa on 
eri hallinto-kuntien edustajia. Työryhmä vastaa kaupungin 
massatalouden koordinoinnista sekä materiaalitehokkuuden 
parantamisesta kaupungin strategiaohjelman ja kaivumaiden 
hyödyntämisen kehittämisohjelman mukaisesti. 

Kaupungin massakoordinaattori

Kaupunginjohtajan esityksestä rakennusvirastoon perustettiin vuoden 
2014 alussa kaupungin massakoordinaattorin toimi. 
Massakoordinaattorin toimenkuvaan kuuluu: 

-Kaupungin massatalouden sekä materiaalitehokkuuden parantaminen 
kaupungin strategiaohjelman ja kaivumaiden hyödyntämisen 
kehittämisohjelman mukaisesti 

- Maa-aineksia koordinoivan työryhmän puheenjohtajuus
 
- Kustannustehokkaiden massaratkaisujen esille tuominen 
mahdollisimman aikaisessa suunnitteluvaiheessa sekä merkittävien 
maa-aineshankkeiden yhteensovittaminen kaupungin eri toimijoiden 
kanssa 

- Tiedotussuunnitelman mukainen viestintä

- Yhteistyö HSY:n, pääkaupunkiseudun kuntien, valtion viranomaisten 
sekä yksityisen sektorin kanssa

- Osallistuminen maa-ainesten hyötykäyttöä edistävän lainsäädännön 
kehittämiseen 

- Esirakentamisen rahoituksen koordinointi yhteistyössä 
kiinteistöviraston, rakennusviraston ja kaupunginkanslian kanssa

- Maa-ainesten vastaanottopaikkoihin liittyvien hankkeiden rahoituksen 
koordinointi. 

Investointeihin on käytetty viime vuosina noin 1 000 000 euroa 
vuodessa talousarvion kohdasta 80313 kadut, liikenneväylät ja radat 
(muut kadunpidon investoinnit, yleisten töiden lautakunnan 
käytettäväksi). 

Yhteistyö ja vastuuttaminen



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2015 153 (249)
Kaupunginhallitus

Kj/7
07.01.2015

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

Tavoitteiden toteutuminen merkitsee tiedon jakamista, yhteistyön 
tiivistämistä ja tavoitteiden, prosessien sekä roolien selkiyttämistä 
kaupungin eri toimijoiden, HSY:n, kuntien, valtion viranomaisten sekä 
muiden osapuolten ja yritysten kanssa. Kun kaikki osapuolet hoitavat 
rakentamisen ketjussa oman osansa, turhaa kaivumaiden syntyä 
voidaan ehkäistä ja kaivetut maat saadaan parhaiten hyödynnettyä. 

Kaupungin eri toimijoilla on vastuu toimia päätettyjen tavoitteiden 
mukaisesti, jolloin esimerkiksi maankaatopaikoille loppusijoitettavaa 
maa-ainesjätettä muodostuu aiempaa vähemmän. Maa-ainesten 
materiaalitehokkuutta kehitetään yhteisesti. Seurantaa sekä 
raportointia kehitetään nykyisestä. Näin voidaan mitata ja ohjata 
toimintaa entistä tehokkaammin. Myös tiedonkulkuun kiinnitetään 
aiempaa enemmän huomiota. 

Kaupungin eri virastoille, liikelaitoksille ja yhtiöille esitetäänkin kullekin 
niiden toimialaan kuuluvia asetettujen kolmen päätavoitteen 
saavuttamiseksi tarpeellisia tehtäviä.

Esitetyt toimenpiteet eivät edellytä lisäresurssien osoittamista 
kaupungin toimijoille, vaan kysymys on virastojen omaan toimintaan 
liittyvien tehtävien ohjaamisesta ja koordinoinnista asetettujen 
tavoitteiden saavuttamiseksi.

HSY

HSY vastaa pääkaupunkiseudun alueella jätelain mukaisista kunnille 
osoitetuista jätehuollon tehtävistä. HSY on linjannut strategiansa tältä 
osin seuraavasti: "HSY:llä on merkittävä rooli alueen materiaali- ja 
energiatehokkuuden parantamisessa". Tämän strategian mukaisesti 
HSY:n esitetään muodostavan seudullisen yhteistyöryhmän, joka 
lähtee kehittämään maa-aineksiin liittyvää materiaalitehokkuutta. 

HSY:n lausunto mietinnöstä on liitteenä 3.

Lopuksi

Liitteenä 2 oleva "Kaivumaiden kehittämisohjelma 2014-2017, 
Tiivistelmä" toimenpideohjelmineen perustuu useiden asiaan liittyvien 
kaupungin virastojen edustajista muodostetun työryhmän laatimaan 
kattavaan aiempaan selvitykseen, josta se on laajan 
lausuntokierroksen jälkeen muokattu. 

Kaivumaiden kehittämisohjelma esitetään merkittäväksi tiedoksi. 
Samalla esitetään, että toimenpide-ehdotuksessa mainitut kaupungin 
eri toimijat kukin tahollaan osallistuvat ohjelmassa asetettujen 
tavoitteiden saavuttamisen edellyttämiin toimenpiteisiin. 
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Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaivumaiden hyödyntämisen kehittämisohjelma 24.4.2013
2 Kaivumaiden kehittämisohjelma, tiivistelmä ja toimenpideohjelma 

27.6.2014
3 HSYn lausunto

Tiedoksi; muutoksenhakukielto, valmistelu

HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Helsingin Energian johtokunta
Helsingin Satama -liikelaitoksen jk
Kaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Liikuntalautakunta
Rakennuslautakunta
Rakentamispalvelu (Stara)
Ympäristölautakunta

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 08.10.2013 § 411

HEL 2013-005814 T 10 05 01

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon Helsingin kaivumaiden hyödyntämisen 
kehittämisohjelmasta:

Helsingin kaivumaiden hyödyntämisen kehittämisohjelma on tärkeä 
avaus ylijäämämassoista aiheutuvan ongelman ratkaisemiseksi. Se 
antaa selkeän kuvan ylijäämämaiden hallinnan kestämättömästä
nykytilanteesta sekä esittää perustellut visiovaihtoehdot ja niiden 
toiminnallisen vertailun. Lisäksi ohjelmassa esitetään lyhyen (vuoteen 
2020) ja pitkän (vuoteen 2050) aikavälin toimenpiteet, joilla visiot on 
mahdollista saavuttaa. Tarkastelun tekeminen koko pääkaupunkiseutua 
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koskevana on ollut välttämätöntä, vaikka ongelma onkin kärjistynein 
Helsingissä.

Kehittämisohjelman visiovaihtoehdot on pelkistetty neljäksi 
toimintamalliksi kaivu- ja ylijäämämassojen sijoitukselle. Muodostetut 
vaihtoehdot ovat yhden keinon ratkaisuja, jotka on laadittu 
vaihtoehtotarkastelua varten. Esimerkiksi nykytilanteessa Helsingin 
ylijäämämassojen sijoitus perustuu vaihtoehtojen 0 ja 1 yhdistelmään. 
Vaihtoehtoja on vertailtu keskenään toteutettavuuden, 
ympäristövaikutusten, yleisen hyväksyttävyyden, 
materiaalitehokkuuden ja kustannusvaikutusten perusteella.

 Vaihtoehto 0: sijoitusta ei koordinoida kokonaisvaltaisesti, 
sijoitus määräytyy markkinaehtoisesti sijoituspaikkatarjonnan 
mukaan

 Vaihtoehto 1: hyötykäyttöaste on 100 %
 Vaihtoehto 2: täyttö louhoksiin
 Vaihtoehto 3: meritäyttö.

Kaivu- ja ylijäämämassojen sijoitus markkinaehtoisen 
sijoituspaikkatarjonnan mukaan (vaihtoehto 0) on käypä ratkaisu 
edellyttäen, että tarjonta lähiseudulla on kysyntään nähden riittävä. 
Vaikka tarjonnassa onkin nähtävissä kasvua, se ei ole riittävää 
ainakaan lyhyellä aikavälillä. Näin ollen toimintamalli johtaisi entistä 
suurempiin kustannuksiin sekä korkeiden vastaanottomaksujen että 
pitkien kuljetusetäisyyksien kannalta. Vaihtoehto ei myöskään tue 
kaivumaiden aktiivista hyödyntämistä eikä luo edellytyksiä koordinoida 
sijoitustoimintaa kokonaisvaltaisesti. Vaihtoehdon vertailukustannukset 
ovat 193 miljoonaa euroa/vuosi.

Kaivu- ja ylijäämämassojen hyötykäyttö 100 %:sti on (vaihtoehto 1) 
teknisesti mahdollista, ja kehittämisohjelman mukaan kustannuksiltaan 
edullisinta. Kaikkia maa-aineksia ei kuitenkaan voida kohtuuhinnalla 
stabiloida. Vakiintuneet stabilointiratkaisut kalkkia ja sementtiä käyttäen 
ovat ekologisesti luontoa kuormittavia ratkaisuja (hiilidioksidipäästöt), 
jonka vuoksi uusia stabilointimenetelmiä on kehitettävä edelleen. 
Stabiloinnista teollisuuden sivutuotteilla saattaa aiheutua vaikeasti 
hallittavia ongelmia stabiloitujen alueiden maankäytön myöhemmälle 
kehittämiselle. Toisaalta suuri hyötykäyttö vähentää uuden kiviaineksen 
ottotarvetta. Hyötykäytön lisääminen tarjoaa suuria mahdollisuuksia 
etenkin käsittelyteknologian kehittyessä, ja on siten varteenotettava 
etenemispolku. Vaihtoehdon vertailukustannukset ovat 152 miljoonaa 
euroa/vuosi.

Täyttö louhoksiin (vaihtoehto 2) on sukua vaihtoehdolle 0, jossa 
tarjoutuvat sijoituspaikat ovat tyypillisesti vanhoja, kiviaineksen oton 
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osalta loppuunsaatettuja kalliolouhoksia. Tässä vaihtoehdossa on 
kuitenkin lähtökohtana kallioperän laaja-alainen syvälouhinta kaivu- ja 
ylijäämämassojen sijoittamiseksi. Toimintamalli edellyttää huomattavan 
suurta ennakkolouhintaa ja louhittavan kiviaineksen samanaikaista 
hyötykäyttöä louhetäyttöinä tai murskattuna materiaalina muussa 
rakentamisessa. Onnistuneesti järjestettynä se luo edellytykset 
ylijäämämassojen ja kiviaineksen kuljetusten ketjuttamiselle, jolla on 
saavutettavissa merkittäviä säästöjä kuljetuskustannuksissa. Täytettyä 
aluetta voidaan myöhemmin hyödyntää muuhun paikalle soveltuvaan 
maankäyttöön. Louhostäytön ongelmaksi voisi muodostua 
kehittämisohjelmassa todettu ylijäämämaiden välivarastointitarve siihen 
asti, kunnes vuosien 2020-2025 tienoilla valmistuvat syvätäyttöpaikat 
valmistuvat ja pystyvät vastaanottamaan ylijäämämaita. Vaihtoehdon 
vertailukustannukset ovat 172 miljoonaa euroa/vuosi.

Meritäyttö kaivu- ja ylijäämämassoilla (vaihtoehto 3) on ollut 
historiallisesti vakiintunut toimintatapa Helsingissä ja sitä tehdään 
tälläkin hetkellä huomattavasti satamakäytöstä vapautuneilla 
projektialueilla. Meritäytöt asutukseen liittyvillä tai luonnonmukaisilla 
rannoilla ovat sen sijaan ongelmallisia niiden yleisen hyväksyttävyyden 
kannalta ja saattavat tulla kysymykseen vain paikallisesti. Menettelyä 
tulee kuitenkin arvioida ennakkoluulottomasti kaikissa mahdollisissa 
kohteissa. Vaihtoehdon vertailukustannukset ovat 180 miljoonaa 
euroa/vuosi ja tuottoarvio on 40 miljoonaa euroa/vuosi, joten 
nettovaikutus olisi 140 miljoonaa euroa.

Lautakunta toteaa esitettyjen vaihtoehtojen kuvaavan kaivu- ja 
ylijäämämassojen hyödyntämisen ja loppusijoituksen mahdollisuuksia 
monipuolisesti. Vaikutustarkasteluissa ei kuitenkaan oteta riittävässä 
määrin huomioon liikennemäärien vaikutuksia ilmastoon ja 
ilmanlaatuun eri vaihtoehdoissa. Tehty vertailu ei osoita yhtään 
ylivertaista ratkaisua, mutta antaa perustan kaivu- ja ylijäämämassojen 
hyödyntämistä ja loppusijoitusta koskevien tavoitteiden ja 
toimenpiteiden määrittelemiselle.

Kaivumaiden määrän vähentäminen on keskeinen tavoite, johon tulee 
pyrkiä johdonmukaisesti ja tavoitteellisesti sekä kaavoituksessa että 
rakennushankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa toiminnan kaikilla 
tasoilla. Tavoitteeseen pääsemistä tukee toiminnan tuloksellisuuden 
mittaaminen. Esimerkiksi rakennusviraston toimintaa on ohjannut 
tehokkaasti ylijäämämassojen puolittamista koskeva sitova 
talousarviotavoite. 

Keskeinen osa määrän vähentämistä on kaivumaiden hyötykäyttö 
rakennusmateriaalina sellaisenaan tai jatkojalostettuna. Kaupungin 
omien rakennuskohteiden osalta menettely toimii jo kohtuullisen hyvin. 
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Yksityisistä rakennuskohteista kertyvien massojen osalta 
markkinaehtoinen maapörssipalvelu on parantanut selkeästi tilannetta. 
Hyvälaatuisten massojen uudelleenkäyttö on vakiintunut käytäntö. 
Huonolaatuisten massojen käyttöä edistää uusien käsittelytekniikoiden 
käyttöönotto, jota tulee tukea aktiivisesti. Toimintaan tulee liittää myös 
purkumateriaalien, kuten asfaltin ja betonin uusiokäyttö, mikä tuottaa 
merkittäviä kustannussäästöjä ja vähentää ympäristöhaittoja.

Kaivu- ja ylijäämämassojen täysimääräisen hyötykäytön 
aikaansaaminen on pitkäkestoinen prosessi, ja vaatii vuosia ennen kuin 
se toimii täysipainoisesti. Lisäksi osa kaivumassoista on niin 
huonolaatuista, ettei sen hyödyntämiselle ole realistisia edellytyksiä. 
Tämän vuoksi on jatkossakin luotava riittävä kapasiteetti massojen 
loppusijoitukseen pääkaupunkiseudulla. Uusien sijoituspaikkojen 
avaaminen Helsingin alueelle on käytännössä mahdotonta lukuun 
ottamatta Östersundomin aluetta. Paikat tuleekin osoittaa eri puolille 
pääkaupunkiseutua yhteistyössä sekä kuntien että erityisesti myös 
alueen kiviainesteollisuuden kanssa siten, etteivät kuljetusetäisyydet 
kasva kohtuuttomiksi. Ylijäämämassojen vastaanotto tulee materiaali- 
ja palveluhankinnoissa yhdistää osaksi kiviaineksen tuotantoa ja 
uusiomateriaalien jalostusta siten, että materiaalien kuljetukset voidaan 
ketjuttaa ja minimoidaan tarpeeton tyhjien kuorma-autojen ajaminen 
ristiin rastiin pääkaupunkiseutua. 

Lautakunta toteaa, että kehittämisohjelmaan sisältyvät toimenpide-
ehdotukset ovat perusteltuja ja niiden voimakas edistäminen on 
välttämätöntä. Erityisesti toiminnan kaupunkitason organisointi tulee 
vakiinnuttaa ja koordinointia voimistaa. Rakennusviraston resursseja 
toimintaan tulee vahvistaa ehdotuksen mukaisesti viipymättä.

Massataloustarkastelut tulee tehdä systemaattisesti ja yhdenmukaisesti 
alueiden ja hankkeiden eri suunnitteluvaiheissa siten, että niiden 
yhteensovittaminen massatalouden kokonaisohjausta varten 
mahdollistuu. Menettelystä on jo hyviä kokemuksia. 

Kaivumaiden välivarastointi- ja käsittelypaikkojen osoittaminen 
pysyväiskäyttöön kaupungin alueelta on vaikeaa, ja tulee selvittää 
käynnissä olevan yleiskaavatyön yhteydessä. Jopa väliaikaiset 
järjestelyt esimerkiksi Tattarisuolla ja Kivikossa ovat kohdanneet 
voimakasta vastustusta. Käytännössä niiden sijoittaminen onkin 
mahdollista ainoastaan väliaikaisjärjestelyinä suurissa 
rakennuskohteissa. Kaivu- ja ylijäämämassojen hyötykäytön 
järjestämisessä onkin panostettava erityisesti materiaalivirtojen 
reaaliaikaiseen ohjaukseen ja paikalliseen käsittelyyn 
rakennuskohteissa. Pysyvät välivarasto- ja käsittelypaikat joudutaan 
perustamaan varsinaisten loppusijoituspaikkojen yhteyteen.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2015 158 (249)
Kaupunginhallitus

Kj/7
07.01.2015

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

Ylijäämämaiden loppusijoituspaikkojen järjestäminen tulee tehdä 
seudullisena yhteistyönä kuntien ja alan teollisuuden kanssa. 
Tavoitteena tulee olla kiviaineksen hankinnan, purkumateriaalien 
uusiokäytön ja ylijäämämassojen sijoituksen mahdollisimman kattava 
integrointi. Palvelujen tuotanto tulee hankkia pääsääntöisesti ulkoisilta 
markkinoilta. Kaupunki, mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä 
pääkaupunkiseudun muiden kuntien kanssa, vastaa palvelun 
järjestämisestä (sisällön määrittely, kilpailuttaminen, palvelutuotannon 
ohjaus ja valvonta).

Käsittely

08.10.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutokset: Muutetaan päätösehdotuksen neljännen 
kappaleen viimeinen virke kuulumaan seuraavasti: "Vaihtoehdon 
vertailukustannukset ovat 193 miljoonaa euroa/vuosi."

Muutetaan päätösehdotuksen viides kappale kuulumaan seuraavasti: 
"Kaivu- ja ylijäämämassojen hyötykäyttö 100 %:sti on (vaihtoehto 1) 
teknisesti mahdollista, ja kehittämisohjelman mukaan kustannuksiltaan 
edullisinta. Kaikkia maa-aineksia ei kuitenkaan voida kohtuuhinnalla 
stabiloida. Vakiintuneet stabilointiratkaisut kalkkia ja sementtiä käyttäen 
ovat ekologisesti luontoa kuormittavia ratkaisuja (hiilidioksidipäästöt), 
jonka vuoksi uusia stabilointimenetelmiä on kehitettävä edelleen. 
Stabiloinnista teollisuuden sivutuotteilla saattaa aiheutua vaikeasti 
hallittavia ongelmia stabiloitujen alueiden maankäytön myöhemmälle 
kehittämiselle. Toisaalta suuri hyötykäyttö vähentää uuden kiviaineksen 
ottotarvetta. Hyötykäytön lisääminen tarjoaa suuria mahdollisuuksia 
etenkin käsittelyteknologian kehittyessä, ja on siten varteenotettava 
etenemispolku. Vaihtoehdon vertailukustannukset ovat 152 miljoonaa 
euroa/vuosi."

Lisätään päätösehdotuksen kuudenteen kappaleeseen toiseksi 
viimeiseksi seuraava uusi virke: "Louhostäytön ongelmaksi voisi 
muodostua kehittämisohjelmassa todettu ylijäämämaiden 
välivarastointitarve siihen asti, kunnes vuosien 2020-2025 tienoilla 
valmistuvat syvätäyttöpaikat valmistuvat ja pystyvät vastaanottamaan 
ylijäämämaita."

Muutetaan saman kappaleen viimeinen virke kuulumaan seuraavasti: 
"Vaihtoehdon vertailukustannukset ovat 172 miljoonaa euroa/vuosi."

Muutetaan päätösehdotuksen seitsemännen kappaleen viimeinen virke 
kuulumaan seuraavasti: "Vaihtoehdon vertailukustannukset ovat 180 
miljoonaa euroa/vuosi ja tuottoarvio on 40 miljoonaa euroa/vuosi, joten 
nettovaikutus olisi 140 miljoonaa euroa."
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Muutetaan päätösehdotuksen kahdeksas kappale kuulumaan 
seuraavasti: "Lautakunta toteaa esitettyjen vaihtoehtojen kuvaavan 
kaivu- ja ylijäämämassojen hyödyntämisen ja loppusijoituksen 
mahdollisuuksia monipuolisesti. Vaikutustarkasteluissa ei kuitenkaan 
oteta riittävässä määrin huomioon liikennemäärien vaikutuksia 
ilmastoon ja ilmanlaatuun eri vaihtoehdoissa. Tehty vertailu ei osoita 
yhtään ylivertaista ratkaisua, mutta antaa perustan kaivu- ja 
ylijäämämassojen hyödyntämistä ja loppusijoitusta koskevien 
tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittelemiselle."

24.09.2013 Pöydälle

Esittelijä
osastopäällikkö
Osmo Torvinen

Lisätiedot
Mikko Suominen, projektinjohtaja, puhelin: 310 39232

mikko.suominen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 08.10.2013 § 298

HEL 2013-005814 T 10 05 01

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle Helsingin 
kaivumaiden hyödyntämisohjelmasta seuraavan lausunnon: 

Helsingin rakentamisen yhteydessä kaivettavien maiden sijoitus on 
ajautunut ongelmiin sijoituspaikkojen puuttumisen vuoksi.

Ympäristölautakunta katsoo, että maankäytön muutosalueiden 
maamassoja koordinoivan työryhmän esittämä kaivumaiden 
hyödyntämisen kehittämisohjelma on valmisteltu tunnustettuun 
tarpeeseen ratkaista ylijäämämaiden hallinnan kestämätön nykytilanne, 
ja se antaa tarvittavan perustan kaivu- ja ylijäämämaiden hyödyntämis- 
ja loppusijoitustoiminnan suuntaamiseen tavoitteellisella ja kestävällä 
tavalla.

Kehittämisohjelmassa esitetään pilaantumattoman maa- ja 
kiviainesylijäämämassojen käsittelylle ja sijoittamiselle neljä 
visiovaihtoehtoa ja useita lähiajan (vuoteen 2020) ja pitkän aikavälin 
(vuoteen 2050) toimenpide-ehdotusta.

