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Kokousaika 30.11.2015 16:00 - 16:56

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Rauhamäki, Tatu kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Pajamäki, Osku 1. varapuheenjohtaja
Kivekäs, Otso 2. varapuheenjohtaja
Honkasalo, Veronika
Modig, Silvia
Männistö, Lasse
Oskala, Hannu
Peltokorpi, Terhi
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Rissanen, Laura saapui 16:32, poissa: 1144 - 1165 

§:t
Torsti, Pilvi
Vainikka, Mirka
Vesikansa, Sanna
Luukkainen, Hannele varajäsen

Muut

Puoskari, Mari kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-

johtaja
Paavolainen, Sara kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja
Räty, Laura apulaiskaupunginjohtaja
Viljanen, Ritva apulaiskaupunginjohtaja
Sinnemäki, Anni apulaiskaupunginjohtaja
Korhonen, Tapio kansliapäällikkö
Pohjaniemi, Marju henkilöstöjohtaja
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Summanen, Juha hallintojohtaja
Sarvilinna, Sami kaupunginlakimies
Kari, Tapio viestintäpäällikkö
Teppo, Tiina johtava asiantuntija
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poistui 16:12, poissa: 1153 - 1168 
§:t

Andersson, Victor kaupunginsihteeri
Erroll, Katri hallintoasiantuntija
Härmälä, Timo kaupunginsihteeri
Matikainen, Kristiina kaupunginsihteeri
Mickwitz, Leena kaupunginsihteeri
Nyfors, Maria kaupunginsihteeri
Thodén, Annikki vs. kaupunginsihteeri
Vallittu, Anja kaupunginsihteeri
Lindén, Timo vs. apulaiskaupunginsihteeri
Menna, Lauri hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Tatu Rauhamäki kaupunginhallituksen puheenjohtaja
1144 - 1168 §:t

Esittelijät

Jussi Pajunen kaupunginjohtaja
1144 - 1148 ja 1153 - 1159 §:t

Pekka Sauri apulaiskaupunginjohtaja
1149, 1160 ja 1162 - 1164 §:t

Anni Sinnemäki apulaiskaupunginjohtaja
1150 - 1152 ja 1168 §:t

Laura Räty apulaiskaupunginjohtaja
1161 ja 1165 §:t

Ritva Viljanen apulaiskaupunginjohtaja
1166-1167 §:t

Pöytäkirjanpitäjä

Lauri Menna hallintoasiantuntija
1144 - 1168 §:t
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§ Asia

1144 Kj/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

1145 Kj/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

1146 Kj/1 V 9.12.2015, Kaupunginhallituksen johtosäännön muuttaminen

1147 Kj/2 V 9.12.2015, Koulun ja oppilaitoksen perustamista ja lakkauttamista 
koskevan toimivallan siirtäminen opetuslautakunnalle

1148 Kj/3 V 9.12.2015, Selvitys vuoden 2014 arviointikertomuksen johdosta suo-
ritetuista toimenpiteistä

1149 Ryj/1 V 9.12.2015, Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitoksen johto-
säännön muuttaminen

1150 Kaj/1 V 9.12.2015, Länsisataman korttelin 20262 osan tontista 1 ja korttelin 
20263 osan tontista 1 sekä satama- ja vesialueen asemakaavan 
muuttaminen (Jätkäsaari, Atlantinkaaren alue nro 12331)

1151 Kaj/2 V 9.12.2015, Länsisataman osaa korttelista 20262 sekä satama- ja 
katualueita koskevan asemakaavan muuttaminen (Jätkäsaaren liikun-
tapuiston alue, nro 12277)

1152 Kaj/3 V 9.12.2015, Munkkiniemen korttelin 30080 tonttien 3 ja 10 asema-
kaavan muuttaminen (Kuusisaari, nro 12268)

1153 Kj/3 Koillis-Helsingin lähimmäistyö Milja ry:n lainojen lyhennysvapaan 
myöntäminen ja laina-ajan pidentäminen

1154 Kj/4 Helsinki Stadion Oy:n osakkeiden merkintä

1155 Kj/5 Määrärahan myöntäminen kiinteistövirastolle eri alueiden esirakenta-
miseen ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin

1156 Kj/6 Kaupunginhallituksen käytettäväksi myönnettyjen määrärahojensiirtä-
minen ja määrärahojen myöntäminen rakennusvirastolle projektialuei-
den esirakentamiseen

1157 Kj/7 Vaalivalmistelutoimikunnan jäsenen valinta

1157 Kj/7 Val av ledamot i valberedningskommittén

1158 Kj/8 Kaupunginvaltuuston 25.11.2015 tekemien päätösten täytäntöönpano

1159 Kj/9 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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1160 Kj/10 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

1161 Kj/11 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

1162 Ryj/1 Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite Vuosaaren Kallahden kainalon ui-
marannan ulkoilutien valaisemisesta

1163 Ryj/2 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kau-
pungissa vuonna 2014

1164 Ryj/3 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

1165 Stj/1 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

1166 Sj/1 Lausunnon antaminen opetus- ja kulttuuriministeriölle työryhmämuis-
tiosta 2015:16 koskien nuorisolain uudistamista

1167 Sj/2 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

1168 Kaj/1 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 1144
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Osku 
Pajamäen ja Marcus Rantalan sekä varatarkastajiksi Hannele Luukkai-
sen ja Silvia Modigin.

Käsittely

Kaupunginhallitus valitsi yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta 
pöytäkirjan varatarkastajiksi Arja Karhuvaaran sijasta Hannele Luukkai-
sen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Osku 
Pajamäen ja Marcus Rantalan sekä varatarkastajiksi Arja Karhuvaaran 
ja Silvia Modigin.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 1145
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätös

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

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 1146
V 9.12.2015, Kaupunginhallituksen johtosäännön muuttaminen

HEL 2015-009663 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa kaupunginhallituksen johtosään-
töä siten, että 13 §:n 4 momentissa olevan luettelon kohta 2 Palmia -lii-
kelaitoksen johtokuntaa muutetaan muotoon palvelukeskus -liikelaitok-
sen johtokuntaa.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupunginhallituksen johtosääntö muutettu
2 Sääntötoimikunnan lausunto kaupunginhallituksen johtosääntömuutok-

sesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuusto päätti 4.11.2015 (§ 
278) muuttaa Palmia -liikelaitoksen johtosääntöä mm. siten, että liike-
laitoksen nimi on 20.11.2015 alkaen Helsingin kaupungin palvelukes-
kus -liikelaitos. Tämän johdosta kaupunginhallituksen johtosäännön 13 
§:n 4 momentissa mainittu Palmia -liikelaitoksen johtokunta tulee muut-
taa muotoon palvelukeskus -liikelaitoksen johtokunta.

Sääntötoimikunta on 24.11.2015 kokouksessaan käsitellyt johtosääntö-
muutosta, eikä sillä ole huomautettavaa esitykseen.
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Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupunginhallituksen johtosääntö muutettu
2 Sääntötoimikunnan lausunto kaupunginhallituksen johtosääntömuutok-

sesta

Oheismateriaali

1 Helsingin kaupunginhallituksen johtosääntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 04.11.2015 § 278

HEL 2015-009663 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
muuttaa Palmia -liikelaitoksen johtosäännön nimen ja johtosäännön 1 
ja 2 §:t kuulumaan seuraavasti:

Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitoksen johtosääntö

1 §

Liikelaitoksen nimi

Liikelaitoksen nimi on Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitos. 
Liikelaitos käyttää toiminnassaan nimeä Palvelukeskus.

2 § 

Toimiala
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Liikelaitos tuottaa Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitoksen 
johtokunnan alaisena kaupungille ja kaupunkikonsernille tukipalveluja, 
kuten ruokahuolto-, siivous-, hyvinvointi- ja hoivapalveluja, hyväksytty-
jen tavoitteiden mukaisesti.

Johtosäännön muutokset tulevat voimaan 20.11.2015.

Käsittely

04.11.2015 Ehdotuksen mukaan

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selonteko-
na, että keskustelun kuluessa valtuutettu Veronika Honkasalo oli val-
tuutettu Dan Koivulaakson kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi 
seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään uuden johtosäännön kaupunginvaltuusto 
edellyttää, että Palmia liikelaitoksen johtosäännön muutok-
sen yhteydessä uudella nimellä toimiva Helsingin kaupungin 
palvelukeskus -liikelaitoksen operatiivinen johto selvittää 
mahdollisuutta käynnistää strategiavalmistelun liikelaitok-
sen taloudellisesta, toiminnallisesta ja henkilöhallinnollises-
ta toimintatavoista muuttuneessa toimintaympäristössä.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksi-
mielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

2 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Veronika Honkasalon ehdotta-
man toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Hyväksyessään uuden johtosäännön kaupunginvaltuusto 
edellyttää, että Palmia liikelaitoksen johtosäännön muutoksen yhtey-
dessä uudella nimellä toimiva Helsingin kaupungin palvelukeskus -liike-
laitoksen operatiivinen johto selvittää mahdollisuutta käynnistää strate-
giavalmistelun liikelaitoksen taloudellisesta, toiminnallisesta ja henkilö-
hallinnollisesta toimintatavoista muuttuneessa toimintaympäristössä.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 28
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Veronika 
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Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, 
Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Eija 
Loukoila, Jape Lovén, Hanna Mithiku, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, 
Henrik Nyholm, Sara Paavolainen, Sirpa Puhakka, Nasima Razmyar, 
Heini Röyskö, Kaarin Taipale, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, 
Pertti Villo, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 49
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, 
Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Matti Enroth, Juha Hakola, 
Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Suzan Ikävalko, Katriina Juva, 
Seppo Kanerva, Helena Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Em-
ma Kari, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva 
Krohn, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija 
Muurinen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Maria Ohi-
salo, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Pelto-
korpi, Erkki Perälä, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, 
Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, 
Riitta Skoglund, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilk-
ka Taipale, Ulla-Marja Urho, Markku Vuorinen, Ville Ylikahri

Poissa: 8
Pentti Arajärvi, Eero Heinäluoma, Otso Kivekäs, Lasse Männistö, Osku 
Pajamäki, Tatu Rauhamäki, Pilvi Torsti, Sanna Vesikansa

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Veronika Honkasa-
lon ehdottamaa toivomuspontta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 19.10.2015 § 979

HEL 2015-009663 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa Palmia -liikelaitoksen johtosään-
nön nimen ja johtosäännön 1 ja 2 §:t kuulumaan seuraavasti:

Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitoksen johtosääntö
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1 §

Liikelaitoksen nimi

Liikelaitoksen nimi on Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitos. 
Liikelaitos käyttää toiminnassaan nimeä Palvelukeskus.

2 § 

Toimiala

Liikelaitos tuottaa Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitoksen 
johtokunnan alaisena kaupungille ja kaupunkikonsernille tukipalveluja, 
kuten ruokahuolto-, siivous-, hyvinvointi- ja hoivapalveluja, hyväksytty-
jen tavoitteiden mukaisesti.

Johtosäännön muutokset tulevat voimaan 20.11.2015.

Käsittely

19.10.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään siten, että johtosäännön voimaantuloa kos-
keva kappale muutetaan seuraavasti:

Johtosäännön muutokset tulevat voimaan 20.11.2015.