Pelkistettyinä visio- ja toimintamalleina esitetään:
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VE0: nykykäytännön mukainen toiminta maiden liikkumista ohjailematta 
ja markkinaehtoisen sijoituspaikkatarjonnan mukaan. Lautakunta 
katsoo, että toimintamalli ei tue riittävästi kaivumaiden aktiivista 
hyödyntämistä eikä koordinoimattomana edistä ympäristöpäästöjen 
vähentämistavoitetta.

VE1: kaivu- ja ylijäämämassojen 100 prosenttinen hyötykäyttö.

 Lautakunta kannattaa maa- ja kiviainesylijäämämassan hyötykäytön 
lisäämistä. Hyötykäytön lisäämisellä saavutetaan ekologisia ja 
taloudellisia hyötyjä massalogistiikan eri vaiheessa. Kaivumaiden 
määrän vähentäminen on keskeinen tavoite, johon tulee pyrkiä 
kaavoituksessa ja rakennushankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa 
sekä edistää kaivumaiden hyötykäyttöä rakennusmateriaalina 
sellaisenaan tai jatkojalostettuna. Kaivu- ja ylijäämämassojen 
hyötykäytön järjestäminen vaatii materiaalivirtojen voimakasta ohjausta 
ja panostusta rakennuskohdekohtaiseen käsittelyyn.

Visiomallin mukaisen tavoitteen saavuttaminen edellyttää vahvaa 
maankäytön ja rakentamisen ohjausta, jolla optimoidaan 
ylijäämämaiden määrää ja laatua sekä rakentamisaikaa. 
Rakentamisessa tulisi suosia ratkaisuja, joissa maan kaivutarve on 
mahdollisimman vähäistä ja ylijäämämaat voitaisiin sijoittaa luontevasti 
täyttöön alueella tai sen lähelle. Heikkolaatuisia kaivumaita, savea ja 
silttiä, muutettaessa rakentamiseen kelpaavaksi käsittelytekniikoita 
tulisi kehittää ja tukea ympäristöystävällisiä käsittelyratkaisuja. 

VE2: täyttö louhoksiin. Lautakunta katsoo, että ylijäämämaiden 
sijoittaminen vanhoihin kalliolouhoksiin tai muille maisemavaurioalueille 
muun muassa edistämään näiden alueiden rakentamista muuhun 
käyttöön on perusteltua. Lautakunta toteaa, ettei uusien kalliolouhosten 
perustaminen pelkästään ylijäämämaiden sijoittamiseksi ole kestävän 
kehityksen periaatteiden mukaista, ellei toimintaan liity rakentamiseen 
hankittavaa kiviainestuotantoa.

VE3: meritäyttö. Helsingin ranta-alueita on rakennettu meritäytöille. 
Tulevaisuudessa meritäyttöön soveltuvia alueita rantojen 
lähietäisyydellä arvioidaan olevan vain paikallisesti. 
Ympäristölautakunta toteaa, että meritäyttö on lähtökohtaisesti maiden 
loppusijoittamista, ellei se toteuta maankäyttösuunnitelman 
aluetarpeita. Meritäyttövaihtoehto sopii kaupungin eteläosien 
kaivumaiden sijoittamiseen.

Ympäristölautakunta toteaa, ettei mikään tarkastelluista neljästä 
vaihtoehdosta yksinään ratkaise kaivumassojen monitahoista 
käsittelyongelmaa. Vaihtoehtomallien toteutuksilla on erisuuruisia 
muutostarpeita maakunta-, yleis- ja asemakaavoihin. Toimintojen 
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tarkemmat ympäristövaikutukset arvioidaan lainsäädännön mukaisissa 
menettelyissä.

Kaivumaiden järkevä käsittelyn ja hyödyntämisen hallinta on 
seudullinen kokonaisuus, jossa paras tulos ekologisista, operatiivisista 
ja taloudellisista lähtökohdista arvioiden saavutetaan yhteistyöllä 
pääkaupunkiseudun kuntien kanssa. Ympäristölautakunta katsoo, että 
toteutukseen johtava toimintamalli tulee valita niin, että se toteuttaa 
työryhmän esittämiä kaivumaiden hallinnan tavoitteita kaivumaiden 
määrän vähentämisestä, niiden uudelleenkäytön edistämisestä ja 
lähietäisyydellä sijaitsevien ylijäämämaiden vastaanottopaikkojen 
turvaamisesta ja siten, että toiminnassa noudatetaan ympäristöä 
säästävää ja huomioon ottavaa periaatetta. 

Esittelijä
ympäristöpäällikkö
Pertti Forss

Lisätiedot
Merja Kurki-Suonio, johtava ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32007

merja.kurki-suonio(a)hel.fi

Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 01.10.2013 § 69

HEL 2013-005814 T 10 05 01

Päätös

Helsingin Sataman johtokunta päätti antaa Helsingin kaivumaiden 
hyödyntämisen kehittämisohjelmasta seuraavan sisältöisen lausunnon:

"Rakennustoiminnasta syntyvien kaivumaiden määrä vaihtelee 
huomattavasti vuosittain. Suurien rakennushankkeiden - tällä hetkellä 
Länsimetro- aikana määrät nousevat miljooniin tonneihin. On erittäin 
tärkeätä, että rakentamiseen kelpaavan maa-aineksen tuotto ja käyttö 
kohtaavat. Suurien maa-ainesmäärien sijoittaminen edellyttää 
pääsääntöisesti suuria aluerakennuskohteita. Helsingin Satama on 
voinut hyödyntää rakentamisesta syntyviä maa-aineksia perinteisesti 
muodostamalla uutta maa-aluetta merestä täyttämällä. Satama-
alueiden uudelleen järjestelyiden seurauksena näitä alueita käytetään 
tänä päivänä asuntorakentamisen tarpeisiin. Sataman asiantuntemusta 
on käytetty myös muodostettaessa merestä maa-aluetta alun perinkin 
asuntorakentamista palvelemaan. Herttoniemen ja Ruoholahden 
asuntoalueet ovat tästä esimerkkejä. Tällä hetkellä Helsingin Sataman 
toimesta hoidetaan asuntorakentamiseen tulevan Jätkäsaaren 
hehtaarien laajuisen meritäyttöalueen toteuttamista. 
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Lähitulevaisuudessa vastaavia merestä uutta tonttimaata tuottavia 
kohteita on ainakin Hernesaaressa ja Kruunuvuorenrannassa.

Ranta-alueiden kaavoituksella voidaan huolehtia siitä, että Helsingillä 
on jatkossakin mahdollista saada edullista tonttimaata 
rakennustoiminnasta syntyvien kaivumaiden ansiosta. Muun muassa 
suunnitteilla oleva Pisara-rata tuottaisi rakentamiseen hyvin soveltuvaa 
louhetta.

Rakennustoiminnasta syntyvien ylijäämämaiden pienimuotoisempikin 
hyödyntäminen on tärkeätä. Luonnosta kaivettavan rakentamisen 
tarvitseman kiviaineksen määrää voidaan näin vähentää. Helsingin 
Satama muun muassa hankkii Länsisataman laajennuksen 
kenttärakenteissa tarvittavan murskeen seulomalla kalliotilojen 
rakentamisesta syntyvää pienlouhetta. Luonnonkiviainesta säästetään 
näin toimien satoja tuhansia tonneja.

Rakennustoiminnassa syntyy myös kaivumaita, joita ei geoteknisten 
ominaisuuksiensa tai pilaantuneisuuden vuoksi voida sellaisenaan 
hyödyntää.  Tällaisten massojen ominaisuuksia voidaan kuitenkin 
parantaa niin, että nekin soveltuvat tiettyihin kohteisiin. Vuosaaren 
sataman rakentamisessa muun muassa käytettiin erittäin suuria määriä 
stabiloimalla rakentamiskelpoiseksi saatettua pilaantunutta savea.

Kaivumaiden hyödyntäminen on merkittävä taloudellinen ja 
ympäristöllinen kysymys, jonka onnistunut hoitaminen edellyttää 
monen tasoista rakentamisen ja kaavoituksen koordinointia. Jopa 
kokonaisuuden kannalta vähäiselläkin maa-aineksen tuoton ja käytön 
yhteensovittamisella saavutetaan taloudellista panostusta suurempi 
hyöty."

Esittelijä
tekninen johtaja
Aarno Ahti

Lisätiedot
Aarno Ahti, tekninen johtaja, puhelin: 310 33550

aarno.ahti(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 19.09.2013 § 481

HEL 2013-005814 T 10 05 01

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle Helsingin kaivumaiden 
hyödyntämisen kehittämisohjelmasta seuraavan lausunnon:
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Helsingin rakentamisen yhteydessä paikaltaan poistettavien 
kaivumaiden sijoitus on viime vuosina ajautunut ongelmiin 
sijoituspaikkojen puuttumisen vuoksi. Maankäytön muutosalueiden 
maamassoja koordinoivan työryhmän (jäljempänä massaryhmä) 
valmistelemassa kehittämisohjelmassa on tarkasteltu ja vertailtu 
kolmea eri vaihtoehtoista perusratkaisua tilanteen hallintaan 
saamiseksi: 1. Kaivumaiden 100 %:sta hyötykäyttöä, 2. Louhostäyttöä 
(kiviaineksen ottopaikkojen täyttäminen kaivumailla) ja 3. Meritäyttöä.

Lautakunta toteaa, että kehittämisohjelma vaihtoehtotarkasteluineen 
antaa hyvän pohjan toimenpideohjelman ripeälle laatimiselle. 
Lautakunta toteaa myös, ettei millään tarkastelluista vaihtoehdoista 
yksinään voida ratkaista kaivumaiden käsittelyä Helsingissä ja 
pääkaupunkiseudulla. Kaikkia esitettyjä vaihtoehtoja tulee 
toimenpideohjelmassa tarkastella osana ekologisesti ja 
teknistaloudellisesti mielekästä kokonaisratkaisua. Erityistä painoa on 
annettava kaivumassojen määrää vähentäville toimenpiteille, joissa 
etenkin kaavoituskäytännöt ovat avainasemassa. Toimenpideohjelman 
tavoitteena on siten määrittää joukko tehokkaita ja punnittuja 
ratkaisuvaihtoehtoja, joilla mahdollisimman vähän kaivumassoja 
joudutaan siirtämään mahdollisimman lyhyen matkan mahdollisimman 
vähän haittaa aiheuttaen.

Vaihtoehtojen taloudelliseen vertailuun on kehittämisohjelmassa otettu 
haastava lähtökohta kutakin vaihtoehtoa koko pääkaupunkiseudun 
yksinomaisena ratkaisuna tarkastellen. Tällä on pyritty valottamaan 
vaihtoehtojen taloudellisia eroja. Käytännössä tarkastelu ei ole täysin 
onnistunut, koska vaihtoehdot ovat sellaisenaan optimaalisia vain 
tietyillä osa-alueilla - esimerkiksi meritäyttövaihtoehto lisää 
kuljetusmatkoja pääkaupunkiseudun pohjoisalueilta ja louhostäyttö 
puolestaan rannikolta. Hyötykäytön vaikeasti arvioitavissa olevana 
riskinä on puolestaan stabiloitujen massojen vero- ja jätestatukseen 
sekä käsiteltyjen kaivumaiden käytettävyyteen liittyvät epävarmuudet. 
Myös taloudellisen vertailun tärkeän tekijän, kuljetusmatkojen 
keskipituuden arviointi, on äärimmäisen vaikeaa. Toimenpideohjelman 
osana olisi siksi hyvä suorittaa taloudellinen vertailu nykytilanteeseen 
optimaaliseen vaihtoehtojakaumaan perustuvan ratkaisun pohjalta.

Lautakunta toteaa myös, että Helsingin kaupungin olisi syytä aktiivisesti 
vaikuttaa lainsäätäjään käsiteltyjen kaivumaiden jätestatuksen 
muuttamiseksi uusiomateriaaliksi. Samaten olisi vaikutettava 
lupaprosessien yksinkertaistamiseen ja lupakäsittelyihin kuluvan 
kokonaisajan lyhentämiseen. Etenkin maakuntakaavassa varattujen 
kiviainesten ottoalueiden, jätteenkäsittelyalueiden ja ylijäämämassojen 
sijoitusalueiden osalta niin maa-aineksen oton ja käsittelyn kuin 
kaivumaiden sijoitustoiminnan lupakäytännöt olisivat helposti 
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yksinkertaistettavissa. Nykyisellään esimerkiksi pelkästään 
kalliolouhoksen avaaminen ja sen kaivumassatäytön lupaprosessit 
mahdollisine valituksineen vievät helposti yli 10 vuotta - vaikka alue jo 
maakuntakaavassa olisi tarkoitukseen varattu. Ilman ripeitä 
toimenpiteitä routivien kaivumaiden kuljetusralli pääkaupunkiseudulta 
50 - 100 kilometrin päähän jatkuu pitkään.

Lopuksi lautakunta toteaa, että kaivumaiden järkevä hyödyntäminen on 
seudullinen kokonaisuus, jossa yksittäisten kuntien omista 
lähtökohdistaan tekemät ratkaisut helposti johtavat kokonaisuuden 
kannalta huonoihin tuloksiin. Lautakunta esittää siksi, että 
toimenpideohjelman lisäksi massaryhmä selvittäisi, millä edellytyksillä 
seudullinen toimija voisi toimia kaivumaiden hyödyntämisen ja 
sijoittamisen koordinoijana ja tarvittavien lupien hakijana sekä 
mahdollisena operatiivisen työn kilpailuttajana. Tähän työhön HSY olisi 
valmiina organisaationa luonteva vaihtoehto.

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Peter Haaparinne, toimistopäällikkö, puhelin: 310 31864

peter.haaparinne(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.09.2013 § 285

HEL 2013-005814 T 10 05 01

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Kaupunkisuunnittelulautakunta katsoo, että on hyvä luoda strategia 
Helsingin kaupungin alueella muodostuvien ylijäämämaiden hallintaan. 

Helsingin kaivumaiden hyödyntämisen kehittämisohjelmassa 
nykytilanteessa tarkasteltu ylijäämämaiden määrä perustuu 
ajanjaksolle 2007 - 2010. Massastrategia on ulotettu vuoteen 2050. 
Muutokset tarkastelujakson rakentamisen määrässä aiheuttavat 
tarpeen strategian uudelleenarviointiin. Raportissa käsitellään vain 
pilaantumattomia kaivumaita.

Raportissa esitetään Helsingin kaivumaiden hyödyntämisen 
kehittämiselle neljä visiovaihtoehtoa ja niiden edellyttämiä 
toimenpiteitä. Vaihtoehdot ovat tarkoituksellisesti tehty pelkistetyiksi ja 
teoreettisiksi, jotta erot ilmenisivät.
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0-vaihtoehto vastaa nykytilannetta. Vaihtoehdossa kaivumaiden 
käsittelylle ei ole olemassa kokonaisvaltaista strategiaa. 0-vaihtoehto ei 
toisi juurikaan muutosta nykykäytäntöön. Kaivumaiden hyötykäyttö 
edistyisi markkinaehtoisesti. Tällä hetkellä Helsingin kaupungin alueella 
muodostuville ylijäämämaille ei ole osoittaa selkeää 
vastaanottopaikkaa. Kaivumaiden käsittelyn järjestäminen kuuluu lain 
mukaan hankkeille, se ei ole kaupungin velvollisuus.

1-vaihtoehdossa kaikki muodostuvat kaivumaat hyötykäytetään 
seudulla eli hyötykäyttöaste on 100 %. Vaihtoehdossa tulisi osoittaa 
toimijat, erityisesti pitäisi esittää kaupungille tulevat toimet. 
Heikkolaatuisten kaivumaiden, kuten siltin ja saven, jalostaminen 
rakennusmateriaaliksi on teknisesti mahdollista mutta taloudellisesti 
kannattamatonta ja ekologisesti luontoa kuormittava ratkaisu. 
Esimerkiksi saven jalostaminen rakennusmateriaaliksi vaatii niin paljon 
sementtiä, että jalostaminen ei ole taloudellisesti kannattavaa. 
Strategiaa ei pitäisi luoda sellaisen vaihtoehdon pohjalle, joka vaatii 
normien tai lainsäädännön muuttamista.

2-vaihtoehdossa ylijäämämaat sijoitetaan kohtuuetäisyydelle, tätä 
tarkoitusta varten varatuille vastaanottopaikoille.  Vastaanottopaikkojen 
sijoitus perustuu aikaisempaan kartoitukseen, vastaa edellistä 
strategiatyön tarkastelua vuodelta 2005. Alueet ovat alle 35 km:n 
etäisyydellä. vastaanottopaikat mahdollistavat eri jakeiden lajittelun ja 
hyötykäytön. Vaihtoehto on vaikutusarvioinnin mukaan neutraalein 
vaihtoehto. Se on myös aikataulullisesti ja teknisesti 
toteuttamiskelpoisin.

3-vaihtoehdossa ohjataan maa- ja kiviainesten hyötykäyttö merelle. 
Vaihtoehdossa on tarkasteltu meritäyttöalueita vain Helsingin alueella. 
Meritäytöt ovat ongelmallisia sekä niiden teknisen toteutettavuuden, 
että alueiden myöhemmän hyötykäytön suhteen. Aiemmat 
meritäyttöalueet ovat osoittautuneet vaikeasti rakennettaviksi ja 
pohjanvahvistuskustannuksiltaan kalliiksi sekä kadunrakentamisen että 
rakennusten perustamisen kannalta. 

Raportissa eri vaihtoehtojen kustannusten muodostumista ei ole avattu 
riittävästi. Kustannukset tulisi eritellä siten, että erityisesti kaupungille 
tulevat kustannukset käyvät selvästi ilmi.

Mikään vaihtoehdoista ei sellaisenaan ole suoraan sovellettavissa. 
Vaihtoehdolla 2 saadaan kaupungin ylijäämämassat nopeimmin ja 
vähimmillä toimenpiteillä hallintaan. 

Massatalouden kannalta vain merkittävien kohteiden suunnittelussa 
kannattaa tehdä massataloustarkastelut. Massataloustarkasteluissa 
tavoitteena on poiskuljetettavien massojen määrän minimointi sekä 
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kaivumassojen suunniteltu käyttö. Nykyisinkin massataloustarkastelut 
tehdään osayleiskaavatasoisen kaupunkisuunnittelun yhteydessä. 
Osayleiskaava- ja asemakaavavaiheessa tehdään joka tapauksessa 
alueen pohjarakennussuunnittelu, tasaussuunnittelu, 
esirakentamissuunnittelu ja kuivatussuunnittelu.  Asemakaava on liian 
pieni yksikkö hallita massataloutta. 

Massatarkasteluissa onnistuminen ei sovi kaupunkisuunnitteluviraston 
tulospalkkiokriteeriksi. Massatarkastelut eivät ole 
kaupunkisuunnitteluviraston päätoimialaa. Rakentamisen aikataulut 
riippuvat pääasiassa muista tekijöistä kuin massahuollosta. 

Lausuntojen jälkeen koottava toimenpideohjelma tulee laatia 
yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa.

Kaupunkisuunnittelulautakunta puoltaa tämän raportin esittämää 
Helsingin kaupungin kaivumaiden kehittämisohjelmaa edellä esitetyin 
tarkennuksin.

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen

Lisätiedot
Helena Korjus, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37325

helena.korjus(a)hel.fi

Helsingin Energian johtokunta 17.09.2013 § 53

HEL 2013-005814 T 10 05 01

Päätös

Johtokunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle esittelijän 
ehdotuksen mukaisen lausunnon:

Helsingin kaivumaiden kehittämisohjelmassa on lähtökohtana 
kaupungin alueella muodostuvien maa- ja kiviainesten hyötykäytön ja 
loppusijoittamisen ongelmien ratkaiseminen. Helsingin Energia pitää 
tarkastelutason laajuutta hyvänä ja vaihtoehtoisia visioita 
jatkokehittämisen kannalta perusteltuina. Kaikkia kaupungin 
toimeksiannosta kaivutöitä tekeviä  tasapuolisesti huomioivalla 
vastaanottopaikkojen käytöllä sekä käsittelypaikkojen sijoittumisella 
kohtuullisen kuljetusmatkan etäisyydelle maamassojen syntykohteista, 
on tulevaisuudessa saavutettavissa paljon taloudellisia ja 
ympäristöllisiä hyötyjä. 
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Helsingin Energian työkohteiden ominaispiirteenä on, että kaivumaat 
syntyvät pääsääntöisesti lukuisista pienistä ja keskisuurista 
verkostorakentamishankkeista. Helsingin Energia rakennuttaa 
kaupungin alueella energian tuotantoon ja jakeluun liittyviä 
energiaverkostoja mahdollistamaan energian tuotanto ja jakelu 
Helsingin alueella tai parantamaan olemassa olevien järjestelmien 
toimitusvarmuutta. Kaukolämmön, kaukojäähdytyksen ja sähkön 
jakeluverkostot rakennetaan ja näitä ylläpidetään kehittyvän Helsingin 
laadukkaan asumisen ja monipuolisen yrityselämän kilpailukyvyn 
turvaamiseksi. Energiaratkaisujen toimitusvarmuus ja luotettavuus sekä 
rakennetun omaisuuden arvon säilyttäminen korostuvat pääkaupungin 
energiajärjestelmien päivittäisessä toiminnassa.

Energiarakentamisen hankkeista syntyy vuosittain suuri määrä 
vaihtelevan laatuisia kaivumaita. Samaan aikaan erilaisiin rakenteisiin 
ja rakennekerroksiin käytetään tarkoituksenmukaisia toisaalta tuotavia 
täyttömaita merkittävät määrät. Työmailta syntyvät kaivumaat 
ohjautuvat ulkopuolisten urakoitsijoiden toimesta käytettävissä oleville 
läjitysalueille ja mahdollisuuksien mukaisesti hyötykäyttöön. Valtaosa 
maanrakentajista pyrkii kierrättämään kaivumaita ja edelleen 
jalostamaan maa-aineksia soveltuvaksi uusiin käyttökohteisiin. 
Urakoitsijat vastaavat maamassojen jatkokäsittelystä. Kierrätettäviä 
maamassoja hyödynnetään Helsingin Energian työkohteissa ja 
verkostorakentamisessa voimassaolevia määräyksiä sekä 
kadunrakennuksen voimassa olevia materiaaliohjeita noudattaen. 