12.10.2015 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
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§ 1147
V 9.12.2015, Koulun ja oppilaitoksen perustamista ja lakkauttamista 
koskevan toimivallan siirtäminen opetuslautakunnalle

HEL 2015-006340 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle Hannu Os-
kalan ehdotuksesta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää kumota kaupunginhallituksen johtosään-
nön valtuuston tehtäviä koskevan 7 §:n 11 kohdan, joka kuuluu seuraa-
vasti:

Kaupunginvaltuuston tehtävänä on sen lisäksi, mitä erikseen on sää-
detty tai määrätty tai mikäli tehtävää ei ole annettu muulle viranomai-
selle,

- - -

11 päättää opetustoimeen kuuluvan oppilaitoksen perustami-
sesta tai lakkauttamisesta opetuslautakunnan annettua 
asiasta lausuntonsa

- - -  
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Samalla kaupunginvaltuusto päättää lisätä opetustoimen johtosäännön 
opetuslautakunnan tehtäviä koskevaan 4 §:ään uuden 17 a kohdan 
seuraavasti:

Lautakunnan tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty,

- - -

17 a päättää jaoston ehdotuksesta koulun ja oppilaitoksen pe-
rustamisesta tai lakkauttamisesta

- - -  

ja opetuslautakunnan jaostojen tehtäviä koskevan 5 §:n 1 momenttiin 
uuden 5 a kohdan seuraavasti:

Jaostojen tehtävänä on oman kieliryhmänsä osalta, ellei toisin ole mää-
rätty,

- - -

5 a tehdä lautakunnalle ehdotus koulun ja oppilaitoksen pe-
rustamisesta tai lakkauttamisesta

- - -  

Samalla kaupunginvaltuusto päättää, että johtosääntömuutokset tulevat 
voimaan 1.8.2016 alkaen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen voimassa olevan johtosäännön 7 §:n mukaan 
kaupunginvaltuuston tehtävänä on päättää opetustoimeen kuuluvan 
oppilaitoksen perustamisesta tai lakkauttamisesta opetuslautakunnan 
annettua asiasta lausuntonsa.

Nykyisen johtosääntömääräyksen seurauksena koulujen ja toisen as-
teen oppilaitosten perustaminen, hallinnollinen yhdistäminen tai lak-
kauttaminen käsitellään neljässä toimielimessä: opetuslautakunnan 
suomenkielisessä tai ruotsinkielisessä jaostossa, opetuslautakunnassa, 
kaupunginhallituksessa ja valtuustossa. Moninkertainen käsittely on 
raskas niin päättäjille ja opetusvirastolle kuin kouluille, oppilaille ja näi-
den vanhemmille. Alueellisen kouluverkkotarkastelun alkamisesta val-
tuuston päätökseen koulun perustamisesta, hallinnollisesta yhdistämi-
sestä tai lakkauttamisesta kuluu nykyisellään lähes vuosi.

Kaupunginhallitus esittää, että koulujen ja toisen asteen oppilaitosten 
perustamista, hallinnollista yhdistämistä ja lakkauttamista koskeva toi-
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mivalta siirretään kaupunginvaltuustolta opetuslautakunnalle. Toimival-
lan siirtäminen edellyttää kaupunginhallituksen johtosäännön 7 §:n 11 
kohdan kumoamista ja vastaavan määräyksen lisäämistä opetustoimen 
johtosääntöön. Voimassa olevat johtosäännöt ovat esityksen oheisma-
teriaalina.

Kaupungin yleisenä käytäntönä on, että palveluverkkoja koskevat rat-
kaisut tehdään lauta- ja johtokuntatasolla. Terveysasemien ja sosiaali-
toimen yksiköiden perustamisesta tai lakkauttamisesta päättää sosiaali- 
ja terveyslautakunta, nuorisotoimen toimipaikoista nuorisolautakunta, 
kirjastoista ja kulttuuritoimen toimipaikoista kulttuuri- ja kirjastolautakun-
ta, museoiden, työväenopistojen ym. toimipaikoista johtokunnat. Sa-
manlainen prosessi muiden hallintokuntien kanssa luo hyvät edellytyk-
set virastojen väliselle yhteissuunnittelulle, tehostaa päätöksentekoa ja 
parantaa palveluja.

Muissa suurissa kaupungeissa opetustoimen palveluverkkoa koskeva 
toimivalta on pääsääntöisesti opetusasioista vastaavalla lautakunnalla. 
Espoossa opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta sekä svenska rum -
lautakunta päättävät peruskoulujen ja lukioiden perustamisesta ja lak-
kauttamisesta. Vantaalla toimivalta koulujen ja oppilaitosten perustami-
sessa ja lakkauttamisessa kuuluu opetuslautakunnalle. Tampereella 
lasten ja nuorten palvelujen lautakunta sekä osaamis- ja elinkeinolauta-
kunta päättävät koulujen ja oppilaitosten perustamisesta ja lakkauttami-
sesta.

Kaupunkitason periaateratkaisut ja strateginen ohjaaminen kuuluvat 
kaupunginvaltuustolle. Lisäksi kaupunginhallitus on 30.3.2015 linjannut 
opetustoimen palveluverkon kehittämisen tavoitteet. Opetuslautakun-
nalla on asiantuntijatoimielimenä osaaminen ja kokonaisnäkemys tar-
vittavista kouluverkkoratkaisuista ja yksittäisiä kouluja koskevista rat-
kaisuista. Korkeatasoisesta, tarkoituksenmukaisesta ja hyvin kuntalai-
sia palvelevasta kouluverkosta huolehtiminen on opetuslautakunnan 
tärkeimpiä tehtäviä. Kouluverkkoratkaisuja koskevan toimivallan siirtä-
minen opetuslautakunnalle keventää hallinnollista menettelyä.

Opetuslautakunta kantaa kokonaisvastuun myös opetustoimen talous-
arvion toteuttamisesta. Kouluverkkoa koskevan toimivallan siirtäminen 
opetuslautakunnalle mahdollistaa opetustoimen talousarvion toteutta-
misen suunnitelmallisesti ja yhtenä kokonaisuutena sekä palveluverkon 
mitoittamisen joustavasti ja tarvetta vastaavalla tavalla. 

Valmistelun aikana on ollut esillä myös vaihtoehto, jossa opetuslauta-
kunta päättäisi koulujen perustamisesta ja lakkauttamisesta suoraan il-
man suomenkielisen tai ruotsinkielisen jaoston esitystä. Tällöin opetus-
lautakunnan enemmistö voisi päättää sekä suomen- että ruotsinkielis-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/2015 11 (171)
Kaupunginhallitus

Kj/2
30.11.2015

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

ten koulujen perustamisesta tai lakkauttamisesta ilman jaostojen näke-
mystä, mikä on ongelmallista erityisesti ruotsinkielisen kouluverkon 
kannalta. Opetuslautakunnan jaostot perustuvat kuntalakiin, jonka mu-
kaan kaksikielisessä kunnassa asetetaan opetustoimen hallintoon erilli-
nen toimielin kumpaakin kieliryhmää varten taikka yhteinen toimielin, 
joka jakautuu kieliryhmiä varten jaostoihin. Ruotsinkielisestä kouluver-
kosta huolehtiminen on ruotsinkielisen jaoston keskeinen tehtävä, ja 
jaostolla on siitä hyvä kokonaisnäkemys. 

Kaupunginhallitus katsoo, että kouluverkkoratkaisut olisi em. johtuen 
tarkoituksenmukaista käsitellä niin, että jaostot esittävät opetuslauta-
kunnalle koulujen ja oppilaitosten perustamista, hallinnollista yhdistä-
mistä tai lakkauttamista omien kieliryhmiensä osalta, ja opetuslauta-
kunta tekee päätöksen. Asiaa koskeva määräys esitetään lisättäväksi 
opetustoimen johtosääntöön sekä opetuslautakunnan tehtäviä koske-
vaan 4 §:ään että jaostojen tehtäviä koskevaan 5 §:ään.

Myös suomenkielisen kouluverkon ratkaisut tulee tällöin käsiteltyä sekä 
jaostossa että opetuslautakunnassa, joiden kokoonpano on lautakun-
nan ruotsinkielisiä jäseniä lukuun ottamatta sama. Vaikka suomenkieli-
sen kouluverkon käsittelyyn jää edelleen moninkertaisuutta, yhdenver-
taisuuden ja prosessin selkeyden vuoksi on parempi, että molempien 
kieliryhmien kouluverkkoratkaisut käsitellään samalla tavalla.

Muutoksen yhteydessä eri koulutusasteiden oppilaitoksia koskevat kä-
sitteet on korjattu vastaamaan ajanmukaista käytäntöä: "oppilaitos" on 
muutettu "kouluksi ja oppilaitokseksi", koska käsitteenä koulu on nykyi-
sellään vakiintunut tarkoittamaan peruskoulua ja oppilaitos toisen as-
teen oppilaitosta. Johtosäännön määräys koskee molempia.

Sääntötoimikunta puoltaa hallinnollisen menettelyn yhdenmukaistamista

Sääntötoimikunta on 9.6.2015 antamassaan lausunnossa puoltanut 
johtosääntöjen muuttamista esityksen mukaisesti. Sääntötoimikunta to-
teaa, että hallinnollisen menettelyn yhdenmukaistamiseksi on perustel-
tua, että samantasoiset palveluverkkoa koskevat ratkaisut tehdään 
kaupungin kaikilla toimialoilla samalla päätöstasolla ja että toimivalta 
koulujen ja oppilaitosten perustamista ja lakkauttamista koskevassa yk-
sittäisessä asiassa siirretään opetuslautakunnalle. Sääntötoimikunnan 
lausunto on kokonaisuudessaan liitteenä 1.

Opetuslautakunta puoltaa toimivallan siirtämistä ja kehittää palveluverkkoprosessia

Opetuslautakunta on 27.10.2015 antamassaan lausunnossa äänin 8−3 
puoltanut toimivallan siirtämistä valtuustolta opetuslautakunnalle. Lau-
sunto on kokonaisuudessaan asian päätöshistoriassa.
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Opetuslautakunta toteaa lausunnossaan, että nykyinen palveluverkkoa 
koskeva päätösprosessi on raskas kuntalaisille, päätöksentekijöille ja 
opetusvirastolle, sillä samoja asioita käsitellään monta kertaa eri toi-
mielimissä. Varsinkin koulutulokkaiden huoltajat toivovat selkeää tietoa 
lapsen koulupaikasta jo esikouluvaiheessa. Selkeyttämällä ja lyhentä-
mällä prosessia voidaan vähentää epävarmuutta lasten koulupoluista ja 
niiden jatkumisesta. Päätöksenteon joutuisuus auttaa myös palvelu-
verkkoratkaisuista mahdollisesti seuraavien tilamuutosten nopeutumi-
sessa.

Opetuslautakunnan arvion mukaan talousarvion toteuttamisen kannalta 
on ongelmallista, että palveluverkkopäätökset tehdään kaupunginval-
tuustossa, vaikka opetuslautakunta vastaa opetustoimen talousarvion 
toteutumisesta. Opetustoimen määrärahoista lähes kolmannes kuluu 
kiinteistömenoihin, joten palveluverkkopäätöksillä on merkittävä vaiku-
tus opetustoimen talousarvion toteutumiseen ja määrärahojen käyt-
töön. Määrärahojen kohdentaminen on tehokkaampaa ja tarkoituksen-
mukaisempaa, kun palveluverkkopäätökset tekee kokonaismäärära-
hoista vastuussa oleva opetuslautakunta kaupunginvaltuuston ja -halli-
tuksen linjaamien periaatteiden mukaisesti.

Vuorovaikutusmahdollisuuksia ja osallisuutta parannetaan

Opetuslautakunta korostaa lausunnossaan, että kuntalaisten osallisuus 
on merkittävä osa palveluverkon suunnittelua ja päätösvaiheita. Palve-
luverkon kehittämistarpeista keskustellaan koulujen ja oppilaitosten, 
muiden hallintokuntien ja kuntalaisten sekä päättäjien kanssa eri yh-
teyksissä valmisteluvaiheessa. Opetusvirasto on kehittänyt palveluver-
kon valmisteluprosessia sekä parantanut kuntalaisten vuorovaikutus-
mahdollisuuksia. Palveluverkkotarkastelussa kaikilla alueilla järjeste-
tään avoimet asukastilaisuudet. Ennen tilaisuuksia asukkailta kerätään 
palautetta kaupungin Kerrokantasi-palvelussa. Palautetta kerätään Ker-
rokantasi-palvelussa myös asukastilaisuuksien jälkeen, kun opetusvi-
raston esitykset palveluverkon tarkistamisesta eri alueilla ovat valmistu-
neet.