Tällä hetkellä urakoitsijoiden on erittäin vaikea löytää Helsingistä 
kaivumaiden jatkokäsittelyyn soveltuvia alueita. Hyvälaatuiset maa-
ainekset siirtyvät jo nykyisin varsin luontevasti hyötykäyttöön. 
Erityisenä haasteena on usein kaivutöistä syntyvien heikkolaatuisten 
ylijäämämaiden vastaanottopaikkojen puuttuminen Helsingistä. Tällä 
hetkellä kaivumaita saatetaan joutua kuljettamaan jopa kymmenien 
kilometrien päähän. Urakoitsijat huomioivat kaivumaiden läjitys- ja 
kuljetuskustannukset omissa tarjoushinnoissa. Läjitys ja 
kuljetuskustannukset sekä epävarmuus olemassa olevien 
vastaanottopaikkojen käytettävyydestä siirtyvät urakka- ja 
yksikköhintoihin ja lisäävät Helsingin Energian investointikustannuksia. 
Rakentamiseen ja ylläpitoon kuuluvat kustannukset vaikuttavat omalta 
osaltaan eri energiatuotteiden hintoihin ja heikentävät tuotteiden 
kilpailukykyä kilpailluilla energiamarkkinoilla. Korkeat rakentamisen 
kustannukset vaikuttavat myös ympäristömyötäisten kaukolämpö- ja 
kaukojäähdytysjärjestelmien teknistaloudellisilla perusteilla 
tapahtuvaan laajentumiseen esim. vähän lämpöä käyttäville uusille 
alueille.
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Helsingin Energia pitää maankäytön muutosalueiden maamassoja 
koordinoivan työryhmän laatimaa Helsingin kaivumaiden 
hyödyntämisen kehittämisohjelmaa hyvänä.

Esittelijä
Toimitusjohtaja
Pekka Manninen

Lisätiedot
Marko Riipinen, Johtaja, puhelin: +358 9 617 2900

marko.vj.riipinen(a)helen.fi

Kaupunginjohtaja/J 30.04.2013 § 53

HEL 2013-005814 T 10 05 01

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä

 hyväksyä maankäytön muutosalueiden maamassoja 
koordinoivan työryhmän laatiman Helsingin kaivumaiden 
hyödyntämisen kehittämisohjelman lähetettäväksi laajalle 
lausuntokierrokselle.

 että työryhmä laatii kehittämisohjelmasta saatujen lausuntojen 
perusteella virastokohtaisen toimenpideohjelman, joka esitetään 
hyväksyttäväksi kaupunginhallituksessa.

 nimetä maankäytön muutosalueiden maamassoja koordinoivan 
työryhmän uudelleen.

 esittää valmisteltavaksi rakennusvirastoon kaupungin 
massakoordinaattorin tehtävää.

Maankäytön muutosalueiden maamassoja koordinoiva työryhmä:

 kehittämispäällikkö Kyösti Oasmaa, talous- ja suunnittelukeskus, 
pj.

 hankepäällikkö Hannu Kärki, Helsingin Satama
 diplomi-insinööri Jukka Tarkkala, kaupunkisuunnitteluvirasto
 diplomi-insinööri Jouni Kilpinen, kaupunkisuunnitteluvirasto
 toimistopäällikkö Peter Haaparinne, kiinteistövirasto
 osastopäällikkö Ilkka Vähäaho, kiinteistövirasto
 edustaja, rakennusvalvontavirasto
 projektinjohtaja Mikko Suominen, rakennusvirasto
 projekti-insinööri Saara Kanto, talous- ja suunnittelukeskus
 ympäristötarkastaja Hannu Arovaara, ympäristökeskus
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Helsingin kaivumaiden hyödyntämisen kehittämisohjelmaa laadittaessa 
on tarkasteltu ylijäämämaiden hallinnan nykytilannetta ja määritetty 
vaihtoehtoisia toimintaperiaatteita tulevaisuuden tavoitteiksi. 
Kehittämisohjelmassa ehdotetaan kaivumaiden hyödyntämisen 
tavoitteiksi:

 kaivumaiden määrän vähentäminen eri suunnitteluvaiheissa 
lähtien kaavoituksesta ja päätyen rakennussuunnitteluun,

 kaivumaiden hyödyntämisen lisääminen 
 ylijäämämaiden vastaanottopaikkojen määrittäminen ja 

turvaaminen.

Ylijäämämaiden järjestelmällinen hallinta, hyötykäytön lisääminen ja 
kohtuuetäisyydellä sijaitsevien vastaanottopaikkojen turvaaminen liittyy 
v. 2013 – 2016 strategiaohjelmaluonnoksen kohtaan ”Kaupungin 
toiminta on kestävää, vaikuttavaa ja tehokasta”.

Lisätiedot
Kyösti Oasmaa, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 25957

kyosti.oasmaa(a)hel.fi
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§ 18
Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan virkamatka 
Lontooseen, Englantiin 11.-14.3.2015

HEL 2014-010153 T 01 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa suomenkielisen työväenopiston 
johtokunnan yhdeksän varsinaista jäsentä ja kaupunginhallituksen 
edustajan johtokunnassa tekemään matkoineen neljän päivän 
virkamatkan Lontooseen, Englantiin 11.-14.3.2015. Matkan 
tarkoituksena on tutustua paikalliseen aikuiskoulutukseen.

Virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset korvataan 
enintään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 
matkakustannusten korvauksia koskevan liitteen sekä 
kaupunginjohtajan virkamatkoista antaman ohjeen mukaisina.

Matkakustannusten korvausten saamista varten virkamatkalla olleen on 
esitettävä matkalaskulomakkeen Lv 227 mukainen lasku välittömästi 
virkamatkan päätyttyä, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden 
kuluessa virkamatkan päättymisestä. Matkalaskuun on liitettävä 
alkuperäiset tositteet syntyneistä kustannuksista silloin, kun tosite on 
saatavissa.

Virkamatkasta aiheutuneet kustannukset sekä mahdolliset 
ansionmenetyksen korvaukset maksetaan suomenkielisen 
työväenopiston käyttövaroista.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Alustava matkaohjelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2015 171 (249)
Kaupunginhallitus

Kj/8
07.01.2015

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

Matkalle lähtevät Oikaisuvaatimusohje, 
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Suomenkielisen työväenopiston johtokunta on 9.12.2014, 75 § esittänyt 
kaupunginhallitukselle, että se oikeuttaisi johtokunnan tekemään 
tutustumismatkan 11.-14.3.2015 Lontoon aikuiskoulutukseen.

Luottamushenkilöiden virkamatkoista päättää kaupunginhallitus, lukuun 
ottamatta Pohjoismaihin, Baltiaan sekä Venäjällä Moskovaan ja 
Pietariin suuntautuvia matkoja.

Matkan kokonaiskustannusten on arvioitu olevan noin 1100 euroa 
osanottajaa kohden.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Alustava matkaohjelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Matkalle lähtevät Oikaisuvaatimusohje, 

kaupunginhallitus

Tiedoksi

Suomenkielisen työväenopiston johtokunta

Päätöshistoria

Suomenkielisen työväenopiston jk 09.12.2014 § 75
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HEL 2014-010153 T 01 02 02 00

Päätös

Suomenkielisen työväenopiston johtokunta päätti esittää 
kaupunginhallitukselle, että se oikeuttaisi suomenkielisen 
työväenopiston johtokunnan tekemään liitteen mukaisen 
tutustumismatkan Lontoon aikuiskoulutukseen ajalla 11.-14.3.2015. 
Matkan hinnaksi tulee noin 1100 euroa/osanottaja.

14.10.2014 Ehdotuksen mukaan

26.08.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
rehtori
Taina Hannele Saarinen

Lisätiedot
Taina Hannele Saarinen, rehtori, puhelin: 310 88501

taina.h.saarinen(a)hel.fi
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§ 19
Oikeudenkäynti viransijaisen valintaa koskevassa asiassa

HEL 2014-014652 T 03 01 01

HHaO 05403/14/2299; Oike PK 20142580

Päätös

Kaupunginhallitus antoi Helsingin hallinto-oikeudelle seuraavan 
selityksen.

Vastaus

Helsingin kaupunginvaltuuston päätökseen 27.8.2014 § 267 kohdistettu 
kunnallisvalitus on hylättävä. 

Päätöstä koskeva täytäntöönpanokieltopyyntö ja palkan määrää 
koskeva vaatimus on jätettävä tutkimatta.

Perustelut

Helsingin kaupunginvaltuusto oli valituksenalaisella päätöksellään 
myöntänyt sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtajalle 
virkavapaata alkaen 24.8.2014 enintään 31.5.2015 saakka. Samalla 
valtuusto oli valinnut hänelle viransijaisen virkavapauden ajaksi tai 
enintään 31.5.2015 asti. 

Helsingin kaupunginhallitus on sittemmin 8.9.2014 § 895 tehnyt 
päätöksen, jossa se on todennut, ettei valtuuston valituksenalaista 
päätöstä voida panna täytäntöön viransijaisen valintaa koskevilta osin, 
koska viransijaiseksi valittu henkilö ei ota viransijaisuutta vastaan, ja 
että valtuuston päätös raukeaa vastaavilta osin.

Helsingin hallinto-oikeudelle on syyskuussa 2014 tehty edellä 
tarkoitettuun kaupunginvaltuuston päätökseen kohdistettu 
kunnallisvalitus ja täytäntöönpanokieltopyyntö. Kunnallisvalituksessa 
vaaditaan, että hallinto-oikeus kumoaa valtuuston tekemän 
viransijaisen valintaa koskevan päätöksen lainvastaisena. Samalla 
valittaja pyytää päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä. Valittaja vaatii 
lisäksi, että viransijaiselle maksettavaa palkkaa alennetaan.

Vaatimuksensa perusteluina valittaja esittää, että kaupunginvaltuusto 
olisi loukannut hallintolakiin kirjattua tarkoitussidonnaisuuden 
periaatetta ja käyttänyt harkintavaltaansa väärin. Näin olisi ilmeisesti 
siksi, ettei viransijaiseksi valitulla henkilöllä ole tarvittavaa sosiaali- tai 
terveysalan kokemusta tai johtamiskokemusta ja siksi, että virka on 
katsottu ns. poliittiseksi. Valittaja katsoo harkintavallan 
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väärinkäyttämiseksi myös sen, ettei viransijaisuutta ollut julistettu 
haettavaksi. 

Valittaja viittaa oikeuskirjallisuudessa ja oikeuskäytännössä esitettyihin 
kannanottoihin todeten muun ohessa, että Korkeimman hallinto-
oikeuden käytäntö poliittisissa virkanimityksissä on ollut ”vakaa ja 
tuomitseva”. Lisäksi valittaja viittaa mm. suhteellisuusperiaatteen 
rikkomiseen yksilöimättä kuitenkaan miten kaupunginvaltuuston päätös 
olisi mainitun periaatteen vastainen.

Helsingin kaupunginhallituksen johtosäännön 17 §:n mukaan 
apulaiskaupunginjohtajan pätevyysvaatimuksena on 
korkeakoulututkinto tai hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 3 momentin mukaan 
virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman julkista hakumenettelyä, kun 
kysymyksessä on sijaiseksi ottaminen määräajaksi.

Viransijaiseksi valittu henkilö täyttää viran kelpoisuusvaatimukset eikä 
viransijaiseksi nimittäminen edellytä julkista hakua, joten 
kaupunginvaltuuston päätös ei ole ollut lainvastainen.

Kokemuksen puutetta ja viran poliittista luonnetta koskevilla väitteillään 
valittaja ilmeisesti viittaa siihen, ettei viransijaiseksi valittu henkilö 
täyttäisi perustuslain 125 §:n 2 momentissa mainittuja yleisiä 
virkanimitysperusteita, eli kykyä, taitoa ja koeteltua kansalaiskuntoa. 
Tältä osin on todettava, että Helsingin apulaiskaupunginjohtajalla on 
asema maan suurimman kaupungin hallinnon johtamisessa, 
valvonnassa ja kehittämisessä. Viran kelpoisuusvaatimukset ovat 
suhteellisen väljät ja varsinainen viranhaltija on otettu siihen seitsemän 
vuoden määräajaksi. Kun kyse on tällaisesta virasta, poliittisten 
näkökohtien huomioiminen kaupunginvaltuuston päätöksenteossa ei 
merkitse sitä, että valtuusto olisi toiminut perustuslain 125 §:n 2 
momentin vastaisesti ja käyttänyt harkintavaltaansa muuhun 
tarkoitukseen kuin mihin se on ollut käytettävissä.   

Edellä todettu vastaa Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisua 
8.12.2014 T 3875. Helsingin kaupunginjohtajan ja 
apulaiskaupunginjohtajien virkojen luonnetta on pidetty sellaisena, että 
poliittisten näkökohtien huomioiminen virantäytössä on sallittua, myös 
Helsingin hallinto-oikeuden päätöksessä 4.2.2013 nro 13/0085/2 ja 
Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä 1.10.2012 T 2616. 
Valittajan oikeuskäytännössä omaksuttua linjaa koskeva väite on siten 
paikkansa pitämätön.

Valituksenalainen päätös on relevanteilta osin jo rauennut. Kyse on 
siten enää valituksen perusteluista ja siitä, ettei kaupunginvaltuuston 
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päätös ole ollut kuntalain 90 §:n 2 momentissa tarkoitetuin tavoin 
lainvastainen.

Täytäntöönpanokelvottomana rauenneen päätöksen täytäntöönpanon 
kieltäminen on tarpeetonta ja sitä koskeva vaatimus on jo 
hallintolainkäytön uskottavuuden puolesta perusteltua jättää tutkimatta. 
Hallinto-oikeudella ei ole toimivaltaa antaa viranhaltijalle maksettavaa 
palkkaa koskevia määräyksiä, joten myös tämä vaatimus on jätettävä 
tutkimatta.

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

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Sami Sarvilinna, kaupunginlakimies, puhelin: 310 64874

sami.sarvilinna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Otteet

Ote
Helsingin hallinto-oikeus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

********** on tehnyt kaupunginvaltuuston päätöksestä 27.8.2014 § 267 
kunnallisvalituksen ja pyytänyt päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä 
sekä viransijaiselle maksettavan palkan alentamista.

Kaupunginhallitus on 8.9.2014 § 895, eli jo ennen kuin kunnallisvalitus 
on tullut kaupungille tiedoksi, todennut valituksenalaisen päätöksen 
rauenneen täytäntöönpanokelvottomana.

Kaupunginlakimies on 19.9.2014 vastannut Helsingin hallinto-
oikeudelle ja esittänyt, että asia jätettäisiin sillensä, koska valituksessa 
esitetyt vaatimukset on käytännössä toteutettu. Tämä olisi ollut 
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prosessitaloudellisesti perusteltu lopputulos. Siltä varalta, että hallinto-
oikeus katsoo, että valitukseen ja sen perusteisiin on vielä aihetta 
antaa nimenomainen selitys, kaupunginlakimies on lisäksi pyytänyt 
saada tätä koskevan ohjauksen ja uuden määräajan, jotta asia voidaan 
valmistella kaupunginhallituksen päätöksentekoa varten.

Hallinto-oikeus on kuullut valittajaa kaupunginlakimiehen esityksen 
johdosta, jolloin valittaja on todennut, että yleinen lainkuuliaisuus 
edellyttää valituksen ratkaisemista.

Hallinto-oikeus pyytää kaupunginhallituksen selitystä 15.1.2015 
mennessä.

Valitusasiakirjat ovat nähtävänä kaupunginhallituksen kokouksessa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Sami Sarvilinna, kaupunginlakimies, puhelin: 310 64874

sami.sarvilinna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Otteet

Ote
Helsingin hallinto-oikeus
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§ 20
Harmaan talouden torjunnan ajankohtaiskatsaus

HEL 2014-013774 T 00 01 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä harmaan talouden torjunnan 
ajankohtaiskatsauksen tiedoksi ja kehottaa kaupunkikonsernin kaikkia 
yksiköitä kiinnittämään tavara- ja palveluhankinnoissaan huomiota 
harmaan talouden torjuntaan ja noudattamaan siitä annettuja ohjeita. 

Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että Helsingin kaupunki saa 
verottajalta riittävän kattavat tiedot, joiden avulla kaupunki voi edistää 
harmaan talouden torjuntaa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Mika Häkkinen, riskienhallinnan asiantuntija, puhelin: 310 36334

mika.hakkinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Yhteenveto verohallintopalautteesta 1/2014.pdf

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on 19.12.2011 (§ 1144) hyväksynyt harmaan 
talouden torjuntaa koskevan toimintaohjeen. Siinä on 
yksityiskohtaisesti ohjeistettu menettelytavat, joilla hankintojen 
yhteydessä harmaata taloutta torjutaan. Tällaisia toimenpiteitä ovat 
mm.

- selvitys palveluntuottajan tai tavarantoimittajan rekisteröitymisestä 
kauppa-, ennakkoperintä-, työnantaja- ja arvonlisäverovelvollisten 
rekisteriin

- selvitys verojen ja lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen 
maksamisesta hankinnan ja sopimussuhteen yhteydessä 
neljännesvuosittain
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- selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä
työehdoista.

Lisäksi rakentamistoiminnassa tilaajan on pyydettävä 
sopimuskumppanilta todistus siitä, että yrityksellä on voimassa oleva 
tapaturmavakuutus työntekijöilleen.

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus

Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus, laki Verohallinnosta 
(503/2010) 2 § 2 mom., astui voimaan 1.7.2014. Tiedonantovelvollisuus 
koskee kaikkia rakentamispalveluita tilaavia tahoja. 
Tiedonantovelvollisuus ja annettavat tiedot kohdistuvat 
rakennustyömaalla tapahtuvaan rakentamiseen, korjauksiin ja 
kunnossapitoon liittyvään toimintaan sekä tällaista toimintaa 
harjoittaviin yrityksiin ja työntekijöihin. Urakkatietoina on ilmoitettava 
urakkasopimusta koskevaa tietoa (esim. sopimuspuolet, 
kokonaissumma, kesto) ja urakkasopimukseen liittyvää 
tapahtumatietoa (esim. laskutettu määrä sopimusjaksolta). Kukin tilaaja 
ilmoittaa kuukausittain Verohallinnolle, keneltä on tilannut 
rakentamispalveluita. Päätoteuttaja ilmoittaa tilaamansa 
rakentamispalveluiden urakkatiedot sekä työmaakohtaiset 
työntekijätiedot kaikista työmaalla työskentelevistä kuukausittain. Kukin 
yhteisellä työmaalla toimiva yritys on velvollinen ilmoittamaan 
työntekijöidensä tiedot ennen työskentelyn alkua työmaan 
päätoteuttajalle, joka on velvollinen ilmoittamaan tiedot Verohallinnolle 
kootusti. Tarkemmat tiedot löytyvät Verohallinnon internet-sivuilta: 
http://www.vero.fi/fi-
FI/Syventavat_veroohjeet/Elinkeinoverotus/Rakentamiseen_liittyva_tie
donantovelvoll(27845)

Kaupunginkanslia on ohjeistanut ja tukenut kaupungin yksiköitä 
tiedonantovelvollisuuteen valmistautumisessa, eikä ilmoittamisessa ole 
keskeisimpien ilmoitusvelvollisten yksiköiden mukaan havaittu 
ongelmia.

Verohallintopalaute

Kaupunki ja sen tytäryhteisöt ovat luovuttaneet harmaan talouden 
torjuntaohjeessa määrätyistä hankinnoista tiedot Verohallinnolle 
saaden verottajalta vastaavasti ns. verohallintopalautteen siitä, miltä 
osin palvelun toimittajien velvoitteiden hoitamisessa tai 
rekisteröitymisessä on ollut verottajan rekisteritietoihin nähden 
puutteita. Kaupunginkanslia on toimittanut poikkeamatiedot edelleen 
virastoille, liikelaitoksille ja tytäryhteisöille tiedoksi ja mahdollisia 
toimenpiteitä varten. Helsingin kaupunkikonsernin seulontaprosentti on 
vuosina 2010-2013 vaihdellut 8,6-11,2 prosentin välillä. 
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Seulontaprosentti kertoo, mitkä yritykset verottaja ottaa tarkemmin 
tutkittavaksi harmaan talouden epäilyn tai muun verovelvollisuuden 
selvittämiseen liittyvän syyn perusteella.

Verottajalta on aiemmin saatu seulontatiedot neljännesvuosittain. 
Kaupunki on saanut vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen 
seulontatiedot vasta syksyllä. Verottajan mukaan vapaaehtoisesti 
ilmoitettavien hankintojen seulontatietojen analysointiin ei 
Verohallinnolla ole ollut käytettävissä samoja analyysiresursseja kuin 
aiemmin. Koska Verohallinto on seulonut heille huhtikuussa toimitetut 
tiedot vasta syksyllä 2014, yhteistyökumppaniyrityksen asiat ovat 
voineet myös olla kunnossa silloin kun Helsingin kaupunkikonsernin 
yksikkö on tehnyt tältä hankintoja. Muun muassa tämän vuoksi 
seulontatietoja ei voida pitää luotettavina. 

Verottajalta saatuihin 1.1.-31.3.2014 koskeviin seulontatietoihin sisältyy 
sellaisia laadullisia tekijöitä, joiden vuoksi aiemmankaltaisen 
seurantaraportin laatiminen niiden perusteella ei ole 
tarkoituksenmukaista. Verottajan toimittama aineisto ei ole aiemman 
aineiston kanssa vertailukelpoinen, koska siinä ei ole esitetty 
seulontatietoja samoin perustein kuin aiemmin. Lisäksi mukana on 
sellaisia kaupunkikonserniin kuuluvia yksiköitä, joiden tietoja ei ole ollut 
mukana aiemmissa aineistossa. Tämän vuoksi koko 
kaupunkikonsernin seulontaprosenttia ei voida esittää. Liitteenä 
olevassa yhteenvedossa on esitetty tiivistelmä verohallintopalautteesta.

Verovelkarekisteri

Osana yritys- ja yhteisötietojärjestelmää (YTJ) 1.12.2014 avattu 
verovelkarekisteri parantaa tietojen tarkistusmahdollisuuksia myös 
niiden yritysten osalta, jotka eivät ole kaupungin käyttämässä 
Tilaajavastuu.fi-palvelussa. Verovelkarekisteri koskee yrityksiä ja 
elinkeinonharjoittajia, joilla on verovelkaa yli 10 000 euroa tai 
voimassaolevia ilmoituspuutteita. Rekisteristä voi tarkistaa minkä 
tahansa yrityksen tai elinkeinonharjoittajan tiedot. Tilaajavastuu.fi-
palveluun puolestaan sisältyy Valvoja-palvelu, joka ilmoittaa 
automaattisesti, jos yrityksen rekisteritiedoissa on puutteita.