Esimerkkinä uudenlaisesta, osallistavasta palveluverkkoprosessista 
Vuosaaren sekä Meilahden ja Pikku Huopalahden alueilla on pidetty 
ideariihi, joissa on valmisteltu erilaisia vaihtoehtoja palveluverkon tar-
kistamiseksi yhdessä koulujen johtokuntien ja henkilöstön kanssa. Vuo-
saaren alueen palveluverkkotarkastelun eri vaihtoehdot ovat olleet esil-
lä Vuotalossa, ja paikalla on ollut rehtoreita ja opetusviraston asiantun-
tijoita vastaamassa asukkaiden kysymyksiin ja keräämässä palautetta.

Opetusviraston käynnistämässä Muuttuva koulu -projektissa etsitään 
muotoilun menetelmin uusia toimintatapoja palveluverkon kehittämi-
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seen. Tavoitteena on luoda palveluverkkoprosessista osallistavampi 
palvelumuotoilun avulla.

Opetuslautakunta on lausunnossaan edellyttänyt, että opetusvirasto 
jatkaa palveluverkkoprosessin kehittämistä läpinäkyvämmäksi ja osal-
listavammaksi lisäämällä asukkaiden ja vanhempien osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksia palveluverkon suunnittelu- ja valmisteluvai-
heessa. Kuntalaisille kuuluu kuntalain ja hallintolain mukainen vaikutus-
mahdollisuus, ja johtokuntia, oppilaita ja opiskelijoita kuullaan ennen 
päätöksentekoa. Opetuslautakunta on tuonut lausunnossaan esille 
myös sen, että jo nykyisellään kaikki kuntalaisten ja muiden osallisten 
kuulemiset järjestetään ennen opetuslautakunnan käsittelyä. Palvelu-
verkkoprosessin myöhemmissä vaiheissa ei enää järjestetä uusia kuu-
lemisia.

Uudistuksesta on kysytty mielipiteitä johtokunnilta, oppilaskunnilta ja vanhempai-
nyhdistysten alueyhdistykseltä

Opetusvirasto on lausunnon valmisteluvaiheessa syyskuussa toteutta-
nut sähköisen kyselyn palveluverkon päätöksenteon kehittämisestä. 
Johtokuntien jäseniltä ja oppilaskuntien puheenjohtajilta kysyttiin koulu-
jen yhdistymistä ja lakkauttamista koskevan päätöksenteon siirtämistä 
kaupunginvaltuustolta opetuslautakunnalle. Kyselyyn vastasi 144 hen-
kilöä. Vastaajista reilu kolmannes suhtautui myönteisesti ja vajaa vii-
dennes kielteisesti esitettyyn ehdotukseen toimivallan siirtämisestä 
opetuslautakunnalle. Puolet vastaajista ei ottanut kantaa asiaan.

Myönteisesti toimivallan siirtämiseen suhtautuneet perustelivat kan-
taansa palveluverkkoprosessin nopeutumisella ja byrokratian vähene-
misellä. Myönteisenä asiana pidettiin huoltajien osallistumismahdolli-
suuksien lisääntymistä palveluverkkoprosessin aikana. Vastauksissa 
korostui opetuslautakunnan jäsenten asiantuntemus palveluverkkorat-
kaisuja koskevissa asioissa. Muutosesitykseen kielteisesti suhtautu-
neet toivat esiin huolen huoltajien, koulujen johtokuntien ja opettajien 
mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja osallistua palveluverkkoprosessiin. 
Uhkana koettiin, että toimivallan siirtäminen opetuslautakunnalle saat-
taa johtaa liian nopeaan päätöksentekoon. Ehdollisesti vastanneet tai 
ne, jotka eivät ottaneet selkeää kantaa toimivallan siirtämiseen, pitivät 
kuitenkin päätöksenteon keventämistä, yhtenäistä toimintamallia ja 
asukkaiden osallistamista palveluverkkomuutosprosessiin myönteisenä 
asiana. Kysely ja yhteenveto vastauksista ovat liitteinä 2 ja 3.

Sähköisen kyselyn lisäksi opetusvirasto pyysi Helsingin vanhempainyh-
distysten alueyhdistykseltä (HELVARY ry) lausuntoa toimivallan siirtä-
misestä. HELVARY ry toteaa lausunnossaan, että ehdotettu päätök-
sentekomalli kaventaa selkeästi kuntalaisten osallistumismahdollisuuk-
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sia ja demokraattista päätöksentekoa. Osallistamisen tulee olla aitoa, 
avointa ja laaja-alaista. Lausunnon mukaan päätöksenteon nopeutumi-
nen on hyvä ja kannatettava tavoite, mutta se ei saa tapahtua demok-
ratian kustannuksella. Niin arvioinnin laaja-alaisuuden, kunnan koko-
naisedun kuin kuntalaistenkin edun mukaista on, että vaikutuksia ar-
vioidaan useammassa elimessä. Myös muutoksen ajoitus on HELVA-
RY ry:n näkemyksen mukaan huono, sillä palveluverkon kehittämispro-
sessia tulee ensin syventää huomattavasti, jonka jälkeen päätöksen-
teon nopeuttamista voidaan arvioida uudelleen. HELVARY ry on huolis-
saan siitä, että nopeutetussa päätöksentekoprosessissa ehtisivät rea-
goimaan vain valmiuksiltaan vahvat ja osaavat. Lausunto on kokonai-
suudessaan liitteenä 4.