Harmaan talouden torjunnan kehittäminen

Verottaja hyödyntää rakentamiseen liittyvän tiedonantovelvollisuuden 
perusteella saamiansa tietoja harmaan talouden torjunnassa. 
Kaupungin vapaaehtoisesti toimittamat palveluhankintoja koskevat 
tiedot täydentävät Verohallinnon aineistoa myös muilta toimialoilta. 
Kaupunginkanslia on keskustellut Verohallinnon kanssa millä tavoin 
kaupunki voisi hyödyntää Verohallinnon analysoimia tietoja omassa 
harmaan talouden torjuntatyössään. Verottaja tuottaa vuoden loppuun 
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mennessä pilottiraportin, jonka perusteella sovitaan jatkosta. 
Alustavasti verottajan kanssa on keskusteltu, että Verohallinto 
toimittaisi Helsingin kaupungille kaksi kertaa vuodessa analyysin, joka 
koostuisi kaupunkikonsernia koskevista rakentamisen 
tiedonantovelvollisuuteen liittyvistä seurantatiedoista ja muista 
kaupunkikonsernin yli 7500 euron palveluhankintoja koskevista 
hankintatiedoista. 

Jatkossa kaupunginkanslian on tarkoitus koota näiden tietojen 
perusteella katsaukset kaupunginhallitukselle ja toimittaa 
poikkeamatiedot kaupunkikonsernin yksiköille. Aiempaan 
seulontapalautteeseen verrattuna tämä ei ole yhtä kattavaa, koska 
seulonta kohdistuisi vain tiettyyn otokseen vuoden hankinnoista. 
Kaupunginkanslia antaa kaupunkikonsernin yksiköille tarkemmat ohjeet 
verottajalle toimitettavien tietojen sisällöstä, laajuudesta ja aikataulusta. 

Verottajan kaupungille toimittama seulontatieto on tilastollista tietoa. 
Keskeisin ongelma kaupungin harmaan talouden torjunnassa on 
edelleen se, ettei kaupunki saa verottajalta niiden 
yhteistyökumppaneiden tunnistetietoja, jotka eivät ole hoitaneet 
velvoitteitaan.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Mika Häkkinen, riskienhallinnan asiantuntija, puhelin: 310 36334

mika.hakkinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Yhteenveto verohallintopalautteesta 1/2014.pdf

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto; valmistelu

Virasto, liikelaitokset ja tytäryhteisöt
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§ 21
Kaupunginvaltuuston 10.12.2014 tekemien päätösten 
täytäntöönpanon täydentäminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 10.12.2014 tekemät 
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista 
valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

10 Toivomusponsi rakennus- ja ympäristötointa johtavan 
apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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§ 22
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 
1 (30.12.2014 − 4.1.2015) tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja  
  
jaostot  
- konserni  
- johtamisen  
- tietotekniikka  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
johtokunnat  
- Helsingin Energia  
- Helsingin Satama  
- Taloushallintopalvelu  
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta  
  
apulaiskaupunginjohtajat  
- rakennus- ja ympäristötointa johtava  
- kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava  
- sivistystointa johtava  
- sosiaali- ja terveystointa johtava  
  
kaupunginkanslia  
- kansliapäällikkö  
- elinkeinojohtaja  
- hallintojohtaja  
- henkilöstöjohtaja  
- kaupunginlakimies  
- rahoitusjohtaja  
- tietotekniikka- ja viestintäjohtaja  
- tietotekniikkapäällikkö  
- viestintäpäällikkö  
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Taloushallintopalvelu -liikelaitos  
- toimitusjohtaja  
  
henkilöstökassatoimikunta  

  

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi
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§ 23
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 
1 (30.12.2014 − 4.1.2015) tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

kaupunginjohtaja  
- johtajiston asiat  
- muut asiat  

  

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi
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§ 24
Ulkovalaistusyksikön päällikön toimen muuttaminen 
ulkovalaistustoimiston toimistopäällikön viraksi

HEL 2014-014188 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti muuttaa rakennusviraston 
ulkovalaistusliiketoiminnan yksikön päällikön toimen toimistopäällikön 
viraksi (vakanssinumero 057841) 1.1.2015 alkaen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yleisten töiden lautakunta esittää 16.12.2014 rakennusvirastoon 
1.1.2015 siirtyneen Helsingin Energia -liikelaitoksen 
ulkovalaistusliiketoiminnan yksikön päällikön nimikkeen muuttamista 
toimistopäälliköksi ja palvelussuhteen viraksi 1.1.2015 alkaen.

Kaupunginvaltuusto päätti 4.6.2014 § 219 hyväksyä Helsingin Energia -
liikelaitoksen yhtiöittämisen ja energiayhtiön (Helen Oy) perustamisen. 
Kaupunginhallitus päätti 1.12.2014 § 1267 osoittaa Helsingin Energia – 
liikelaitoksen yhtiöittämisen yhteydessä kaupungille jäävät 
omaisuuserät kaupungin hallintokuntien hallintaan muun muassa siten, 
että ulkovalaistusliiketoiminta siirtyi rakennusviraston hallintaan.

Samalla kaupunginhallitus päätti, että siirrot toteutetaan 1.1.2015 lukien 
omaisuuserien tasearvoista ja lisäksi, että ulkovalaistusliiketoimintaa 
hoitava henkilöstö siirtyy toiminnan siirron yhteydessä Helsingin 
Energia –liikelaitoksen organisaatiosta rakennusviraston 
organisaatioon.
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Yleisten töiden lautakunta päätti 16.12.2014 perustaa 
ulkovalaistustoimiston uudeksi toimistoksi katu- ja puisto-osastolle. 

Helsingin kaupungin hallintosäännön 11 §:n mukaan virat perustaa ja 
lakkauttaa kaupunginhallitus lukuun ottamatta kaupunginjohtajan, 
apulaiskaupunginjohtajan sekä viraston tai laitoksen päällikön virkoja. 
Kaupunginhallitus päättää myös virkojen nimikkeiden muutoksista.

Kuntalain 44 §:n 2 momentin mukaan tehtävää, jossa käytetään julkista 
valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Toimistopäällikön tehtävä on 
luonteeltaan sellainen, että siinä joudutaan käyttämään julkista valtaa 
ja toimimaan virkavastuulla.

Rakennusviraston toimistotasoisten yksiköiden päälliköt ovat 
virkasuhteisia, ja heidän tehtävänimikkeensä on toimistopäällikkö. 
Myös Helsingin Energiasta siirtyneen henkilön osalta on perusteltua 
noudattaa vastaavaa linjaa.  

Ulkovalaistusliiketoiminnan yksikönpäällikkö on antanut 
suostumuksensa esitetylle palvelussuhteen ja nimikkeen muutoksille. 

Kaupunginkanslian henkilöstöosastolla ei ole päätöksen osalta 
huomautettavaa. Muutoksesta ei aiheudu palkkamuutoksia.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

HKR

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 16.12.2014 § 502

HEL 2014-014188 T 01 01 00

Esitys
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Yleisten töiden lautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että se 
muuttaisi rakennusvirastoon 1.1.2015 siirtyvän Helsingin Energia -
liikelaitoksen ulkovalaistusliiketoiminnan yksikön päällikön nimikkeen 
toimistopäälliköksi ja palvelussuhteen viraksi 1.1.2015 alkaen.

Esittelijä
kaupungininsinööri
Raimo K Saarinen

Lisätiedot
Tuula M Mäkelä, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 38401

tuula.m.makela(a)hel.fi
Silja Hyvärinen, osastopäällikkö, puhelin: 310 38619

silja.hyvarinen(a)hel.fi
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§ 25
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Liikennelaitos–liikelaitoksen johtokunta  
Palmia–liikelaitoksen johtokunta  
pelastuslautakunta  
teknisen palvelun lautakunta  
yleisten töiden lautakunta  
ympäristölautakunta  

Samalla kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi, että 
kaupunginhallituksen käsiteltäväksi on otettu seuraavat asiat:

Liikennelaitos–liikelaitoksen johtokunta 18.12.2014 § 203: rakennus- ja 
ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja on päätöksellään 
7.1.2015  päättänyt ottaa liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunnan 
18.12.2014 § 203 tekemän päätöksen (eteneminen 
automaattimetrohankkeessa) kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. 

Palmia–liikelaitoksen johtokunta 16.12.2014 § 54: rakennus- ja 
ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja on päätöksellään 
7.1.2015  päättänyt ottaa Palmia–liikelaitoksen johtokunnan 16.12.2014 
§ 54 tekemän päätöksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
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Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi
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§ 26
Lapinlahden sairaalan säilyttävien toimenpiteiden 
hankesuunnitelma (os. Lapinlahdentie 6)

HEL 2014-014588 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysehdotus

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä 25.11.2014 päivätyn Lapinlahden 
sairaalan (Lapinlahdentie 6) säilyttävien toimenpiteiden 
hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäishinta on 
arvonlisäverottomana 6 850 000,00 euroa lokakuun 2014 hintatasossa.

Tiivistelmä

Lapinlahdentie 6:ssa sijaitsevan Lapinlahden sairaala-alueen 
rakennuksille on tehtävä pikaisesti niitä säilyttävät korjaustoimenpiteet. 
Tilat ovat tällä hetkellä tyhjät.

Alkuperäisen aikataulun mukaan rakennukset on pitänyt peruskorjata 
vuodesta 2010 alkaen ja sen hankkeen pääsuunnittelusta on vastannut 
Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy.

Säilyttävillä ulkopuolisilla korjaustoimenpiteillä vältetään rakennusten 
riskiä joutua korjauskelvottomiksi. Välittömillä säilyttävillä 
korjaustoimenpiteillä on kiire. 

Hankkeessa korjataan rakennusten ulkovaipat, sisältäen vesikatot 
varusteineen sekä rappaukset ja ikkunat. Taloteknisiä järjestelmiä ei 
korjata.

Hankesuunnitelma
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Hankkeen hankesuunnitelma on laadittu Helsingin kaupungin 
kiinteistöviraston tilakeskuksen ohjauksessa.

Esittelijän perustelut

Hanketta on valmisteltu tilakeskuksen toimesta, sillä tiloilla ei tällä 
hetkellä ole käyttäjähallintokuntaa.

Vaikutusten ja riskien arviointi

Välttämättömillä korjauksilla vältetään suurempien rakenteellisten 
vaurioiden syntymistä. Korjauksilla rakennusten sisäilmaolosuhteita ei 
kuitenkaan saada terveellisiksi ja turvalliseksi. 

Korjaukset vaikuttavat rakennusten arvoon, jolloin korjausinvestoinnit 
ovat saatavissa takaisin esimerkiksi rakennusten myynnin yhteydessä. 

Rahoitus

Vuoden 2015 talousarvion talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2015–2024 Lapinlahden sairaalan 
kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 44,4 milj. euroa. Hankkeelle on 
merkitty vuosille 2015–2022 vuosittain noin 0,2 milj. euroa sekä 10,2 
milj. euroa vuodelle 2023 ja 12,9 milj. euroa vuodelle 2024. Hankkeen 
loppurahoitus ajoittuu ohjelmakauden ulkopuolelle. 

Hankesuunnitelman mukaisia vuosiksi 2015–2017 suunniteltuja 
säilyttäviä toimenpiteitä ei ole mahdollista tehdä em. 
rakentamisohjelmaan varattujen ja suunniteltujen määrärahojen 
puitteissa.

Kiinteistölautakunta on tehnyt 11.12.2014 vuonna 2014 käyttämättä 
jääneiden määrärahojen perusteella vuoden 2015 määrärahoja 
koskevan ylitysesityksen. Esitykseen sisältyy myös Lapinlahden 
sairaala, jonka vuoden 2015 säilyttäville toimenpiteiden tarpeiksi on 
arvioitu 3,0 milj. euroa. Lisäksi kiinteistölautakunta esittää, Lapinlahden 
säilyttävien toimenpiteiden hankkeen vuosien 2016 ja 2017 
rahoitustarpeet otetaan huomioon vuosien 2016 ja 2017 
talonrakentamisohjelmaa laadittaessa. Hankkeen toteuttaminen 
suunnitellussa aikataulussa edellyttää, että kaupunginvaltuusto 
myöntää vuonna 2015 hankkeen rahoitukseen tarvittavat määrärahat 
ylitysoikeutena.

Aikataulu 

Työt on tarkoitus tehdä 2015 - 2017.

Toteutus- ja hallintamuoto
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Vastuu hankkeen toteutuksesta ja ylläpidosta on tilakeskuksella.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma 25.11.2014

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta
Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 11.12.2014 § 597

HEL 2014-014588 T 10 06 00

Kiinteistökartta 61/672 495, Lapinlahdentie 6

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 25.11.2014 päivätyn 
Lapinlahden sairaalan (Lapinlahdentie 6) säilyttävien toimenpiteiden 
hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen enimmäishinta 
on arvonlisäverottomana 6 850 000,00 euroa lokakuun 2014 
hintatasossa.

Käsittely

11.12.2014 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Tuomas Rantanen: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:

Päätösehdotukseen lisätään uusi seuraavan sisältöinen kappale:
Samalla lautakunta katsoo että rakennuksissa nyt olevia väliaikaisia 
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vuokralaisia ei tule irtisanoa ellei kyseessä olevan rakennuksen korjaus 
sitä ehdottomasti edellytä ja että väliaikaista vuokrausta tulisi 
muutenkin kehittää ripeästi sillä väliaikainen vuokraus suojaa 
kiinteistöjä ilkivallalta ja valvoo niiden kuntoa.

Kannattajat: Jasmin Hamid

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Päätösehdotukseen lisätään uusi seuraavan sisältöinen 
kappale:
Samalla lautakunta katsoo että rakennuksissa nyt olevia väliaikaisia 
vuokralaisia ei tule irtisanoa ellei kyseessä olevan rakennuksen korjaus 
sitä ehdottomasti edellytä ja että väliaikaista vuokrausta tulisi 
muutenkin kehittää ripeästi sillä väliaikainen vuokraus suojaa 
kiinteistöjä ilkivallalta ja valvoo niiden kuntoa.

Jaa-äänet: 5
Jaana Aaltonen, Sole Molander, Pia Pakarinen, Olli Sademies, Timo 
Tossavainen

Ei-äänet: 3
Jasmin Hamid, Kirsi Pihlaja, Tuomas Rantanen

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Antti Hytti

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Pasi Lönnberg, tekninen päällikkö, puhelin: 310 31851

pasi.lonnberg(a)hel.fi
Pentti Salo, rakennuttajainsinööri, puhelin: 310 40308

pentti.salo(a)hel.fi
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§ 27
Kulosaaren korttelin 42014 tontin 7 rakennuskiellon pidentäminen 
(nro 12326)

HEL 2014-013455 T 10 03 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti pidentää 42. kaupunginosan (Kulosaari) tontin 
42014/7 rakennuskieltoa kahdella vuodella 16.1.2017 saakka 
maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin nojalla (piirustus nro 
12326, päivätty 25.11.2014).

Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että maankäyttö- ja 
rakennuslain 202 §:n perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen 
kuin se on saanut lainvoiman ja että se tulee kuuluttaa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Rakennuskieltokartta nro 12326/25.11.2014

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Hallintovalitus, rakennuskiellon 
määrääminen ja pidentäminen
Esitysteksti
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Alue

Nykyinen rakennuskielto on voimassa 16.1.2015 saakka 42. 
kaupunginosan (Kulosaari) tontilla 42014/7.
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Taustaa

Tontti 42014/7 on ainoa voimassa oleva osa vuonna 1972 voimaan 
tulleesta asemakaavasta nro 6602. Tontti on kaavan mukaan 
lähetystökäytössä (YHL), sen pinta-ala on 7 258 m2 ja tonttitehokkuus 
0,40. Tontilla on viisi rakennusta, joista vanhin on valmistunut vuonna 
1917, ja rakennusoikeus on lähes kokonaan käytetty.

Asemakaava

Ympäristöministeriö on 28.5.1985 vahvistanut Kulosaaren huvila-
alueen länsiosan asemakaavan muutoksen nro 8620. Kaavan 
keskeisin tavoite on rakennetun ympäristön suojelu. Suojelun keinoina 
ovat rakennusoikeuden alentaminen tonttitehokkuuteen 0,30 sekä 
ympäristöä ja rakennuksia koskevat suojelumerkinnät. Asemakaavan 
muutosehdotuksessa tontti 42014/7 oli suojelukohde Armas Lindgrenin
suunnitteleman rakennuksen ja puutarhan vuoksi.

Kiinan kansantasavallan Suomen suurlähetystön esittämän 
muistutuksen johdosta lähetystön omistuksessa oleva tontti 42014/7 
rajattiin asemakaavan muutosehdotuksen ulkopuolelle, jolloin tontille jäi 
edelleen rakennuskielto rakennuslain 2 §:n 2 momentin 3 kohdan 
perusteella. Rakennuskieltoa on jatkettu kaksi vuotta kerrallaan, 
viimeksi maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin perusteella
kaupunginhallituksen 10.12.2012 tekemällä päätöksellä 16.1.2015 asti.

Rakennuskiellon pidentäminen

Jotta Kulosaaren huvila-alueen asemakaavan tavoitteet voitaisiin 
turvata myös tämän tontin osalta, tulisi rakennuskieltoa pidentää 
kahdella vuodella maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin 
perusteella. Asemakaavan muutos on tarkoitus laatia tämän jakson 
aikana.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on laatinut rakennuskieltoalueesta 
25.11.2014 päivätyn piirustuksen nro 12326.

Esittelijä toteaa, että päätösehdotus on 
kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2015 196 (249)
Kaupunginhallitus

Kaj/2
07.01.2015

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

Liitteet

1 Rakennuskieltokartta nro 12326/25.11.2014

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Hallintovalitus, rakennuskiellon 
määrääminen ja pidentäminen
Esitysteksti
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kiinteistölautakunta
Kiinteistövirasto
Kaupunginmuseo

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 25.11.2014 § 377

HEL 2014-013455 T 10 03 05

Ksv 2681_4

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että 42. 
kaupunginosan (Kulosaari) tontin 42014/7 olevaa rakennuskieltoa 
jatketaan maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin nojalla 
16.1.2017 saakka (piirustus nro 12326, päivätty 25.11.2014).

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Anri Linden, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37352

anri.linden(a)hel.fi
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§ 28
Laajasalon Repossaaren rakennuskiellon pidentäminen (nro 12323)

HEL 2014-013670 T 10 03 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti pidentää 49. kaupunginosan (Laajasalo) 
Repossaaressa olevaa rakennuskieltoa kahdella vuodella 12.2.2017 
saakka maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin nojalla 
(piirustus nro 12323, päivätty 2.12.2014).

Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että maankäyttö- ja 
rakennuslain 202 §:n perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen 
kuin se on saanut lainvoiman ja että se tulee kuuluttaa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Rakennuskieltokartta nro 12323/2.12.2014

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Hallintovalitus, rakennuskiellon 
määrääminen ja pidentäminen
Esitysteksti
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Alue

Nykyinen rakennuskielto on voimassa 12.2.2015 saakka 49. 
kaupunginosan (Laajasalo) Repossaaressa.

Taustaa
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Repossaaren isokokoinen päärakennus on nykyisen käsityksen 
mukaan rakennussuojelukohde. Asemakaavoituksen yhteydessä on 
tarpeen selvittää myös sivurakennusten arvo ja suojelutarve. 
Rakennuskielto on tarpeellinen, jotta kaavoitusprosessin aikana 
voitaisiin turvata suojeluarvojen säilyminen mm. rakennuksia 
peruskorjattaessa.

Kaupunginhallitus on päätöksellään 17.12.2012, 1445 § pidentänyt 
aikaisemmin voimassa ollutta rakennuskieltoa 12.2.2015 saakka.

Asemakaava

Saaressa on voimassa asemakaava nro 7415 vuodelta 1977, jonka 
mukaan alue on retkeily- ja loma-aluetta (R). Saarta eivät koske 
mitkään suojelumääräykset, joten kaava on siltä osin vanhentunut. 
Rakennusoikeus on osoitettu merkinnällä 1 %, eli 1 %:lle alueen pinta-
alasta saa rakentaa alueen käyttöä palvelevia enintään 2-kerroksisia 
rakennuksia. Asemakaavaselostuksessa, jossa on väärä tieto 
Repossaaren pinta-alasta, todetaan rakennusoikeuden suurin piirtein 
vastaavan jo rakennettua kerrosalaa.

Suunnittelutilanne

Alueelle tullaan tekemään asemakaavan muutos, jossa alueen ja 
rakennusten suojelu otetaan huomioon. Lisäksi asemakaavamerkinnät 
ja -määräykset ajantasaistetaan. Työ tullaan sisällyttämään 
myöhemmin kaupunkisuunnitteluviraston toimintasuunnitelmaan. 
Asemakaavan muutosehdotus tultaneen esittelemään 
kaupunkisuunnittelulautakunnalle loppuvuodesta 2016 mahdollisesti 
osana laajempaa kaavoitushanketta. Rakennuskielto on tarpeellinen, 
jotta kaavoitusprosessin aikana voitaisiin turvata suojeluarvojen 
säilyminen mm. rakennuksia peruskorjattaessa. Saari on 
rakennuksineen yksityisomistuksessa.

Rakennuskiellon pidentäminen

Kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi tulisi rakennuskieltoa pidentää 
kahdella vuodella maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin 
perusteella.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on laatinut rakennuskieltoalueesta 
2.12.2014 päivätyn piirustuksen nro 12323.

Esittelijä toteaa, että päätösehdotus on 
kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
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Hannu Penttilä

Lisätiedot
Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Rakennuskieltokartta nro 12323/2.12.2014

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Hallintovalitus, rakennuskiellon 
määrääminen ja pidentäminen
Esitysteksti
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kiinteistölautakunta
Kiinteistövirasto
Kaupunginmuseo

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.12.2014 § 391

HEL 2014-013670 T 10 03 05

Ksv 2682_4, karttaruutu K3/P2

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että 49. 
kaupunginosan (Laajasalo) Repossaaressa olevaa rakennuskieltoa 
jatketaan maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin nojalla 
12.2.2017 saakka (piirustus nro 12323, päivätty 2.12.2014).

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Petteri Erling, arkkitehti, puhelin: 310 37467

petteri.erling(a)hel.fi
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§ 29
Ulkosaarten Rysäkarin rakennuskiellon pidentäminen (nro 12324)

HEL 2014-013558 T 10 03 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää pidentää 53. kaupunginosan (Ulkosaaret) 
alueella olevaa rakennuskieltoa kahdella vuodella 17.1.2017 saakka 
maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin nojalla (piirustus nro 
12324, päivätty 25.11.2014).

Samalla kaupunginhallitus päättää todeta, että maankäyttö- ja 
rakennuslain 202 §:n perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen 
kuin se on saanut lainvoiman ja että se tulee kuuluttaa.

Esittelijän perustelut

Alue

Nykyinen rakennuskielto on voimassa 17.1.2015 saakka 53. 
kaupunginosan alueella (Ulkosaaret) Lauttasaaren kylän Rysäkarin 
saaren alueella.

Taustaa

Rysäkarin saari on ollut Senaatti-kiinteistöjen omistuksessa 
joulukuuhun 2011 saakka, jolloin se siirtyi yksityisomistukseen. Uudella 
omistajalla on tavoitteena kehittää saarta matkailutarkoituksiin. 
Käyttötarkoituksen muuttaminen edellyttää asemakaavan laatimista. 
Asemakaavoituksesta on käyty maankäyttö- ja rakennuslain 66 §:n 
mukainen viranomaisneuvottelu 9.10.2012.

Rysäkarilla on runsaasti arvokkaita sotahistoriallisia rakenteita sekä 
sotilaskäytön aikaista rakennuskantaa. Museovirasto on antanut 
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lausunnon 18.10.2011, jonka mukaan upseerirakennus 1910-luvulta, 
sotilaskoti, 1930-luvun tulenjohtotorni alusrakenteineen ja 1940-luvun 
pumppuhuone säiliöineen tulee säilyttää.

Uusi omistaja on ollut kehittämistavoitteisiinsa liittyen useita kertoja 
yhteydessä kaupungin hallintokuntiin tiedustellen muun muassa 
mahdollisuutta siihen, että kaupunki rakentaisi saareen sähköenergian, 
vesihuollon ja yhteyslaiturin. Toistaiseksi maanomistaja ei ole 
kuitenkaan virallisesti jättänyt hakemusta asemakaavan laatimisesta, 
vaan on edennyt hankekohtaisesti poikkeamishakemusteitse.

Kaupunginhallitus on päätöksellään 13.1.2014, 40 § pidentänyt 
aikaisemmin voimassa ollutta rakennuskieltoa 17.1.2015 saakka.

Asemakaava

Alueella ei ole asemakaavaa.

Yleiskaava

Alue on voimassa olevassa Helsingin yleiskaava 2002:ssa 
sotilasaluetta. Saaren kaakkoisosassa on yleiskaavassa 
luonnonsuojelualue.

Suunnittelutilanne

Alueelle tullaan laatimaan matkailutarkoitukseen asemakaava, jossa 
myös sotahistorialliset rakenteet ja sotilaskäytön aikaisen 
rakennuskannan suojelu otetaan huomioon.

Ennen asemakaavan voimaantuloa voidaan tarpeellisia toimenpiteitä 
suorittaa poikkeamismenettelyllä.

Rakennuskiellon pidentäminen

Kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi tulisi rakennuskieltoa pidentää 
kahdella vuodella maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin 
perusteella.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on laatinut rakennuskieltoalueesta 
25.11.2014 päivätyn piirustuksen nro 12324.

Esittelijä toteaa, että päätösehdotus on 
kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
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Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024
katri.erroll(a)hel.fi

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Rakennuskieltokartta nro 12324/25.11.2014

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Hallintovalitus, rakennuskiellon 
määrääminen ja pidentäminen
Esitysteksti
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kiinteistölautakunta
Kiinteistövirasto
Kaupunginmuseo

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 25.11.2014 § 376

HEL 2014-013558 T 10 03 05

Ksv 3701_3

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että 53. 
kaupunginosan (Ulkosaaret) alueella olevaa rakennuskieltoa jatketaan 
maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin nojalla 17.1.2017 
saakka (piirustus nro 12324, päivätty 25.11.2014).

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Johanna Backas, arkkitehti, puhelin: 310 37286

johanna.backas(a)hel.fi
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§ 30
Valtuutettu Sami Muttilaisen toivomusponsi jalkakäytävän 
rakentamiseksi Salotielle

HEL 2014-001054 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen 
kaupunginvaltuuston 15.1.2014 hyväksymän toivomusponnen (Sami 
Muttilainen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen 
ponnen ehdottajalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1 Muttilainen Sami, toivomusponsi 3, Kvsto 15.1.2014 asia 11

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen esittäjä Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päättäessään Tapaninkylän tontin 39330/6, tontin 39331/11 sekä 
puisto- ja katualueiden ja Suutarilan urheilu- ja virkistyspalvelujen ym. 
alueiden asemakaavan muuttamisesta (nro 12191, Maatullinpuiston 
eteläosa) kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan 
toivomusponnen:

"Hyväksyessään kaavan valtuusto esittää selvitettäväksi, voidaanko 
Salotielle saada jalkakäytävä, mikäli se avataan kokonaan liikenteelle, 
olisi olennaisen tärkeää saada kadulle myös jalkakäytävä. Tällä 
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hetkellä katu on puoliksi suljettu, siitä huolimatta siellä on tapahtunut 
onnettomuuksia. Uuden rakentamisen myötä liikenne tulee olennaisesti 
lisääntymään."

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

Asiasta on pyydetty lausunto kaupunkisuunnittelulautakunnalta. 
Esittelijä viittaa päätöshistoriassa mainittuun lausuntoon ja toteaa 
seuraavaa:

Asemakaavan muutos tekee mahdolliseksi uusien erillispientalotonttien 
rakentamisen Maatullinpuiston eteläreunalle. Lisäksi kaava 
mahdollistaa puistoalueitten ja ulkoilureittien uudistamisen, 
liikuntapuiston uudet pysäköinti- ja kenttäjärjestelyt, urheiluhallin 
rakentamisen sekä viljelypalsta-alueen toiminnan tehostamisen. 

Pääsy uusille tonteille edellyttää nykyisen katuverkon jatkamista 
puiston eteläreunaan. Katuverkon jatkamisen yhteydessä olemassa 
olevia katuja peruskorjataan ja päällystetään.

Suunnitteluohjeiden mukaan pientaloalueiden vähäliikenteisille 
tonttikaduille, joiden varressa on maankäyttöä vähän (alle 5 000 
kerrosneliömetriä), ei yleensä rakenneta erillistä jalkakäytävää.

Salotie tulee olemaan vähäliikenteinen tonttikatu eikä Salotielle pidetä 
tarpeellisena rakentaa jalkakäytävää. Jalkakäytävän rakentaminen ei 
ole muutenkaan mahdollista, sillä Salotie kapenee pohjoispäästään 
Salotie 13 kohdalla, jossa katualueen leveys on ainoastaan 7,0 metriä. 
Kadulle tullaan rakentamaan kadun jatkamisen ja perusparannuksen 
yhteydessä kaksi hidastetta: korotettu liittymä Takalantien risteykseen 
ja ns. S-mutka kadun puoliväliin. Näillä toimenpiteillä on 
liikenneturvallisuutta parantava vaikutus. Salotien jatkamisen 
yhteydessä tullaan jalankulku- ja pyöräily-yhteys liikuntapuistoon 
säilyttämään ja autoliikenne estämään.

Salotiellä ei ole tapahtunut poliisin tietoon tulleita 
tieliikenneonnettomuuksia vuoden 1991 jälkeen. Sitä aiemmilta vuosilta 
kadusta ei ole onnettomuustilastoja.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
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Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024
katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1 Muttilainen Sami, toivomusponsi 3, Kvsto 15.1.2014 asia 11

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen esittäjä Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 03.06.2014 § 183

HEL 2014-001054 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi seuraavan lausunnon 
kaupunginhallitukselle: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.1.2014 Maatullinpuiston eteläosan 
ase-makaavan muutosehdotuksen nro 12191. Asemakaavan muutos 
tekee mahdolliseksi mm. erillispientalotonttien rakentamisen puiston 
eteläreunalle. Pääsy uusille tonteille edellyttää nykyisen katuverkon 
jatkamista puiston eteläreunaan. Katuverkon jatkamisen yhteydessä 
olemassa olevia katuja peruskorjataan ja päällystetään.

Rintamasotilaantiellä on yhdistetty jalankulku- ja pyörätie 
Tapaninkyläntien ja Takalantien välillä. Takalantiestä pohjoiseen 
Rintamasotilaantie jatkuu katuna, jonka varrella on noin 25 asuntoa. 
Takalantie on päättyvä katu, jonka päästä on jalankulku- ja pyöräily-
yhteys liikuntapuistoon. Kaavamuutoksen yhteydessä kadulle ei 
osoiteta uutta asumista eikä kadun jatkamista, joten sen toiminta säilyy 
ennallaan. Katualueen leveys asemakaavassa on noin 11,5 metriä. Itse 
katu tullaan päällystämään ja kaventamaan 4,5 metriä leveäksi. 
Autojen pääsy liikuntapuistoon on estetty ajoesteellä. 
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Suunnitteluohjeiden mukaan pientaloalueiden vähäliikenteisille 
tonttikaduille, joiden varressa on maankäyttöä vähän (alle 5 000 
kerrosneliömetriä), ei yleensä rakenneta erillistä jalkakäytävää. 
Jalkakäytävän rakentamista Rintamasotilaantielle Takalantiestä 
pohjoiseen ei tämän johdosta pidetä tarpeellisena.

Myös Salotie tulee olemaan vähäliikenteinen tonttikatu eikä Salotielle 
pidetä tarpeellisena rakentaa jalkakäytävää. Jalkakäytävän 
rakentaminen ei ole muutenkaan mahdollista, sillä Salotie kapenee 
pohjoispäästään Salotie 13 kohdalla, jossa katualueen leveys on 
ainoastaan 7,0 metriä. Kadulle tullaan rakentamaan kadun jatkamisen 
ja perusparannuksen yhteydessä kaksi hidastetta: korotettu liittymä 
Takalantien risteykseen ja ns. S-mutka kadun puoliväliin. Näillä 
toimenpiteillä on liikenneturvallisuutta parantava vaikutus. Salotien 
jatkamisen yhteydessä tullaan jalankulku- ja pyöräily-yhteys 
liikuntapuistoon säilyttämään ja autoliikenne estämään.

Salotiellä ei ole tapahtunut poliisin tietoon tulleita 
tieliikenneonnettomuuksia vuoden 1991 jälkeen. Sitä aiemmilta vuosilta 
kadusta ei ole onnettomuustilastoja.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Jaakko Heinonen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37118

jaakko.heinonen(a)hel.fi
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§ 31
Valtuutettu Sami Muttilaisen toivomusponsi Rintamasotilaantien 
jalkakäytävän jatkamisesta liikuntapuistoon

HEL 2014-001043 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen 
kaupunginvaltuuston 15.1.2014 hyväksymän toivomusponnen (Sami 
Muttilainen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen 
ponnen ehdottajalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Muttilainen Sami, toivomusponsi 2, Kvsto 15.1.2014 asia 11
2 Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päättäessään Tapaninkylän tontin 39330/6, tontin 39331/11 sekä 
puisto- ja katualueiden ja Suutarilan urheilu- ja virkistyspalvelujen ym. 
alueiden asemakaavan muuttamisesta (nro 12191, Maatullinpuiston 
eteläosa) kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan 
toivomusponnen:

"Hyväksyessään kaavan valtuusto esittää selvitettäväksi, voidaanko 
Rintamasotilaantien jalkakäytävä jatkaa liikuntapuistoon saakka tulevan 
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rakentamisen yhteydessä. Tällä hetkellä jalkakäytävä jatkuu
ainoastaan kadun puoleen väliin. Katua käyttävät mm. useat ala- ja 
yläkouluikäiset johtuen mm. Hiidenkivenkoulun ja bussipysäkkien 
läheisyydestä."

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

Asiasta on pyydetty lausunto kaupunkisuunnittelulautakunnalta. 
Esittelijä viittaa liitteenä olevaan  lausuntoon ja toteaa seuraavaa:

Asemakaavan muutos tekee mahdolliseksi uusien erillispientalotonttien 
rakentamisen Maatullinpuiston eteläreunalle. Lisäksi kaava 
mahdollistaa puistoalueitten ja ulkoilureittien uudistamisen, 
liikuntapuiston uudet pysäköinti- ja kenttäjärjestelyt, urheiluhallin 
rakentamisen sekä viljelypalsta-alueen toiminnan tehostamisen.

Pääsy uusille tonteille edellyttää nykyisen katuverkon jatkamista 
puiston eteläreunaan. Katuverkon jatkamisen yhteydessä olemassa 
olevia katuja peruskorjataan ja päällystetään.

Rintamasotilaantiellä on yhdistetty jalankulku- ja pyörätie 
Tapaninkyläntien ja Takalantien välillä. Takalantiestä pohjoiseen 
Rintamasotilaantie jatkuu katuna, jonka varrella on noin 25 asuntoa.
Takalantie on päättyvä katu, jonka päästä on jalankulku- ja pyöräily-
yhteys liikuntapuistoon. Kaavamuutoksen yhteydessä kadulle ei 
osoiteta uutta asumista eikä kadun jatkamista, joten sen toiminta säilyy 
ennallaan. Katualueen leveys asemakaavassa on noin 11,5 metriä. Itse 
katu tullaan päällystämään ja kaventamaan 4,5 metriä leveäksi. 
Autojen pääsy liikuntapuistoon on estetty ajoesteellä.

Suunnitteluohjeiden mukaan pientaloalueiden vähäliikenteisille 
tonttikaduille, joiden varressa on maankäyttöä vähän (alle 5 000 
kerrosneliömetriä), ei yleensä rakenneta erillistä jalkakäytävää.
Jalkakäytävän rakentamista Rintamasotilaantielle Takalantiestä 
pohjoiseen ei tämän johdosta pidetä tarpeellisena.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
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Liitteet

1 Muttilainen Sami, toivomusponsi 2, Kvsto 15.1.2014 asia 11
2 Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto
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§ 32
Valtuutettu Sari Mäkimattilan toivomusponsi lähipalveluiden 
varmistamiseksi Pohjois-Haagan itä-osan uusille asukkaille

HEL 2014-001515 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen 
kaupunginvaltuuston 29.1.2014 hyväksymän toivomusponnen 
(Mäkimattila) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen 
ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1 Mäkimattila Sari, toivomusponsi, Kvsto 29.1.2014 asia 11

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 29.1.2014 Pohjois-Haagan itäosan osayleiskaavan 
kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Hyväksyessään Pohjois-Haagan itäosan osakaavaehdotuksen, 
kaupunginvaltuusto edellyttää että selvitetään mahdollisuudet 
varmistaa että asuntokannan valmistuessa tarvittavat lähipalvelut 
(päivähoito-, koulu- ja sotepalvelut) uusille asukkaille ovat riittävät." 
(Sari Mäkimattila)
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Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan 
kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen 
selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään
vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava 
erikseen myös muille valtuutetuille.

Esittelijä toteaa, että asiasta on pyydetty lausunnot 
opetuslautakunnalta, varhaiskasvatuslautakunnalta sekä sosiaali- ja 
terveysvirastolta. Asiaa on lisäksi selvitetty yhteistyössä 
kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston kanssa.

Saatuihin selvityksiin viitaten voidaan todeta, että peruspalvelujen 
riittävyyttä ja tulevia tarpeita on selvitetty hallintokuntayhteistyönä 
osayleiskaavan laatimisen yhteydessä ja niitä tarkennetaan edelleen 
alueen asemakaavojen sekä investointi- ja palveluverkkosuunnitelmien 
laatimisen yhteydessä. Eri palvelusektoreitten osalta voidaan lisäksi 
todeta seuraavaa:

Päivähoito

Varhaiskasvatusvirasto on tehnyt yhteistyötä 
kaupunkisuunnitteluviraston kanssa Pohjois-Haagan itäosan kaavan 
valmisteluvaiheessa. Tässä yhteydessä on arvioitu alueen 
päivähoitopalvelujen tarvetta, palvelutilojen toteuttamismahdollisuuksia 
ja mahdollisuuksia palveluverkon kehittämiselle. Alueelle suunnitellaan 
rakennettavan asuntoja noin 1500–2000 asukkaalle. Tämä tarkoittaa 
arviolta päivähoitopaikkatarvetta noin 100 lapselle.

Varhaiskasvatusvirasto on käynnistänyt kiinteistöviraston tilakeskuksen 
kanssa tarkastelun uuden asuinalueen vaikutuksista päiväkotien 
palveluverkon kehittämiseen ja palvelutarpeen lisääntymisen 
vaikutuksista palvelutiloihin. Tätä työtä jatketaan yhteistyössä 
tilakeskuksen ja muiden palveluhallintokuntien kanssa. Alkuvaiheessa 
alueen palvelujen järjestämisessä turvaudutaan olemassa olevaan 
päiväkotiverkkoon. Asuntorakentamisen aikataulujen tarkentuessa 
esitetään tarpeen mukaan hankkeita talonrakentamisohjelmaan.

Pohjois-Haagassa sijaitsevan leikkipuisto Pohjois-Haagan 
peruskorjausta korvaava uudisrakennushanke sisältyy kiinteistöviraston 
tilakeskuksen talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan vuosille 
2014–2018. Näin voidaan parantaa alueen avoimien 
varhaiskasvatuspalvelujen, alle kouluikäisten lasten kerhotoiminnan ja 
koululaisten avoimen iltapäivätoiminnan palveluja.

Talous- ja suunnitteluosastolta saadun tiedon mukaan Pohjois-Haagan 
Leikkipuiston uudisrakennuksen rakentamiseen on varattu 0,82 milj. 
euroa vuoden 2015 talousarvion talonrakennushankkeiden 
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rakentamisohjelmassa vuosiksi 2015-2024. Rakentaminen ajoittuu 
vuoteen 2015.

Koulut

Opetuslautakunta toteaa, että Pohjois-Haagan itäosan 
osayleiskaavaehdotuksen mukaan alueelle tulee sijoittumaan n. 1 500-
2 000 uutta asukasta. Väestömäärän lisäys on sen verran pieni, että 
mitoituksellisesti uusia alueellisia toimipisteitä ei tarvita.

Haagan aluetta tarkastellaan opetustoimessa yhtenä kokonaisuutena. 
Käytössä oleva tila- ja oppilasennuste osoittaa n. 200-380 
oppilaspaikan lähikoulupaikkavajetta lukuvuosina 2014-2015 - 2023-
2024. Uusimpaan väestöennusteeseen pohjautuva valmisteilla oleva 
oppilasennuste osoittaa kasvavaa oppilaspaikkavajetta Haagan 
alueella.

Haagan alueen koulutilojen laajennustarve selvitetään yhdessä 
kaupunkisuunnitteluviraston ja tilakeskuksen kanssa.

Sosiaali- ja terveystoimen palvelut

Sosiaali- ja terveysvirasto toteaa, että Pohjois-Haagan itäosan 
osayleiskaavaehdotuksen mukaan alueelle tulee sijoittumaan noin 
1500-2000 uutta asukasta. Väestömäärän lisäys on sen verran pieni,
että uusia sosiaali- ja terveyspalvelujen toimipisteitä ei tarvita. Alue 
tukeutuu olemassa olevaan sosiaali- ja terveysviraston 
palveluverkkoon.

Asukkaat saavat valita terveydenhuoltolain perusteella vapaasti 
esimerkiksi terveysaseman tai neuvolan, jonka palveluja käyttävät.

Esittelijän yhteenveto

Esittelijä viittaa edellä esitettyyn ja toteaa, että Pohjois-Haagan 
osayleiskaavan mukainen väestömäärän lisäys on suhteellisen pieni. 
Asuntokannan valmistuessa tarvittavien lähipalvelujen riittävyydestä on 
mahdollista varmistua alueelle laadittavien asemakaavojen ja 
hallintokuntien investointiohjelmien hyväksymisen yhteydessä ja alueen 
rakentumisaikataulun tarkentuessa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
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Liitteet

1 Mäkimattila Sari, toivomusponsi, Kvsto 29.1.2014 asia 11

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Opetuslautakunta 14.10.2014 § 206

HEL 2014-001515 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Hyväksyessään Pohjois-Haagan itäosan osayleiskaavaehdotuksen 
kaupunginvaltuusto edellytti, että selvitetään mahdollisuudet varmistaa, 
että asuntokannan valmistuessa tarvittavat lähipalvelut uusille 
asukkaille ovat riittävät.

Opetuslautakunta toteaa, että Pohjois-Haagan itäosan 
osayleiskaavaehdotuksen mukaan alueelle tulee sijoittumaan n. 1 500-
2 000 uutta asukasta. Väestömäärän lisäys on sen verran pieni, että 
mitoituksellisesti uusia alueellisia toimipisteitä ei tarvita.

Haagan aluetta tarkastellaan opetustoimessa yhtenä kokonaisuutena. 
Käytössä oleva tila- ja oppilasennuste osoittaa n. 200-380 
oppilaspaikan lähikoulupaikkavajetta lukuvuosina 2014-2015 - 2023-
2024. Uusimpaan väestöennusteeseen pohjautuva valmisteilla oleva 
oppilasennuste osoittaa kasvavaa oppilaspaikkavajetta Haagan 
alueella.

Haagan alueen koulutilojen laajennustarve selvitetään yhdessä 
kaupunkisuunnitteluviraston ja tilakeskuksen kanssa.

Käsittely
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14.10.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä korjasi esityslistan 4. kappaleen ("Haagan aluetta 
tarkastellaan…") toisella rivillä olevan kirjoitusvirheen: po. 200-380.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila

Lisätiedot
Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

kaisa.nuikkinen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveysvirasto 22.9.2014

HEL 2014-001515 T 00 00 03

Lausunto

Hyväksyessään Pohjois-Haagan itäosan osakaavaehdotuksen 
kaupunginvaltuusto edellytti, että selvitetään mahdollisuudet varmistaa, 
että asuntokannan valmistuessa tarvittavat lähipalvelut uusille 
asukkaille ovat riittävät.

Sosiaali- ja terveysvirasto toteaa, että Pohjois-Haagan itäosan 
osayleiskaavaehdotuksen mukaan alueelle tulee sijoittumaan noin 
1500-2000 uutta asukasta. Väestömäärän lisäys on sen verran pieni, 
että uusia sosiaali- ja terveyspalvelujen toimipisteitä ei tarvita. Alue 
tukeutuu olemassa olevaan sosiaali- ja terveysviraston 
palveluverkkoon.

Asukkaat saavat valita terveydenhuoltolain perusteella vapaasti 
esimerkiksi terveysaseman tai neuvolan, jonka palveluja käyttävät.