Palveluverkkoprosessin kehittäminen jatkuu

Opetuslautakunta on lausunnossaan vastannut huoleen vaikutusmah-
dollisuuksien kaventumisesta toteamalla, että valmisteluvaiheessa on 
käytössä useita erilaisia osallistamisen keinoja, ja vuoropuheluun käy-
tetään riittävästi aikaa myös jatkossa. Palveluverkon valmistelu alkaa 
keskustelulla henkilöstön ja johtokuntien kanssa. Erilaisia vaihtoehtoi-
sia ehdotuksia palveluverkon kehittämiseksi työstetään ideariihessä 
johtokuntien, henkilöstön ja oppilaskuntien edustajien kanssa. Asukkail-
ta kerätään palautetta kaupungin Kerrokantasi-palvelussa, ja asukkaille 
järjestetään avoimia asukastilaisuuksia. Palveluverkkotarkastelua voi-
daan esitellä myös alueen muissa tilaisuuksissa, joissa on mukana 
asian valmistelijoita ja alueen koulujen rehtoreita. 

Opetusviraston esityksen valmistuttua kerätään valmiista ehdotuksesta 
vielä uudelleen palautetta Kerrokantasi-palvelussa. Tarvittaessa palau-
tetta voidaan kerätä useammassa vaiheessa ja palveluverkon
tarkasteluprosessin aikataulua voidaan tarkistaa. Kun opetuslautakun-
nalle esitetään koulujen lakkauttamisia tai perustamisia, esityksessä 
kuvataan osallistamisen tavat ja tulokset. Myös palveluverkkoratkaisu-
jen lapsivaikutukset arvioidaan ja vaikutusarvio tuodaan osaksi esitte-
lyä. Palveluverkkoprosessia on jo uudistettu lisäämällä ja monipuolista-
malla kuntalaisten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia, ja pro-
sessin kehittäminen jatkuu. Tavoitteena on löytää hyvä ratkaisu palve-
luverkon kehittämiselle yhdessä asukkaiden, koulujen henkilöstön, op-
pilaiden ja opiskelijoiden kanssa. 

Opetuslautakunta toteaa lausunnossaan lopuksi, että valtuuston tehtä-
vänä on edelleen päättää investointien suurista linjoista. Valtuusto 
päättää 10 vuoden investointiohjelmasta ja hyväksyy yksittäisten raken-
nushankkeiden osalta yli 10 miljoonan euron hankesuunnitelmat enim-
mäishintoineen. Kaupunginhallituksen 30.3.2015 linjaamien opetustoi-
men palveluverkon kehittämisen tavoitteiden lisäksi opetuslautakunta 
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noudattaa kaupungin strategisia painopisteitä, joissa palveluverkon te-
hokkuutta ja taloudellisuutta on korostettu. Opetusvirasto raportoi vuo-
sittaisessa toimintakertomuksessaan keskeiset palveluverkkomuutok-
set.

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että jos valtuusto hyväksyy toimival-
lan siirtämisen, kaupunginhallituksen tarkoituksena on valtuuston pää-
töksen täytäntöönpanon yhteydessä kehottaa opetusvirastoa valmiste-
lemaan kouluverkkotarkastelun osallisuuden ohjeet yhteistyössä koulu-
jen, johtokuntien ja vanhempia edustavien yhdistysten kanssa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi
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3 Yhteenveto kyselyn vastauksista
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Oheismateriaali

1 Kaupunginhallituksen voimassa oleva johtosääntö
2 Opetustoimen voimassa oleva johtosääntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Opetuslautakunta 27.10.2015 § 193
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Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Opetuslautakunta kannattaa kaupunginhallituksen kaupunginvaltuustol-
le laatimaa esitystä, jonka mukaan koulun ja oppilaitoksen perustamis-
ta ja lakkauttamista koskeva toimivalta siirretään opetuslautakunnalle. 
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Opetuslautakunta kannattaa myös oppilaitos-käsitteen korjaamista 
"kouluksi ja oppilaitokseksi" esityksen mukaisesti.

Päätösprosessi

Opetuslautakunta toteaa, että nykyinen palveluverkkoa koskeva pää-
tösprosessi on raskas kuntalaisille, päätöksentekijöille ja opetusviras-
tolle, sillä samoja asioita käsitellään monta kertaa eri päätöselimissä. 
Keskimääräinen käsittelyaika on noin vuosi. Lisäksi palveluverkkorat-
kaisuissa päätetään yleensä myös opetuslautakunnan ja sen jaoston 
päätettävissä olevista asioista kuten koulutiloista ja oppilaaksiottoa-
lueista. Palveluverkkoratkaisuja koskevan toimivallan siirtäminen ope-
tuslautakunnalle keventää hallinnollista menettelyä. Opetuslautakunta 
on perehtynyt hyvin opetusviraston palveluverkon kehittämiseen. 

Opetuslautakunta korostaa, että varsinkin koulutulokkaiden huoltajat 
toivovat selkeätä tietoa lapsen koulupaikasta jo esikouluvaiheessa. Sel-
keyttämällä ja lyhentämällä prosessia voidaan vähentää epävarmuutta 
perheen lasten koulupoluista ja niiden jatkumisesta. Päätöksenteon 
joutuisuus auttaa myös palveluverkkoratkaisuista mahdollisesti seuraa-
vien tilamuutosten nopeutumiseen (rakennustoimenpiteiden suunnittelu 
ja toteutus).

Talousarvion toteuttamisen kannalta on ongelmallista, että palveluverk-
kopäätökset tehdään kaupunginvaltuustossa, vaikka opetuslautakunta 
vastaa opetustoimen talousarviosta. Opetustoimen määrärahoista lä-
hes kolmannes kuluu kiinteistömenoihin. Palveluverkkopäätöksillä on 
siksi merkittävä vaikutus opetustoimen talousarvion toteutumiseen ja 
määrärahojen käyttöön. Kokonaismäärärahojen kohdentaminen on te-
hokkaampaa ja tarkoituksenmukaisempaa, kun palveluverkkopäätökset 
tekee kokonaismäärärahoista vastuussa oleva opetuslautakunta kau-
punginvaltuuston ja -hallituksen linjaamien periaatteiden mukaisesti.