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Varhaiskasvatuslautakunta 19.08.2014 § 158

HEL 2014-001515 T 00 00 03

Lausunto

Varhaiskasvatuslautakunta antoi seuraavan lausunnon 
kaupunginhallitukselle valtuutettu Mäkimattilan toivomusponnesta 
koskien lähipalvelujen varmistamista Pohjois-Haagan itäosan uudelle 
asuinalueelle:
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Varhaiskasvatusvirasto on tehnyt yhteistyötä 
kaupunkisuunnitteluviraston kanssa Pohjois-Haagan itäosan kaavan 
valmisteluvaiheessa. Tässä yhteydessä on arvioitu alueen 
päivähoitopalvelujen tarvetta, palvelutilojen toteuttamismahdollisuuksia 
ja mahdollisuuksia palveluverkon kehittämiselle. Alueelle suunnitellaan 
rakennettavan asuntoja noin 1500–2000 asukkaalle. Tämä tarkoittaa 
arviolta päivähoitopaikkatarvetta noin 100 lapselle.

Varhaiskasvatusvirasto on käynnistänyt kiinteistöviraston tilakeskuksen 
kanssa tarkastelun uuden asuinalueen vaikutuksista päiväkotien 
palveluverkon kehittämiseen ja palvelutarpeen lisääntymisen 
vaikutuksista palvelutiloihin. Tätä työtä jatketaan yhteistyössä 
tilakeskuksen ja muiden palveluhallintokuntien kanssa. Alkuvaiheessa 
alueen palvelujen järjestämisessä turvaudutaan olemassa olevaan 
päiväkotiverkkoon. Asuntorakentamisen aikataulujen tarkentuessa 
esitetään tarpeen mukaan hankkeita talonrakentamisohjelmaan.

Pohjois-Haagassa sijaitsevan leikkipuisto Pohjois-Haagan 
peruskorjausta korvaava uudisrakennushanke sisältyy kiinteistöviraston 
tilakeskuksen talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan vuosille 
2014–2018. Näin voidaan parantaa alueen avoimien 
varhaiskasvatuspalvelujen, alle kouluikäisten lasten kerhotoiminnan ja 
koululaisten avoimen iltapäivätoiminnan palveluja.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Carola Harju, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi
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§ 33
Helsingin liikkumisen kehittämisohjelman hyväksyminen

HEL 2013-013534 T 08 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Vastaehdotus:
Hannu Oskala: Korvataan päätösehdotus (kappale 1) seuraavalla 
kappaleella:

"Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi liitteenä olevan Helsingin 
liikkumisen kehittämisohjelma -asiakirjan, ja lähettää sen asianomaisille 
hallintokunnille ja laitoksille toiminnassaan noudatettavaksi."

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle ennen 
jäsen Oskalan vastaehdotuksen käsittelyä.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi liitteenä olevan Helsingin 
liikkumisen kehittämisohjelma -asiakirjan ja hyväksyä ohjelmassa 
esitetyt tavoitteet ja toimintalinjaukset ohjeellisina noudatettaviksi 
tulevien liikennesuunnittelua ohjaavien toimenpideohjelmien 
valmistelussa.

Tiivistelmä

Helsingin kaupungin strategiaohjelmassa vuosille 2013 - 2016 on 
esitetty, että liikkumista ja liikennettä koskevien eri toimenpidealueiden 
tavoitteet ja valinnat yhdensuuntaistetaan laatimalla Helsingin 
kokonaisvaltainen liikenteen kehittämisohjelma. Helsingin liikkumisen 
kehittämisohjelma pyrkii vastaamaan kaupungin strategiaohjelmassa, 
kaupungin muissa strategisissa ohjelmissa sekä seudullisissa 
suunnitelmissa liikenteelle ja liikkumiselle asetettuihin tavoitteisiin. 
Laadittu liikkumisen kehittämisohjelma toimii välittävänä portaana 
strategisten ohjelmien ja yleiskaavan visiotyön sekä 
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liikennesuunnittelun toiminnanohjaamisen välillä. Kehittämisohjelma 
konkretisoi osaltaan Helsingin seudun 
liikennejärjestelmäsuunnittelussa (HLJ) sovittuja seudun 
liikennejärjestelmän kehittämislinjauksia. Ohjelman tavoitteena on 
parantaa liikkumiseen kohdistettavien kaupungin resurssien 
vaikuttavuutta ja tuottavuutta ja antaa suuntaviivat tarkempien 
toimenpiteiden suunnitteluun.  

Liikkumisen kehittämisohjelmassa on määritelty Helsingin 
liikennejärjestelmälle kahdeksan tavoitetta. Tavoitteet perustuvat edellä 
mainittuihin strategisiin lähtökohtiin ja ne on jaettu kolmeen teemaan: 
sujuva arki, elinvoima ja resurssitehokkuus. Tavoitteena on varmistaa 
asukkaiden ja työssäkävijöiden arjen liikkumisen sujuvuus ja toimivuus 
samalla, kun ajoneuvoliikenteen haittavaikutuksia vähennetään. 
Elinkeinoelämän menestyksen tukemiseksi tavaraliikennettä 
tehostetaan ja työvoiman ja asiakkaiden liikkuvuutta parannetaan. 
Kaupungin vetovoimaisuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi 
kaupunkitilan viihtyisyyttä kehitetään. Kaupungin kasvun vaatimuksiin 
ja ilmastotavoitteisiin vastataan tehostamalla tilan ja muiden resurssien 
käyttöä.

Tavoitteiden ja nykytilan kuvauksen pohjalta on muodostettu 
toimintalinjaukset, jotka ohjaavat liikennesuunnittelua pitkäjänteisesti 
kohti tavoitetilaa. Toimintalinjaukset on jaettu neljään teemaryhmään: 
liikennejärjestelmän toimivuus, keskusta-alueet, keskusten väliset 
runkoyhteydet ja suunnittelukäytännöt. 

Ohjelmassa esitetyt tavoitteet ja toimintalinjaukset ovat alustavia 
linjauksia, joiden sisältöä ja keskinäistä suhdetta tullaan 
tarkastelemaan lähemmin myöhemmin laadittavien 
toimenpideohjelmien valmistelun yhteydessä.

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma on valmisteltu 
kaupunkisuunnitteluviraston johdolla eri hallintokuntien ja muiden 
viranomaisten yhteistyönä. Kehittämisohjelman valmistelun aikana on 
lisäksi järjestetty tilaisuuksia joihin  kutsuttiin sidosryhmien edustajia ja 
asukkaita.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin strategiaohjelmassa vuosille 2013–2016 on 
esitetty, että liikkumista ja liikennettä koskevien eri toimenpidealueiden 
tavoitteet ja valinnat yhdensuuntaistetaan laatimalla Helsingin 
kokonaisvaltainen liikenteen kehittämisohjelma.

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelmaa on valmisteltu 
kaupunkisuunnitteluviraston johdolla alkuvuodesta 2013 alkaen. 
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Kehittämisohjelma pyrkii vastaamaan Helsingin strategiaohjelmassa, 
kaupungin muissa strategisissa ohjelmissa sekä seudullisissa 
suunnitelmissa liikenteelle ja liikkumiselle asetettuihin korkean tason 
tavoitteisiin. Helsingin liikkumisen kehittämisohjelman keskeisiä 
lähtökohtia ovat kaupungin kasvu, strategiaohjelman tavoitteet ja 
valmisteilla olevan yleiskaavan visio. 

Ohjelman valmistelun jälkeen on valmistunut yleiskaavan luonnos, 
Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) luonnos, 
Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman (MASU 2050) luonnos sekä 
Helsingin seudun asuntostrategian (Asuntostrategia 2015) luonnos. 
Lisäksi kaupunginhallitus on keväällä 2014 antanut lausunnon liikenne- 
ja viestintäministeriölle oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä – 
loppuraportista.  Koska suunnitteluympäristössä on tapahtunut monia 
muutoksia liikkumisen kehittämisohjelman luonnoksen valmistelun 
jälkeen, on ohjelman linjauksia tarkasteltava alustavina.

Ohjelman valmistelussa on pyritty ennakoimaan Helsingin kaupungin ja 
sitä ympäröivän seudun kasvun vaikutuksia liikennejärjestelmän 
toimivuuteen asukkaiden ja elinkeinoelämän kannalta ja pyritty 
löytämään tapoja kaupungin elinvoimaisuuden ja asukkaiden arjen 
sujuvuuden turvaamiseksi liikennesuunnittelun keinoin.

Helsingin väkiluvun on arvioitu nousevan vuoteen 2050 mennessä 860 
000 asukkaaseen ja koko seudun väkiluvun 2 miljoonaan. Uudet 
asukkaat ja työpaikat tuottavat lisää liikennettä, joka kuormittaa koko 
seutua, mutta erityisesti jo nykyisin ruuhkautunutta Helsingin niemeä. 
Helsingin seudun liikennejärjestelmätyö HLJ 2011:n yhteydessä 
tehdyissä skenaario- ja ennustetarkasteluissa on arvioitu, että vuoteen 
2035 mennessä henkilöautoilla ja joukkoliikenteellä tehtyjen matkojen 
määrä Helsingin sisäisessä liikenteessä kasvaa noin viidenneksellä ja 
Helsingin ja muun pääkaupunkiseudun välisten matkojen määrä noin 
kolmanneksella. Tarkastelujen perusteella joukkoliikenteen osuus 
laskee jopa Helsingin sisäisillä matkoilla, vaikka HLJ 2011:n 
luonnoksessa esitetyt toimenpiteet toteutettaisiin. Helsingin 
keskustasta tehtyjen tarkastelujen (Helsingin kantakaupungin 
autoliikenteen kehittyminen, kaupunkisuunnittelulautakunta 12.3.2013) 
mukaan kantakaupungin liikenneverkon kuormitus tulee jatkossa 
kasvamaan merkittävästi muun muassa kantakaupungin maankäytön 
tiivistymisestä johtuen (Jätkäsaari, Hernesaari, Kalasatama, 
Koivusaari, Keski-Pasila ym.). 

Helsingin strategiaohjelman 2013–2016 mukaan Helsingin 
kaupunkirakennetta tiivistetään hyvien joukkoliikenteen yhteyksien 
varteen. Kaupunkirakenteen tavoitteeksi asetetaan energiatehokkuus. 
Kaupungin keskustan asema turvataan panostamalla alueen 
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viihtyisyyteen, elävyyteen ja hyvään saavutettavuuteen eri 
liikennemuodoilla. Kantakaupungin liikenteen toimivuus turvataan. 
Kaupunginosien keskusten vetovoimaisuutta vahvistetaan 
panostamalla niiden monipuolisuuteen, viihtyisyyteen ja eri toimintojen 
limittymiseen. Julkista kaupunkitilaa kehitetään. Palveluiden ja 
työpaikka-alueiden saavutettavuutta parannetaan kehittämällä 
joukkoliikenneyhteyksiä sekä kävely- ja pyörätieverkostoja. 
Painopistealueena ovat erityisesti poikittaiset joukkoliikenneyhteydet ja 
raideliikenteen asemanseudut. 

Strategiaohjelma asettaa haastavia tavoitteita kestävän liikkumisen 
edistämiselle: kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta liikenteestä 
kasvatetaan prosenttiyksiköllä vuosittain eli 4 prosenttiyksikköä 
valtuustokauden aikana. Jalankulku- ja pyöräilyverkostojen jatkuvuutta 
ja turvallisuutta parannetaan. Terveyttä edistävää liikuntaa lisätään ja 
liikkumattomuutta vähennetään.

Valmisteilla olevan yleiskaavan vision mukaan Helsinki on vuonna 2050 
monikeskustainen verkostokaupunki, jossa tiivis kaupunkimainen 
asutus on keskittynyt useisiin laajentuviin kaupunkikeskustoihin, joissa 
on asuntojen ja työpaikkojen lisäksi myös kattava palvelutarjonta. 
Kaupungin sisäinen, kansallinen ja kansainvälinen saavutettavuus 
perustuvat ensisijaisesti nopeisiin ja tehokkaisiin julkisen liikenteen 
yhteyksiin. Kävely, pyöräily ja joukkoliikenne muodostavat autoilulle 
aidosti kilpailukykyisen vaihtoehdon. Visiossa on tunnistettu, että 
liikennejärjestelmä vaikuttaa voimakkaasti kaupungin kehitykseen ja 
rakenteen tiivistämisen edellytyksiin. Vastaavasti kaupunkirakenteen 
tiivistyminen lisää kestävien kulkutapojen kilpailukykyä, joten 
liikennejärjestelmän tehokkuuden kasvu ja kaupungin tiivistäminen 
tukevat toisiaan.

Tiivis kaupunkirakenne vaatii tehokkaan liikennejärjestelmän, joka 
pystyy liikuttamaan mahdollisimman paljon ihmisiä ja tavaroita 
mahdollisimman pienessä tilassa. Henkilöautolla on tärkeä rooli myös 
kaupungissa, mutta henkilöautoilun toimivuus suurkaupungissa 
edellyttää, että useimmat valitsevat jonkin toisen kulkutavan. Kävelyyn, 
pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen panostaminen on myös 
henkilöautoilun ja elinkeinoelämän kuljetusten toimivuudelle 
välttämätöntä. 

Liikkumisen kehittämisohjelmassa määritellyt tavoitteet

Liikkumisen kehittämisohjelmassa on määritelty Helsingin 
liikennejärjestelmälle kahdeksan tavoitetta. Tavoitteet perustuvat edellä 
mainittuihin strategisiin lähtökohtiin. Tavoitteena on varmistaa 
asukkaiden ja työssäkävijöiden arjen liikkumisen sujuvuus ja toimivuus 
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samalla, kun ajoneuvoliikenteen haittavaikutuksia vähennetään. 
Elinkeinoelämän menestyksen tukemiseksi tavaraliikennettä 
tehostetaan ja työvoiman ja asiakkaiden liikkuvuutta parannetaan. 
Kaupungin vetovoimaisuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi 
kaupunkitilan viihtyisyyttä kehitetään. Kaupungin kasvun vaatimuksiin 
ja ilmastotavoitteisiin vastataan tehostamalla tilan ja muiden resurssien 
käyttöä.

Tavoitteet on jaettu kolmeen teemaan: sujuva arki, elinvoima ja 
resurssitehokkuus. 

Sujuva arki

Saavutettavuus kestävillä liikennemuodoilla nostetaan 
kilpailukykyiseksi autoliikenteen saavutettavuuden kanssa arjen 
matkoilla.
Matka-ajat ovat ennustettavia kaikilla kulkutavoilla.
Liikennesuunnittelun valinnoilla vähennetään liikennejärjestelmän 
asukkaille aiheuttamia haittoja. 

Elinvoima

Varmistetaan työvoiman ja työpaikkojen sekä kuluttajien ja kaupan 
kohtaaminen.
Viihtyisät katutilat luovat edellytykset vilkkaalle kaupunkielämälle ja 
urbaanille liiketoiminnalle.
Tavaraliikennettä tehostetaan ja jakelun kustannuksia vähennetään 
yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa.

Resurssitehokkuus

Liikennejärjestelmän suunnittelua ohjaa resurssien tehokas käyttö ja 
kaupungin toiminnalliset tarpeet.
Ohjataan liikenteen kasvu kestäviin kulkutapoihin.

Liikkumisen kehittämisohjelmassa määritellyt toimintalinjaukset

Tavoitteiden ja nykytilan kuvauksen pohjalta on muodostettu 
toimintalinjaukset, jotka ohjaavat liikennesuunnittelua pitkäjänteisesti 
kohti tavoitetilaa. Toimintalinjaukset on jaettu neljään teemaryhmään.

Liikennejärjestelmän toimivuus

1. Tehostetaan liikennejärjestelmän käyttöä liikenteen 
ohjauksella ja tietopohjaisella ohjauksella. 
Edistetään liikkumisen tarjoamista palveluna.

2. Huolehditaan tavaraliikenteen terminaalien hyvästä 
saavutettavuudesta ja terminaalien välisistä hyvistä 
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liikenneyhteyksistä.
3. Kehitetään liikenteen hinnoittelua siihen suuntaan, 

että kysynnän ja tarjonnan määrä tasapainottuu.
4. Lasketaan ajonopeuksia liikenteen häiriöherkkyyden 

ja liikennemelun vähentämiseksi ja 
liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Keskusta-alueet

5. Kaupunkikeskustat suunnitellaan ihmisten 
mittakaavaan: kaupunkitila suunnitellaan 
kokonaisuutena ja huolehditaan kävely-yhteyksien 
jatkuvuudesta, virikkeisyydestä, esteettömyydestä 
ja turvallisuudesta.

6. Keskusta-alueiden katuverkoille järjestetään 
parhaiden käytäntöjen mukaiset pyöräilyolosuhteet.

7. Ajoneuvoliikenteen määrä, nopeus ja pysäköinti 
mitoitetaan ympäröivän kaupungin mukaan niin, 
että keskustojen vetovoima kasvaa.

8. Tehostetaan kaupunkijakelua yhteistyössä 
elinkeinoelämän kanssa mm. toteuttamalla jakelun 
ohjausta tukeva tietojärjestelmä, varmistamalla 
soveltuvat lastauspaikat ja säätelemällä toiminta-
aikoja ja kaluston laatua.

Keskusten väliset runkoyhteydet

9. Joukkoliikenteen runkolinjastosta tehdään selkeä ja sujuva 
kokonaisuus, jolle taataan ruuhkista riippumaton kulku ja 
vaihdot suunnitellaan kokonaisuutena.

10. Joukkoliikenteen keskeiset vaihtopaikat suunnitellaan 
käyttäjälähtöisesti ja niiden lähisaavutettavuutta kaikilla 
kulkutavoilla parannetaan.

11. Toteutetaan pyöräliikenteen runkoyhteysverkko.
12. Kehitetään liikenneverkkoa niin, että tuetaan kaupungin 

tiivistymistä.

Suunnittelukäytännöt 

13. Hankkeiden arviointia kehitetään niin, että otetaan 
huomioon maankäyttövaikutukset ja kaupungin 
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toiminnalliset tarpeet.
14. Muodostetaan ja ylläpidetään rahoitukseltaan realistista 

pitkän aikavälin toimenpideohjelmaa.
15. Liikennejärjestelmän suunnittelu ja päätöksenteko 

perustetaan strategisiin tavoitteisiin ja taloudellisten 
toteutusmahdollisuuksien arviointiin.

16. Seutu- ja viranomaisyhteistyöllä parannetaan yhteisten 
tavoitteiden toteuttamismahdollisuuksia.

Kehittämisohjelmassa ei määritellä varsinaisia toimenpiteitä tai 
hankkeita, vaan se toimii pohjana tulevien toimenpideohjelmien 
laadinnassa.

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma on laadittu vuorovaikutteisesti. 
Painopisteenä on ollut erityisesti vuorovaikutus lähihallintokuntien 
kanssa ja kaupunkisuunnitteluviraston sisällä. Kehittämisohjelman 
laadinnan kuluessa on järjestetty useita työpajoja ja muita tilaisuuksia. 
Kehittämisohjelman tavoitteista ja toimintalinjauksista järjestettiin 
yhteiset työpajat rakennusviraston, talous- ja suunnittelukeskuksen, 
ympäristökeskuksen, HKL-liikelaitoksen ja Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymän (HSL) kanssa. Toimintalinjauksista pidettiin työpaja 
seudullisille viranomaistahoille. Työn ohjausryhmään on kuulunut 
HSL:n liikennejärjestelmäosaston edustaja ja kehittämisohjelman 
tavoitteet ovat yhdensuuntaiset Helsingin seudun 
liikennejärjestelmäsuunnittelun (HLJ) tavoitteiden kanssa. Valmistelun 
aikana järjestettiin myös kaksi tilaisuutta, joihin kutsuttiin sidosryhmien 
edustajia ja asukkaita. Lisäksi työtä on esitelty kahdesti Helsingin 
seudun kauppakamarin edustajille.

Liikkumisen kehittämisohjelman käsittely

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 26.11.2013 merkitä tiedoksi 
raporttiluonnoksen "Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma" ja 
osaltaan hyväksyä luonnoksen alkuvuonna 2014 tapahtuvan 
viimeistelyn pohjaksi. Lautakunta lähetti luonnoksen 
kaupunginhallitukselle lausuntojen pyytämistä  varten.

Lautakunta teki ehdotuksensa kaupunginhallitukselle äänestyksen 
jälkeen. Äänestyksen sisältö ilmenee päätöshistoriasta.

Kaupunginhallitus pyysi lausunnot Autoliitto ry:ltä, Enemmistö ry:ltä, 
Helsingin invalidien yhdistys ry:ltä, Helsingin kuljetusyrittäjät ry:ltä, 
Helsingin Luonnonsuojeluyhdistykseltä, Helsingin Polkupyöräilijät ry:ltä, 
Helsingin seudun liikenne  kuntayhtymältä (HSL), Helsingin 
taksiautoilijat ry:ltä, Helsingin yrittäjät ry:ltä ja Uudenmaan ELY-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2015 223 (249)
Kaupunginhallitus

Kaj/8
07.01.2015

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

keskukselta. Lisäksi pyydettiin viraston tai lautakunnan/johtokunnan 
lausuntoa rakennusvirastolta, ympäristökeskukselta ja 
kiinteistövirastolta sekä Liikennelaitos  liikelaitokselta (HKL).

Määräaikaan mennessä lausunnot saatiin  Uudenmaan ELY-
keskukselta, HSL:ltä, Helsingin kuljetusyrittäjät ry:ltä, Helsingin 
Taksiautoilijat ry:ltä, Helsingin yrittäjät ry:ltä, Helsingin seudun 
kauppakamarilta, Stockmann Oyj Abp:ltä ja Autoliitto ry:ltä sekä HKL-
liikelaitoksen johtokunnalta, yleisten töiden lautakunnalta ja 
ympäristölautakunnalta. Kiinteistövirasto/kiinteistölautakunta ei antanut 
asiasta pyydettyä lausuntoa.

Lausunnoissa kommentoitiin mm. kehittämisohjelman tavoitteita, 
kulkutapojen priorisointia ja tavoitteiden ja toimintalinjausten 
mahdollisia ristiriitoja, liikenteen hinnoittelua, seutuyhteistyötä ja 
seudullisuutta, sekä liikkumisen ohjausta. Kommentteja esitettiin myös 
toimintalinjausten muotoilusta, aikakustannuksista ja 
seurantamittareista. Lisäksi joissakin lausunnoissa nostettiin esiin 
kysymyksiä, jotka on käsitelty tai käsitellään muissa selvityksissä. 
Lausunnoissa esitettyihin kommentteihin ja toiveisiin on vastattu 
yksityiskohtaisesti liitteenä olevassa vastineessa. Lausunnot olivat 
pääosin myönteisiä. Kielteisissä kommenteissa mm. kritisoitiin 
kestävien liikkumismuotojen priorisointia suhteessa henkilöautoiluun.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 3.6.2014 antaa 
kaupunginhallitukselle liitteen mukaisen vastineen liikkumisen 
kehittämisohjelman luonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja muihin 
kannanottoihin ja lähettää liikkumisen kehittämisohjelman 
kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi. Lautakunta katsoi lausuntoja ja 
kannanottoja käsitellessään, etteivät ne edellytä muutoksia liikkumisen 
kehittämisohjelmaan.

Kaupunginkansliassa asiaa on valmisteltu yhteistyössä talous- ja 
suunnitteluosaston sekä elinkeino-osaston kanssa. Kommenteissa on 
katsottu, että liikkumisen kehittämisohjelmassa esitettyjä linjauksia tulisi 
pitää alustavina kun otetaan huomioon valmisteilla olevat kaupungin ja 
seudun maankäyttöön ja liikenteen suunnitteluun liittyvät strategiset 
linjaukset. Toimenpideohjelman linjauksiin kohdistuvissa kommenteissa 
on korostettu pääkeskuksen kilpailukyvyn kehittämistä ja katsottu, että 
sen rooli elinkeinoelämän pääkeskuksena edellyttää hyvää 
saavutettavuutta kaikilla liikennemuodoilla. Elinkeinoelämän tarpeiden 
ja kaikkia väestöryhmiä palvelevan joukkoliikenteen tulee nousta 
ohjelman toimintatapalinjauksissa järjestyksessä korkeammalle. 
Joukkoliikenteen runkolinjaston jatkovalmistelussa tulee ottaa 
huomioon vaikutukset ajoneuvoliikenteen sujuvuuteen 
joukkoliikennekaistoja suunniteltaessa. Elinkeino-osasto on lisäksi 
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nostanut esiin kansainvälisen saavutettavuuden merkityksen ja 
katsonut, että liikennejärjestelmän tavoitteisiin ja toimintalinjauksiin 
tulisi lisätä viides aihealue "Kaupungin ulkoinen saavutettavuus". 

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksen 
mukainen kuitenkin niin, että Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma 
esitetään merkittäväksi tiedoksi ja että ohjelmassa esitetyt tavoitteet ja 
toimintalinjaukset esitetään hyväksyttäviksi ohjeellisina 
noudatettavaksi. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1 Raporttiluonnos: Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma
2 Lausunnot
3 Vastineet Liikkumisen kehittämisohjelman luonnoksen lausuntoihin ja 

muihin kannanottoihin

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteen vastaanottajat Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kiinteistövirasto
Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
Rakennusvirasto
Talous- ja suunnitteluosasto
Ympäristökeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 15.12.2014 § 1336

HEL 2013-013534 T 08 00 00

Päätös
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Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle seuraavaan 
kaupunginhallituksen kokoukseen 7.1.2015 asti.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 03.06.2014 § 179

HEL 2013-013534 T 08 00 00

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
liitteen mukaisen vastineen liikkumisen kehittämisohjelman 
luonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja muihin kannanottoihin. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti lähettää liikkumisen 
kehittämisohjelman kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.

26.11.2013 Ehdotuksen mukaan

19.11.2013 Pöydälle

05.11.2013 Pöydälle

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Lauri Kangas, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37455

lauri.kangas(a)hel.fi
Hanna Strömmer, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37106

hanna.strommer(a)hel.fi
Anna Pätynen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37110

anna.patynen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 27.03.2014 § 57

HEL 2013-013534 T 08 00 00

Esitys

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päätti antaa seuraavan 
lausunnon.
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Kaupunkisuunnitteluviraston laatima luonnos Helsingin liikkumisen 
kehittämisohjelmasta on laaja ja monipuolinen strateginen selvitys. 
HKL näkee tällaisten pitkällä aikavälille tehtävien selvitysten olevan 
tärkeitä toiminnan ohjauksen kannalta ja kannustaa siksi jatkamaan 
suunnittelua tehdyn selvityksen pohjalta.

Liikkumisen kehittämisohjelman tavoitteet ovat yleviä: helsinkiläisten 
helppo arki, Helsingin elinvoimaisuus ja liikkumisen resurssitehokkuus. 
Liikkumisen kehittämisohjelma sisältää olennaiset liikkumiseen 
vaikuttavat ratkaisut; kaupungin ja sen asukkaitten eri toimintojen 
sijoittuminen ja niihin liittyvä liikkuminen. Valitut toimintalinjaukset 
kestävien liikkumismuotojen ja liikkumisen luotettavuuden lisäämiseksi 
kulkumuodosta riippumatta voidaan katsoa olevan hyviä. 

HKL joukkoliikenteen tuottajana tulee osallistumaan etenkin 
kaupunkiraideliikenteen liikkumispalveluiden tuottamiseen. Helsingin 
yleiskaavan visiossa on todetaan tulevaisuuden usean keskuksen 
kaupungin liikkumisen perustuvan verkostomaiseen raideliikenteeseen. 
Toteutusmallina on pidetty metron, junien ja pikaraitioteiden verkostoa, 
joka muodostaisi runkolinjaverkon keskusten välille.

Liikkumisen kehittämisohjelmassa ei mainita juuri raitiotieverkon ja 
raitiotiejärjestelmän kehittämistä yhtenä liikkumisen 
kehittämistoimenpiteenä. HKL näkee, että visioidun ja Helsingin 
strategian mukaisen raideliikenteen verkoston kehittäminen edellyttää 
raitioliikenteen entistä parempaa huomioimista suunnittelun kaikissa 
vaiheissa. Jotta raitiovaunuliikenteellä voidaan toteuttaa vision 
mukaista runkolinjojen liikennettä, on Helsingin raitiovaunujärjestelmää 
etenkin runkolinjaosuuksilla kehitettävä kohti pikaraitiotietä. HKL olisi 
näin suonut myös liikkumisen kehittämisohjelmassa tehdyn painotuksia 
myös joukkoliikenteen runkolinjaverkon toteutustavan suhteen.

06.03.2014 Pöydälle

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, projektipäällikkö, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 18.03.2014 § 117

HEL 2013-013534 T 08 00 00

Päätös
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Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Liikkumisen kehittämisohjelman laatimisessa on ollut laaja 
sidosryhmäyhteistyö ja sitä on työstetty vuorovaikutteisesti eri 
hallintokuntien kanssa. Rakennusviraston edustajat ovat osallistuneet 
hallintokuntayhteistyöhön tarkoitettuihin työpajoihin.

Kehittämisohjelma painottuu kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen 
edistämiseen ja muun ajoneuvoliikenteen kasvun hillitsemiseen. Valittu 
arvoperusta on yhtenevä kaupungin strategiaohjelman linjausten 
kanssa ja sikäli perusteltu. Ohjelman toimintalinjausten priorisoinnissa 
tulee kiinnittää erityistä huomiota jalankulun ja joukkoliikenteen 
yhteensovittamiseen siten, että niiden muodostamasta matkaketjusta 
tulee mahdollisimman mukava ja sujuva (kulkuyhteydet pysäkeille, 
pysäkki- ja terminaalijärjestelyt, joukkoliikenteen verkkojärjestelyt). 
Kehittämisohjelman suunnittelun yleisen periaatteen mukaan 
kävelijöiden tarpeista tulee huolehtia ensimmäisenä. Jalankulun asema 
tulee myös toimintalinjauksissa nostaa samalle tasolle kuin 
pyöräilyolosuhteet ja joukkoliikenteen runkolinjaston sujuvuus.

Liikkuminen niin jalan, polkupyörällä, julkisilla liikennevälineillä kuin 
henkilöautolla on kokonaisuus, joka käsittää teknisten ratkaisujen 
ohella katuverkon toimivuuden varmistamisen kaikissa olosuhteissa. 
Yleisten alueiden ylläpidon tärkeys ja rooli puuttuvat toimenpiteiden 
taustalta. Ylläpidon asettamat reunaehdot tulisi huomioida reittien ja 
katutilan käytön suunnittelussa jo mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa. Liikennejärjestelmän toimivuus on melko riippuvainen 
yleisten alueiden ylläpidosta, etenkin talvella. Häiriöherkkyyteen ja 
joukkoliikenteen luotettavuuteen vaikuttavat erityisesti ajoratojen 
talvihoito ja kunto. Liian tiukasti mitoitetut joukkoliikenteelle osoitetut 
ajoradat kaventuvat talvisin hankaloittaen bussien liikennöitävyyttä ja 
samalla vaarantaen liikenneturvallisuutta.

Mahdollinen liikenteen hinnoittelun kehittäminen (joukkoliikenteen 
tariffit, pysäköintimaksut, sujuvuusmaksut) henkilöautoliikenteen 
määrän säätelemiseksi tulee suunnata riittävän laaja-alaisesti, jotta 
säätelyn vaikutukset kohdistuvat tasapainoisesti. Suunnittelua tulee 
tehdä koko liikennejärjestelmän kautta, missä on samanaikaisesti 
huomioitu myös liityntäpysäköinti ja pyöräily joukkoliikenteen ohella. 
Muutoinkin toimintalinjaa tulee arvioida rinnan mahdollisen 
tiemaksujärjestelmän kehittämisen kanssa.

Huolto- ja jakeluliikenteen toimintaedellytysten varmistaminen on 
etenkin keskusta-alueiden toimivuuden ja viihtyisyyden elinehto. 
Vallitsevan sekasortoisuuden vähentäminen tulee nostaa keskeiseksi 
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toimintalinjaksi, koska siinä saavutettavat parannukset paitsi säästävät 
jakelukustannuksia heijastuvat suotuisasti myös jalankulun ja pyöräilyn 
mahdollisuuksiin. Jakeluliikennettä voitaisiin tehostaa esimerkiksi 
yritysten tavaran vastaanottoaikoja kehittämällä. Laadukkaalla 
kalustolla ja ilta- tai yöaikaisella jakelulla niihin soveltuvissa liikkeissä 
saataisiin aamupäivän jakeluruuhkaa helpotettua.

Toimenpiteiden toteutuminen vaatii ensisijaisesti suurta 
liikennekulttuurin ja ajattelutavan muutosta kaikissa liikkujissa. Tähän 
asiaan panostaminen viestinnän ja markkinoinnin keinoin tulisi olla yksi 
ohjelman tärkeimmistä toimenpiteistä. Pelkästään toteutetun infran 
avulla ei voida ohjata ihmisiä liikkumaan ympäristöystävällisemmin ja 
toiset paremmin huomioon ottavammin.

Pyöräilyn ja jalankulun lisääminen vaatii hyvän reitistön lisäksi ylläpidon 
parantamista. Vaikka reitistö olisi kuinka hyvä tahansa, jos sen hoitoon 
ei voida talvella riittävästi varautua, niin kulkumuotojen saavutettavuus 
heikkenee oleellisesti. Jalankulun ja pyöräilyn käytettävyyttä vähentää 
myös katupölyn ja pakokaasupäästöjen aiheuttama huono ilmanlaatu. 
Tähän tulee suunnittelussa ja ylläpidossa paneutua, erityisesti 
katukuiluissa.

Yleiskaavan visiot tiiviimmästä kaupunkitilasta lisäävät kulutusta ja 
ylläpidon tarvetta. Kehittämisohjelmassa halutaan investoida 
laadukkaaseen kaupunkiympäristöön. Myös ylläpidon resurssit tulee 
huomioida, ettei kaupunkiympäristö pääse rapautumaan rahoituksen 
puutteessa ennen suunnitellun elinkaarensa mukaista 
uudistamistarvetta tai joiltakin osin loppua.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa kehittämisohjelman luonnoksen 
hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

Käsittely

18.03.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutokset: Siirretään lausuntoehdotuksen seitsemäs 
kappale ehdotuksen neljänneksi kappaleeksi. 

Korvataan ehdotuksen kolmannen kappaleen viimeinen virke 
seuraavasti: "Kehittämisohjelman suunnittelun yleisen periaatteen 
mukaan kävelijöiden tarpeista tulee huolehtia ensimmäisenä. 
Jalankulun asema tulee myös toimintalinjauksissa nostaa samalle 
tasolle kuin pyöräilyolosuhteet ja joukkoliikenteen runkolinjaston 
sujuvuus."

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
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Jukka Kauto

Lisätiedot
Marko Jylhänlehto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

marko.jylhanlehto(a)hel.fi
Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 18.03.2014 § 101

HEL 2013-013534 T 08 00 00

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle Helsingin 
liikkumisen kehittämisohjelman luonnoksesta seuraavan lausunnon:

On erittäin myönteistä, että kaupunkisuunnitteluvirasto on laatinut 
kokonaisvaltaisen ja korkeatasoisen liikkumisen kehittämisohjelman, 
joka korostaa selkeästi liikennesuunnittelun tulevia painopistealueita. 

Ohjelmassa esiin nostetut tavoitteet ja korostukset ovat hyvin 
kannatettavia, erityisesti ohjelman kantava ajatus liikennejärjestelmien 
kehittämisestä kestävällä tavalla liikenteen hiilidioksidi- ja 
pakokaasupäästöt sekä melu huomioiden. On lisäksi tärkeää, että 
liikennemuotojen hierarkiassa jalankulku ja pyöräily on nostettu 
ensimmäisiksi ja henkilöautoliikenne tulee vasta joukkoliikenteen 
jälkeen.

Kehittämisohjelmassa on tunnistettu, että ennustevetoinen suunnittelu 
johtaa herkästi ennusteiden toteutumiseen, joten liikennesuunnittelun 
periaatteeksi kannattaa valita sen sijaan tavoitevetoisuus. Helsingin ja 
koko seudun liikkumistarve tulee kasvamaan lähivuosina ja -
vuosikymmeninä huomattavasti uusien asuin- ja työpaikka-alueiden 
myötä. On erittäin tärkeää asettaa tehokkaat toimenpiteet 
hiilidioksidipäästöjen vähentämis- ja kestävien kulkutapojen 
edistämistavoitteiden saavuttamiseksi sekä liikenteen ilmanlaatu- ja 
meluhaittojen torjumiseksi. Kehittämisohjelmassa tulisi myös huomioida 
alueen laivaliikenteen ja lentoliikenteen tarpeet ja vaikutukset. On 
tärkeää, että pääkaupunkiseudun sisäisen liikenteen kokonaisuuteen 
verrattuna suhteelliselta liikennemääriltään vähäiset mutta käytännössä 
alueen toimintaan merkittävästi vaikuttavat liikennemuodot 
huomioidaan riittävästi. Tällaisina kysymyksinä nousevat esimerkiksi 
helikopterikenttien sijoittuminen alueelle, pienkonekenttäjärjestelyt, 
mahdolliset vesijoukkoliikenteen järjestelyt tai henkilö- ja tavaraliikenne 
satamiin.

Toimenpideohjelma ja linkittyminen muihin ohjelmiin
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Kehittämisohjelman tarkoituksena on konkretisoida muun muassa 
Helsingin strategiaohjelmassa, kaupungin muissa strategisissa 
ohjelmissa sekä seudullisissa suunnitelmissa liikkumiselle ja liikenteelle 
asetettuja tavoitteita. Ohjelmassa ei kuitenkaan esitetä varsinaisesti 
käytännön toimenpiteitä. Olisikin tärkeää laatia pikaisesti toimenpide- 
tai toteuttamisohjelma, johon toimenpiteet konkretisoidaan sekä 
aikataulutetaan ja vastuutetaan, jotta varmistetaan tavoitteiden 
toteutuminen käytännössä. Toteuttamisohjelmassa tulisi tunnistaa 
lyhyen ja pitkän aikavälin toimet sekä kustannusvaikutukset.

On hyvin tärkeää, että ohjelma linkittyy kiinteästi muihin ohjelmiin ja 
suunnitelmiin, joissa on esitetty samansuuntaisia tavoitteita. 
Parhaillaan Helsingin kaupungilla on ympäristökeskuksen 
koordinoimana meneillään selvitys siitä, kuinka kaupunki saavuttaa 
tavoitteensa vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 30 % vuoteen 2020 
mennessä vuoden 1990 tasosta. Selvitys valmistuu huhtikuussa 2014, 
ja siihen on tulossa useita liikennettä ja liikkumista koskevaa 
toimenpidettä. Näitä toimenpiteitä olisi hyvä linkittää liikkumisen 
kehittämisohjelmaan tai sen mahdolliseen toimenpideohjelmaan. 

Tulisi varmistua, että myös muualla kirjatut tavoitteet ovat tämän 
ohjelman tavoitteiden kanssa yhteismitallisia. Ohjelman sivulla 38 on 
mainittu, että ongelmaksi voi tulla yhteisistä tavoitteista sopiminen ja 
mahdollinen ristiriitaisuus muiden kuntien tai valtion eri 
organisaatioiden edustamien tavoitteiden kanssa. Olisi hyvin tärkeää 
tunnistaa nämä mahdolliset ristiriidat ennen toteutusvaihetta. 

Kehittämisohjelman lopullisessa versiossa olisi hyvä olla 
prosessinkuvaus eli kuvaus siitä miten liikkumisen kehittämisen 
toimenpiteiden toteuttaminen tulee jatkumaan.  

Tavoitteiden toteutumisen turvaaminen

Ympäristölautakunta pitää erittäin kannatettava tavoitteena sitä, että 
kokonaismatkamäärän kasvu tullaan ohjaamaan kokonaisuudessaan 
julkiseen liikenteeseen sekä kävelyyn ja pyöräilyyn. Tavoitteen 
saavuttaminen vaatii kuitenkin erittäin voimakkaita toimia ja panostusta 
erityisesti joukkoliikenteen kehittämiseen.

Ympäristölautakunta ilmaisee huolensa siitä, kuinka pyörä- ja 
joukkoliikenteen kehittämisen toimet pystytään tulevina vuosina 
toteuttamaan ja kuinka kaupungin investointikatto vaikuttaa tähän.  
Investointimäärärahojen riittämisen turvaaminen onkin ensiarvoisen 
tärkeää esitettyjen tavoitteiden toteutumiseksi. Siltä varalta, että kaikki 
merkittävät, erityisesti raideliikennettä edistävät hankkeet eivät mahdu 
investointiraamiin, olisi syytä arvioida myös väliaikaisratkaisujen 
vaikuttavuutta ja toteutettavuutta.
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Helsingin seudun asukas- ja työpaikkamäärät kasvavat tulevina 
vuosikymmeninä merkittävästi. Jotta liikkumistarve saataisiin 
suunnattua kestäviin kulkumuotoihin, tulisi varmistua että 
joukkoliikenteen ja erityisesti raideliikenteen kapasiteetti on myös 
tulevaisuudessa riittävä.

Seuranta

On hienoa, että kehittämisohjelmassa on jo huomioitu tavoitteiden 
seuranta. Toimenpideohjelmassa tulisi seurantamittarit kuitenkin 
määritellä tarkemmin. Ilmanlaadun seuranta voisi olla yksi mittari, jolla 
seurataan liikenteen kasvua ja sen ohjautumista kestäviin kulkutapoihin 
sekä terveysvaikutuksia. Ilmanlaatua mitataan kattavasti 
pääkaupunkiseudulla HSY:n toimesta.

Kaupunkirakenteen tiivistäminen

Maankäytön tiivistäminen on perusteltua, jotta muun muassa 
liikkumisen kysyntää on mahdollista vähentää ja kestävien 
liikkumismuotojen tarjontaa samalla lisätä. Nämä yhdessä vaikuttavat 
positiivisesti liikkumisen energiankulutukseen, hiilidioksidipäästöihin, 
ilmanlaatuun ja meluun. Ympäristölautakunta kuitenkin korostaa, että 
tiivistämisessä ja vilkkaiden väylien varsille asuntoja kaavoitettaessa 
tulee aktiivisesti huomioida asukkaiden altistumisen vähentäminen 
ilman epäpuhtauksille ja melulle.

Suurien väylien muuttaminen bulevardimaisemmiksi ja ajonopeuksien 
laskeminen ovat kannatettavia suunnitelmia. Tällöin tulee kuitenkin 
huolehtia siitä, ettei liikenne pääse ruuhkautumaan. Se lisäisi liikenteen 
päästöjä sekä ilmanlaatu- ja meluhaittoja. Ruuhkautuminen voisi 
johdattaa liikennevirtoja ja sitä kautta myös päästöjä ja muita haittoja 
pienemmille asuinalueiden kaduille.

Ilmanlaatu

Ympäristölautakunta pitää myönteisenä, että taustatietoa on koottu 
ohjelmaan runsaasti. Selkeyden ja luettavuuden vuoksi taustat, 
nykytilat ja trendit olisi hyvä esittää raportin alussa.

Nykytila-kappaleessa sivulla 42 todetaan, että ”ilmanlaatu on 
pääasiassa hyvä, vaikka ohjearvojen (ylityksiä) voikin tapahtua muun 
muassa katukuiluissa”. Kuitenkin nykytilanne on se, että eivät 
pelkästään ohjearvot, vaan lisäksi myös EU:n yhteinen, 
valtioneuvoston asetuksella asetettu typpidioksidipitoisuuden 
vuosikeskiarvopitoisuuden raja-arvo 40 µg/m3 ylittyy arviolta noin 
kahdeksan kilometrin katuosuuksilla Helsingin kantakaupungissa. 
Ylittymisen syynä ovat liikenteen päästöt. Erityisen kriittisiä paikkoja 
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ilmanlaadun huononemiselle ovat vilkasliikenteiset katukuilut, joissa 
päästöt eivät pääse laimenemaan.

Kaupungin tulee huolehtia siitä, että pitoisuudet pysyvät raja-arvojen 
alapuolella. Uusia alueita, joilla ilmanlaadun raja-arvot ylittyvät, ei tule 
rakentaa. Tulisikin selvittää mahdollisuuksia vaikuttaa 
liikennesuunnittelulla siihen, ettei uusien katukuilumaisten väylien 
ilmansaastepitoisuudet nouse liian korkeiksi. 

Helsinki on saanut raja-arvon saavuttamiselle jatkoaikaa EU:n 
komissiolta 1.1.2015 saakka. Ilmanlaadun mittaus- ja mallinnustulosten 
perusteella on ilmeistä, että pahimmissa katukuilussa raja-arvo ylittyy 
edelleen v. 2015, mistä Ympäristöministeriö ja Helsingin kaupunki 
joutuvat vastaamaan komissiolle ja mahdollisesti myös EY-
tuomioistuimelle.