Päätösprosessi muissa Helsingin kaupungin hallintokunnissa ja muissa kunnissa

Koulun tai oppilaitoksen perustaminen tai lakkauttaminen on ainoa pal-
veluverkkoasia, joka käsitellään valtuustossa. Tämä poikkeaa kaupun-
gin yleisestä käytännöstä. Terveyskeskusten, kirjastojen ja nuorisotalo-
jen palveluverkot päätetään lautakunnissa. Käyntikerrat edellä maini-
tuissa paikoissa ovat suuret. Nuorisotalot ovat päivittäisessä käytössä 
kuten koulutkin. Kirjastojen käyntikerrat ovat yli 6,5 miljoonaa käyntiä 
vuodessa. Samanlainen prosessi muiden hallintokuntien kanssa luo hy-
vät edellytykset hallintokuntien yhteiselle suunnittelulle. Tämä tehostaa 
päätöksentekoa ja parantaa palveluja. 

Suurissa kaupungeissa kuten Espoossa opetus- ja varhaiskasvatuslau-
takunta sekä svenska rum -lautakunta päättävät peruskoulun ja lukion 
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perustamisesta ja lakkauttamisesta. Vantaan kaupungilla toimivalta 
koulujen ja oppilaitosten perustamisesta ja lakkauttamisesta kuuluu 
opetuslautakunnalle. Tampereen kaupungilla lasten ja nuorten palvelu-
jen lautakunta sekä osaamis- ja elinkeinolautakunta päättävät koulujen 
ja oppilaitosten perustamisesta ja lakkauttamisesta.

Osallisuus, vaikutusmahdollisuudet ja kuuleminen

Kuntalaisten osallisuus on yksi osa palveluverkon suunnittelua ja pää-
tösvaiheita. Palveluverkon kehittämistarpeista keskustellaan koulujen ja 
oppilaitosten, muiden hallintokuntien ja kuntalaisten sekä päättäjien 
kanssa eri yhteyksissä valmisteluvaiheessa. Opetusvirasto on kehittä-
nyt palveluverkon valmisteluprosessia sekä parantanut kuntalaisten 
vuorovaikutusmahdollisuuksia. Palveluverkkotarkastelussa kaikilla 
alueilla järjestetään avoimet asukastilaisuudet. Ennen tilaisuuksia asuk-
kailta kerätään palautetta kaupungin Kerrokantasi -palvelussa. Palau-
tetta kerätään Kerrokantasi -palvelussa myös asukastilaisuuksien jäl-
keen, kun opetusviraston esitykset palveluverkon tarkistamisesta eri 
alueilla ovat valmistuneet.

Vuosaaren sekä Meilahden ja Pikku Huopalahden alueilla on pidetty 
ideariihi, joissa on valmisteltu erilaisia vaihtoehtoja palveluverkon tar-
kistamiseksi yhdessä koulujen johtokuntien ja henkilöstön kanssa. Vuo-
saaren alueen palveluverkkotarkastelun eri vaihtoehdot ovat esillä vii-
den päivän ajan Vuotalossa. Paikalla on rehtoreita ja opetusviraston 
asiantuntijoita vastaamassa asukkaiden kysymyksiin ja keräämässä 
palautetta.

Muuttuva koulu -projektissa etsitään muotoilun menetelmin uusia toi-
mintatapoja palveluverkon kehittämiseen. Tavoitteena on luoda palve-
luverkkoprosessista osallistavampi palvelumuotoilun avulla. Opetuslau-
takunta edellyttää, että opetusvirasto jatkaa palveluverkkoprosessin ke-
hittämistä läpinäkyvämmäksi ja osallistavammaksi lisäämällä asukkai-
den ja vanhempien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia palvelu-
verkon suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa.

Kuntalaisille kuuluu kuntalain ja hallintolain mukainen vaikutusmahdolli-
suus palveluverkkoprosessissa. Johtokuntia, oppilaita ja opiskelijoita 
kuullaan ennen päätöksentekoa. Johtokunnissa on myös vanhempien 
edustus, mikä edistää lähidemokratian toteutumista. Kaikki kuulemiset 
pidetään nykyisin ja myös jatkossa ennen opetuslautakuntaan viemistä 
riippumatta siitä, missä varsinainen päätös tehdään. Prosessin myö-
hemmässä vaiheessa ei ole enää kuulemisia.

Kysely ja lausunto
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Opetusvirasto toteutti sähköisen kyselyn palveluverkon päätöksenteon 
kehittämisestä. Johtokuntien jäseniltä ja oppilaskuntien puheenjohtajilta 
kysyttiin koulujen yhdistymistä ja lakkauttamista koskevan päätöksen-
teon siirtämistä kaupunginvaltuustolta opetuslautakunnalle. Kysely teh-
tiin syyskuussa. Kysely lähetettiin suomenkielisten ja ruotsinkielisten 
koulujen rehtoreille, jotka toimittivat kyselyn eteenpäin johtokuntien jä-
senille ja oppilaskuntien puheenjohtajille (N 1046). Kyselyyn vastasi 
144 henkilöä.

Vastaajista yli kolmannes suhtautuu myönteisesti esitettyyn ehdotuk-
seen koulun ja oppilaitoksen perustamista ja lakkauttamista koskevan 
toimivallan siirtämisestä opetuslautakunnalle. Kielteisesti esitettyyn eh-
dotukseen suhtautuu vastaajista alle viidesosa. Puolet vastaajista ei 
ota kantaa asiaan.

Myönteisesti toimivallan lautakunnalle siirtämiseen suhtautuneet perus-
telivat kantaansa palveluverkkoprosessin nopeutumisella ja byrokratian 
vähenemisellä. Myönteisenä asiana pidettiin huoltajien osallistumis-
mahdollisuuksien lisääntymistä palveluverkkoprosessin aikana. Vas-
tauksissa korostui opetuslautakunnan jäsenten asiantuntemus palvelu-
verkkoratkaisuja koskevissa asioissa.