Ympäristölautakunta muistuttaa, että vaikka ajoneuvojen 
yksikköpäästöt tulevat todennäköisesti tulevaisuudessa laskemaan, 
aiheuttaa liikenne edelleen karkeita hiukkasia eli ns. katupölyä sekä 
melua, joilla on merkittäviä terveyshaittoja. Lisäksi uusien ajoneuvojen 
todelliset mitatut päästöt eivät ole vastanneet toiveita, vaan esimerkiksi 
uuden raskaan kaluston suorat typpidioksidipäästöt ovat jopa 
vanhempia ajoneuvoja suurempia, ja uusien bensakäyttöisten 
henkilöautojen pienhiukkaspäästöt on havaittu hyvin korkeiksi.  
Puhtaamman tekniikan yleistyminen ei ole tapahtunut toivotussa 
aikataulussa. Kaupunki voisikin edistää vähäpäästöisen ja hiljaisen 
ajoneuvo- ja työkonekaluston lisääntymistä muun muassa kannustimin 
ja omalla esimerkillään. 

Koska satamiin suuntautuvien rekkakuljetusten vaikutus 
kaupunkikeskustan ilmanlaatuun ja melutasoon on useilla alueilla 
merkittävä, olisi kehittämisohjelmassa esitettävä malleja näiden 
haittojen vähentämiseen. Rekkaliikenteen ja muun kuin 
matkustajaliikenteen Vuosaaren satamaan suuntaamisen lisäksi olisi 
harkittava erilaisia liikenteen ajoitukseen liittyviä mahdollisuuksia siten, 
että erilaiset ruuhkahuiput eivät esiinny samanaikaisesti.

Linkittyminen yleiskaavatyöhön ja asemaakaavoitukseen

Liikennejärjestelmäratkaisut linkittyvät kiinteästi maankäytön 
suunnitteluun ja erityisesti uuden yleiskaavan valmisteluun. Monet 
maankäyttöratkaisut, kuten sisääntuloväylien ympäristöjen 
rakentaminen, ovat riippuvaisia liikenneratkaisujen muutoksista. 
Yleiskaavan visio perustuu raideliikenneverkkoon, joka yhdistää 
kaupunkikeskustat toisiinsa. Kehittämisohjelma koskee sekä 
maankäytön että liikenteen suunnittelua, joten tavoitteet ja toimet tulisi 
sovittaa yhteen yleiskaavatasolla.
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Liikennejärjestelmän kehittämisen kannalta yleiskaava on keskeinen 
maankäytön suunnittelun väline. Kuitenkin myös asemakaavoituksen ja 
liikennesuunnittelun tiivis vuoropuhelu erityisesti vilkkaasti liikennöityjen 
alueiden kaavoituksessa olisi tärkeää. Nykyisin väylien varsien 
kaavoituksessa käytetään YTV:n (nyk. HSY) Liikenteen 
jäljet–julkaisussa esitettyjä suositus- ja minimietäisyyksiä, joilla pyritään 
vähentämään asukkaiden altistumista liikenteen päästöille. Koska 
yhdyskuntarakennetta tiivistettäessä ei aina ole mahdollista noudattaa 
näitä etäisyyksiä väylistä, tulisi selvittää muita keinoja, joilla altistumista 
ilmansaasteille ja melulle tiiviissä kaupunkirakenteessa vähennetään. 
Koska altistumisen vähentäminen ei suojaamalla ja muilla 
asemakaavoituksen keinoin ole aina riittävää, tulisi kartoittaa 
mahdollisuuksia liikennesuunnittelun erilaisin, innovatiivisinkin 
tapauskohtaisin ratkaisuin vaikuttaa itse päästölähteeseen eli 
autoliikenteeseen. 

Varsinkin satamiin ja lentoasemille tai helikopterikentille suuntautuvan 
maaliikenteen ja niiltä lähtevän meri ja ilmaliikenteen 
ympäristövaikutukset (melu ja ilmanlaatu, ilmastovaikutukset) tulee 
arvioida suhteessa koko pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmän ja 
yleiskaavoituksen kokonaisuuteen. Vain esimerkkinä mainittakoon 
melkein Vuosaaren satamaan ulottuva metrolinjasto.

Uusilla alueilla joukkoliikenteen sekä jalankulun ja pyöräilyn 
tavoitteelliset kulkutapaosuudet tulisi asettaa huomattavasti 
keskimääräistä korkeammiksi. 

Vaikutusten arviointi

Suunnittelukäytännöt  –kappaleessa todetaan, että liikennehankkeiden 
arviointia kehitetään nykyisestä. Ympäristölautakunta pitää tätä erittäin 
tärkeänä. Olisi kuitenkin erittäin tärkeää huomioida vaikutusten 
arvioinnissa myös ympäristövaikutukset, kuten ilmanlaatuun vaikuttavat 
päästöt sekä melu sekä vaikutukset ihmisten terveyteen. Ilmanlaadulla 
sekä melulla on osoitettu selvä yhteys sairastumisiin ja ennenaikaisiin 
kuolemiin. Tätä kautta niiden yhteiskuntataloudelliset vaikutukset ovat 
erittäin merkittäviä. Tiivis vuorovaikutus asukkaiden kanssa on liikenne- 
ja liikkumissuunnitelmien vaikutusten arvioinnissa hyvin oleellista. 

Logistiikan kehittäminen

Logistiikan kehittäminen kantakaupungissa sekä koko Helsingin 
seudulla on välttämätöntä sekä ympäristösyistä että elinkeinoelämän 
kannalta. Onkin hienoa, että kaupunkisuunnitteluvirasto on 
käynnistänyt citylogistiikan kehittämisen yhteistyössä muiden 
hallintokuntien ja tiiviissä vuorovaikutuksessa elinkeinoelämän kanssa. 
Kaupungin oman kaluston logistiikka ja kaluston laatu linkittyvät 
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kiinteästi tähän asiakokonaisuuteen. Sivulla 16 todetaan, että 
”Tavaraliikenteen tehostumista seurataan arvioimalla kuljetusten 
sujuvuutta ja täsmällisyyttä sekä käyttöastetta ja kaluston laatua.” 
Toteamus jättää hieman epäselväksi, onko kyseessä yksityinen 
kuljetustoiminta vai myös kaupungin oma kalusto. 

Keskusta-alueilla kuljetuksia varten voitaisiin innovatiivisesti harkita 
myös raitiokiskojen ja metroratojen käyttöä erilaisen tavara- ja 
konttiliikenteen kuljetuksien väylinä. Tulevaisuuden tarpeita varten 
asiaa olisi syytä selvittää.

Pyöräilyn edistäminen

Ympäristölautakunta pitää erittäin myönteisenä, että pyöräilyn 
kehittäminen on yksi painopistealue ja se on nostettu yhdenvertaiseksi 
kulkutavaksi autoliikenteen ja joukkoliikenteen kanssa. Pyöräteiden 
käyttäjien ei tulisi suoraan altistua vilkkaimpien liikenneväylien 
liikenteen aiheuttamille terveysvaikutuksille.

Palveluiden saavutettavuus

Kehittämisohjelmassa todetaan, että palveluiden sijoittelulla voidaan 
merkittävästi vaikuttaa eri kulkutapojen käytettävyyteen. Tämä on 
erittäin tärkeä näkökohta nykypäivänä palveluiden keskittämisen 
trendin vallitessa. Keskittäminen voikin lisätä huomattavasti 
liikkumistarvetta ja vaikeuttaa palveluiden saavutettavuutta erityisesti 
kävellen ja pyöräillen.

Käsittely

18.03.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Merja Kurki-Suonio: kohta 13 ...kaavoitettaessa tulee aktiivisesti...

Vastaehdotus:
Timo Pyhälahti: Kappaleen 4 jälkeen

Kehittämisohjelmassa tulisi myös huomioida alueen laivaliikenteen ja 
lentoliikenteen tarpeet ja vaikutukset. On tärkeää, että 
pääkaupunkiseudun sisäisen liikenteen kokonaisuuteen verrattuna 
suhteelliselta liikennemääriltään vähäiset mutta käytännössä alueen 
toimintaan merkittävästi vaikuttavat liikennemuodot huomioidaan 
riittävästi. Tällaisina kysymyksinä nousevat esimerkiksi 
helikopterikenttien sijoittuminen alueelle, pienkonekenttäjärjestelyt, 
mahdolliset vesijoukkoliikenteen järjestelyt tai henkilö- ja tavaraliikenne 
satamiin.

Kannattajat: Leo Stranius
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Vastaehdotus:
Timo Pyhälahti: Kappaleen 24 jälkeen omaksi kappaleekseen:

Keskusta-alueilla kuljetuksia varten voitaisiin innovatiivisesti harkita 
myös raitiokiskojen ja metroratojen käyttöä erilaisen tavara- ja 
konttiliikenteen kuljetuksien väylinä. Tulevaisuuden tarpeita varten 
asiaa olisi syytä selvittää.

Kannattajat: Leo Stranius

Vastaehdotus:
Timo Pyhälahti: Kappaleen 19 jälkeen omaksi kappaleekseen

Koska satamiin suuntautuvien rekkakuljetusten vaikutus 
kaupunkikeskustan ilmanlaatuun ja melutasoon on useilla alueilla 
merkittävä, olisi kehittämisohjelmassa esitettävä malleja näiden 
haittojen vähentämiseen. Rekkaliikenteen ja muun kuin 
matkustajaliikenteen Vuosaaren satamaan suuntaamisen lisäksi olisi 
harkittava erilaisia liikenteen ajoitukseen liittyviä mahdollisuuksia siten, 
että erilaiset ruuhkahuiput eivät esiinny samanaikaisesti.

Kannattajat: Leo Stranius

Vastaehdotus:
Timo Pyhälahti: Kappale 21 jälkeen

Varsinkin satamiin ja lentoasemille tai helikopterikentille suuntautuvan 
maaliikenteen ja niiltä lähtevän meri ja ilmaliikenteen 
ympäristövaikutukset (melu ja ilmanlaatu, ilmastovaikutukset) tulee 
arvioida suhteessa koko pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmän ja 
yleiskaavoituksen kokonaisuuteen. Vain esimerkkinä mainittakoon 
melkein Vuosaaren satamaan ulottuva metrolinjasto.

Kannattajat: Leo Stranius

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kappaleen 24 jälkeen omaksi kappaleekseen: Keskusta-
alueilla kuljetuksia varten voitaisiin innovatiivisesti harkita myös 
raitiokiskojen ja metroratojen käyttöä erilaisen tavara- ja konttiliikenteen 
kuljetuksien väylinä. Tulevaisuuden tarpeita varten asiaa olisi syytä 
selvittää.

Jaa-äänet: 2
Matti Niemi, Anita Vihervaara
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Ei-äänet: 5
Alviina Alametsä, Joona Haavisto, Sirpa Norvio, Timo Pyhälahti, Leo 
Stranius

Tyhjä: 2
Timo Latikka, Hanna Lähteenmäki

Poissa: 0

Muut vastaehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Suvi Haaparanta, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32061

suvi.haaparanta(a)hel.fi
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§ 34
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 
51 ja 52 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

kiinteistölautakunta 18.12.2014
rakennuslautakunta 23.12.2014

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi
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§ 35
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 
42 ja 1 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

eläintarhan johtokunta  
kaupunginmuseon johtokunta  
kaupunginorkesterin johtokunta  
kulttuuri- ja kirjastolautakunta  
liikuntalautakunta  
nuorisolautakunta  
opetuslautakunta  
opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto  
opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 14.10.2014
ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta  
suomenkielisen työväenopiston johtokunta  
taidemuseon johtokunta  
Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta  
eläintarhan johtaja  
museojohtaja  
kaupunginorkesterin intendentti  
ruotsinkielisen työväenopiston rehtori  
suomenkielinen työväenopisto:  
- rehtori  
- apulaisrehtori  
- osastopäällikkö (asiakaspalveluosasto)  
- osastopäällikkö (hallinto-osasto)  
taidemuseon johtaja  
tietokeskus:  
- johtaja  
- tutkimuspäällikkö  
- tietohuoltopäällikkö  
- kehittämispäällikkö  
työterveysjohtaja  
Henkilöstön kehittämispalvelut  
- toimitusjohtaja  
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Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi
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§ 36
Valtuutettu Tuomo Valokaisen toivomusponsi lasten ja nuorten 
psykoterapioiden saatavuudesta

HEL 2014-007789 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen 
kaupunginvaltuuston 4.6.2014 hyväksymän toivomusponnen (Tuomo 
Valokainen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen 
ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.  

Esittelijä
vs. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Sutinen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 HUSin lausunto 29.9.2014_

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu
HUS Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen toteutumisen 
seurantaa kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan 
toivomusponnen:  

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää 
mahdollisuutta edelleen edesauttaa lasten ja nuorten psykoterapiaan 
pääsyä riittävän nopeasti (Tuomo Valokainen)".  

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

Esittelijä viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja toteaa, 
että helsinkiläisten lasten ja nuorten psykoterapioista vastaa Helsingin 
ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, minkä vuoksi asiasta on pyydetty 
liitteenä olevat HYKSin nuorisopsykiatrian klinikkaryhmän ja 
lastenpsykiatrian klinikkaryhmän johtajien lausunnot.   

Nuorten psykoterapiat

HYKSin nuorisopsykiatria hoitaa 13 - 17-vuotiaita nuoria. 
Psykososiaaliset hoitomuodot, mm. erilaiset psykoterapiat, 
muodostavat hoidon pääosan. Sisäistä palvelutuotantoa täydentävissä 
ostopalveluissa HYKSin ostama psykoterapia kohdistuu pääosin 13 - 
15-vuotiaisiin ja 16 vuotta täyttäneet ohjataan pääasiassa Kelan 
kustantaman psykoterapian piiriin.   

Vuonna 2010 HYKSiin on perustettu psykososiaalisten hoitojen 
osaamiskeskus. Sen keskeisimpinä tehtävinä on kehittää HUS-
psykiatriaan yhtenäinen menettelytapa psykoterapian tarpeen ja 
soveltuvuuden arviointiin, hoidon tuloksellisuuden seuranta, 
psykoterapian vaikuttavuuden arviointi sekä psykoterapiaan ja 
psykososiaalisiin hoitoihin liittyvä tutkimustyö. Nykyisin HYKSissä 
seurataan systemaattisesti ostopalvelu- ja Kela-psykoterapioita. Alle 
16-vuotiaille nuorille haettujen psykoterapioiden määrä on pysynyt 
melko samana viimeisen kolmen vuoden ajan.        

Rakenteellisten uudistusten myötä nuorisopsykiatrinen avohoito 
kykenee vastaamaan nuorten tarpeisiin nopeasti ja tarjoamaan 
psykoterapiaa HYKSin omana tuotantona kasvaneilla avohoidon 
resursseilla. Kehittämistyön ansiosta nuoret ovat alkaneet saada oikea-
aikaista, harkittua psykoterapiahoitoa ja hoidon seurantaa. 
Potilasmäärät ja ostopalveluna psykoterapiaan ohjattavien nuorten 
määrät ovat HYKS-nuorisopsykiatriassa valtakunnallisessa vertailussa 
suuria.         

Lastenpsykiatria (0 - 12-vuotiaat)

HYKS-lastenpsykiatria aloitti vuonna 2009 psykoterapioiden hankinnan 
uudelleen organisoinnin, jonka tavoitteena oli hoitoaiheiden mukaisen 
hoidon tarjoaminen ja tasavertainen hoitoon pääsy kohtuullisessa 
ajassa. Myös HYKSin lastenpsykiatrian omana toimintana annettavaa 
psykoterapiaa on kehitetty ja henkilöresurssia kohdennettu siten, että 
psykoterapiaa on voitu tarjota myös niille lapsille, joille ostopalveluna 
saatavissa oleva hoito ei ole paras vaihtoehto.     
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HYKS-lastenpsykiatrian tavoitteena on edelleen lisätä ja monipuolistaa 
hoidon tarjontaa ja käyttää sitä lääketieteellisin indikaatioin eli silloin 
kun lapsen psyykkinen häiriö ja elämän olosuhteet ovat sellaiset, että 
psykoterapeuttisella hoidolla on odotettavissa parannusta lapsen 
toimintakykyyn ja oireisiin.   

Esittelijä
vs. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Sutinen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 HUSin lausunto 29.9.2014_

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu
HUS Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 02.12.2014 § 413

HEL 2014-007789 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

"Psykoterapia on terveydenhuollon tavoitteellista ammatillista toimintaa, 
joka tähtää psyykkisen terveyden ja toimintakyvyn lisäämiseen. 
Psykoterapia on vuorovaikutuksellinen, teoreettiseen tietämykseen 
perustuva ja tehokas mielenterveyden häiriöiden ja psyykkisten 
ongelmien hoito- ja kuntoutusmuoto.

Helsinkiläisten lasten ja nuorten psykoterapioista vastaa Helsingin ja 
Uudenmaan sairaanhoitopiiri, minkä vuoksi asiasta on pyydetty Hyksin 
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nuorisopsykiatrian klinikkaryhmän ja lastenpsykiatrian klinikkaryhmän 
johtajien lausunnot. 

Nuorten psykoterapiat

Hyks nuorisopsykiatria hoitaa 13–17 -vuotiaita nuoria. Pääosan 
hoidosta muodostaa psykososiaaliset hoitomuodot, mm. erilaiset 
psykoterapiat. Sisäistä palvelutuotantoa täydentävissä ostopalveluissa 
Hyksin ostama psykoterapia kohdistuu pääosin 13–15 -vuotiaisiin ja 16 
vuotta täyttäneet ohjataan pääasiassa KELA:n kustantaman 
psykoterapian piiriin.

Vuonna 2007 Hyks nuorisopsykiatriassa alkoi 
ostopalvelupsykoterapioiden arviointiin, seurantaan ja yhteistyön 
parantamiseen liittyvä hanke.  Vuodesta 2010 systemaattisen 
arvioinnin kehittäminen on ollut jatkuvaa.

Vuonna 2010 Hyksiin perustettiin psykososiaalisten hoitojen 
osaamiskeskus. Sen keskeisimpinä tehtävinä on kehittää HUS-
psykiatriaan yhtenäinen menettelytapa psykoterapian tarpeen ja 
soveltuvuuden arviointiin, hoidon tuloksellisuuden seuranta, 
psykoterapian vaikuttavuuden arviointi sekä psykoterapiaan ja 
psykososiaalisiin hoitoihin liittyvä tutkimustyö. Nykyisin Hyksissä 
seurataan systemaattisesti ostopalvelu- ja Kela-psykoterapioita. 

Alle 16-vuotiaille nuorille haettujen psykoterapioiden määrä on pysynyt 
kohtalaisen samana viimeisen kolmen vuoden ajan. Määrä on kuitenkin 
avohoidon kehittämisen myötä alempi kuin ennen vuotta 2010. Uusia 
psykoterapioita on alkanut suhteellisesti hiukan enemmän. 

Keskusteluun perustuvien psykoterapioiden osalta muiden kuin 
psykodynaamista psykoterapiaa tarjoavien psykoterapeuttien määrä on 
pieni, mikä osittain rajoittaa psykoterapioiden saatavuutta. 

Ostopalvelupsykoterapiaa on ostettu vuotta 2010 edeltävään tasoon 
verrattuna rahallisesti noin puolet vuotta 2010 edeltävään aikaan 
verrattuna. Tähän on päästy em. suurilla rakenteellisilla uudistuksilla, 
joissa nuorisopsykiatrinen avohoito kykenee vastaamaan nuorten 
tarpeisiin nopeasti ja tarjoamaan psykoterapiaa Hyksin omana 
tuotantona kasvaneilla avohoidon resursseilla. Tehdyn kehittämistyön 
seurauksena nuoret ovat alkaneet saada oikea-aikaista, harkittua 
psykoterapiahoitoa ja hoidon seurantaa. Potilasmäärät ja ostopalveluna 
psykoterapiaan ohjattavien nuorten määrät ovat Hyks 
nuorisopsykiatriassa valtakunnallisessa vertailussa suuria. 

Lastenpsykiatria (0–12 -vuotiaat)
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Psykoterapiaan pääsy on ollut aikaisemmin epätasa-arvoista, 
sattumanvaraista ja usein hidasta. Vuonna 2009 Hyks lastenpsykiatria 
aloitti psykoterapioiden hankinnan uudelleenorganisoinnin, jonka 
tavoitteena oli hoitoaiheiden mukaisen hoidon tarjoaminen ja 
tasavertainen hoitoon pääsy kohtuullisessa ajassa. Myös Hyksin 
lastenpsykiatrian omana toimintana annettavaa psykoterapiaa on 
kehitetty ja henkilöstöresurssia kohdennettu siten, että psykoterapiaa 
on voitu tarjota myös niille lapsille, joille ostopalveluna saatavissa oleva 
hoito ei ole paras vaihtoehto.

Psykoterapiaan pääsy ei edelleenkään ole täysin tasa-arvoista, vaan 
lapsen asuinpaikka ja äidinkieli vaikuttavat siihen, kuinka helppoa on 
löytää soveliasta terapeuttia. Tilanne on kuitenkin olennaisesti 
parantunut vuodesta 2008. Hyks lastenpsykiatrian tavoitteena on 
edelleen lisätä ja monipuolistaa hoidon tarjontaa ja käyttää sitä 
lääketieteellisin indikaatioin eli silloin kun lapsen psyykkinen häiriö ja 
elämän olosuhteet ovat sellaiset, että psykoterapeuttisella hoidolla on 
odotettavissa parannusta lapsen toimintakykyyn ja oireisiin.

Suomessa lasten ja nuorten psykoterapian voimavarat ja potilaat ovat 
viime vuosina lisääntyneet nopeasti ja kansainvälisessä vertailussa 
terapiaresursseja on paljon. Hyksissä tehty kehitystyö edesauttaa 
lasten ja nuorten pääsyä psykoterapiaan riittävän nopeasti. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Psykososiaalisten hoito- ja tukimuotojen ohella oikea-aikainen, oikein 
kohdistettu ja oikeantyyppinen psykoterapia lisää psyykkistä 
hyvinvointia ja terveyttä."

18.11.2014 Pöydälle
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 1 - 12, 14, 17, 19 - 23, 25, 26 ja 29 - 36 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 § 

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 13, 15, 16, 18 ja 24 §: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.

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
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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 (Sivistystoimi)

 (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

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 27 ja 28 §:t.

Tähän päätökseen saa hakea muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus
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Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on 
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös 
välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan 
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on 
asetettu yleisesti nähtäväksi.

Nähtäville asettamispäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan 
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä 
päivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus 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 
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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, joko alkuperäisenä tai 
jäljennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu 
selvitys valitusajan alkamisesta

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin 
toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 97 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 13701

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
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Kaupunginhallitus

Osku Pajamäki
puheenjohtaja

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Marcus Rantala Jarmo Nieminen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 15.01.2015.