Muutosesitykseen kielteisesti suhtautuneet toivat esiin huolen asiano-
saisten (huoltajat, koulujen johtokunnat, opettajat) mahdollisuudesta 
tulla kuulluksi ja osallistua palveluverkkoprosessiin. Uhkana koetaan, 
että toimivallan siirtäminen opetuslautakunnalle saattaisi johtaa liian 
nopeaan päätöksentekoon.

Ehdollisesti vastanneet tai ne, jotka eivät ottaneet selkeää kantaa toimi-
vallan siirtämisestä opetuslautakunnalle, pitävät kuitenkin päätöksen-
teon keventämistä, yhtenäistä toimintamallia ja asukkaiden osallista-
mista palveluverkkomuutosprosessiin myönteisenä asiana.

Opetusvirasto pyysi Helsingin vanhempainyhdistysten alueyhdistyksel-
tä (Helvary ry) lausunnon koulun ja oppilaitoksen perustamista ja lak-
kauttamista koskevan toimivallan siirtämisestä. Helvary ry toteaa lau-
sunnossaan, että ehdotettu päätöksentekomalli kaventaa selkeästi kun-
talaisten osallistumismahdollisuuksia ja demokraattista päätöksente-
koa. Helvary ry:n mielestä osallistamisen tulee olla aitoa, avointa ja laa-
ja-alaista. Päätöksenteon nopeutuminen on hyvä ja kannatettava tavoi-
te, mutta se ei saa tapahtua demokratian kustannuksella. Niin arvioin-
nin laaja-alaisuuden, kunnan kokonaisedun kuin kuntalaistenkin edun 
mukaista on, että vaikutuksia arvioidaan useammassa elimessä. Myös 
muutoksen ajoitus on Helvary ry:n mukaan huono, sillä palveluverkon 
kehittämisprosessia tulee ensin syventää huomattavasti, jonka jälkeen 
päätöksenteon nopeuttamista voidaan arvioida uudelleen. Helvary ry 
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on myös huolissaan siitä, että nopeutetussa päätöksentekoprosessissa 
ehtisivät reagoimaan vain valmiuksiltaan vahvat ja osaavat.

Opetuslautakunta toteaa yhteenvetona, että valtaosa kyselyyn vastan-
neista toimivaltakysymykseen kantaa ottaneista puolsi toimivallan siir-
tämistä opetuslautakunnalle. Helvary ry ei kannattanut toimivallan siir-
tämistä. Kaikki kyselyyn vastanneet sekä Helvary ry olivat samaa miel-
tä siitä, että prosessia tulee nopeuttaa. Epäilyjä kohdistui osallisuuden 
ja osallistumisen mahdollisuuksiin.

Opetuslautakunta toteaa, että palveluverkkoprosessia on uudistettu li-
säämällä ja monipuolistamalla kuntalaisten vaikuttamis- ja osallistumis-
mahdollisuuksia. Tavoitteena on löytää hyvä ratkaisu palveluverkon ke-
hittämiselle yhdessä asukkaiden, koulujen henkilöstön, oppilaiden ja 
opiskelijoiden kanssa. Käytössä on useita erilaisia osallistamisen kei-
noja. Osallistamiseen käytetään riittävästi aikaa. 

Palveluverkon valmistelu alkaa keskustelulla henkilöstön ja johtokun-
tien kanssa. Erilaisia vaihtoehtoisia ehdotuksia palveluverkon kehittä-
miseksi työstetään ideariihessä johtokuntien, henkilöstön ja oppilaskun-
tien edustajien kanssa. Asukkailta kerätään palautetta kaupungin Ker-
rokantasi-palvelussa. Asukkaille järjestetään kaikille avoimia asukasti-
laisuuksia. Palveluverkkotarkastelua voidaan esitellä myös alueen 
muissa tilaisuuksissa, joissa on mukana asian valmistelijoita ja alueen 
koulujen rehtoreita. Kun opetusviraston esitykset palveluverkon tarkis-
tamisesta ovat valmistuneet, kerätään vielä palautetta Kerrokantasi-
palvelussa. Tarvittaessa palautetta voidaan kerätä useammassa vai-
heessa ja palveluverkon tarkasteluprosessin aikataulua voidaan tarkis-
taa.

Kun opetuslautakunnalle esitetään koulujen lakkauttamisia tai perusta-
misia, kuvataan esityslistassa osallistamisen tavat ja tulokset. Myös 
palveluverkkoratkaisujen lapsivaikutukset arvioidaan ja vaikutusarvio 
tulee osaksi esittelyä.

Lopuksi

Opetuslautakunta toteaa lisäksi, että valtuuston tehtävänä on edelleen 
päättää investointien suurista linjoista. Valtuusto päättää talousarvion 
osana palvelurakennusten 10 vuoden talonrakennusohjelmasta sekä 
hyväksyy yksittäisten rakennushankkeiden osalta erikseen yli 10 mil-
joonan euron hankesuunnitelmat enimmäishintoineen.

Kaupunginhallituksen 30.3.2015 linjaamien opetustoimen palveluver-
kon kehittämisen tavoitteiden lisäksi opetuslautakunta noudattaa kau-
pungin strategisia painopisteitä, joissa palveluverkon tehokkuutta ja ta-
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loudellisuutta on korostettu. Opetusvirasto raportoi vuosittaisessa toi-
mintakertomuksessaan keskeiset palveluverkkomuutokset.

Käsittely

27.10.2015 Ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Jäsen Jalovaara teki vastaehdotuksen, että lausuntoehdotus muute-
taan muotoon:

"Opetuslautakunta ei kannatta esitystä, jonka mukaan koulun ja oppilai-
toksen perustamista ja lakkauttamista koskeva toimivalta siirretään 
opetuslautakunnalle. Opetuslautakunta näkee, että koulun ja oppilaitok-
sen perustamista ja lakkauttamista koskeva toimivalta tulee säilyttää 
kaupunginvaltuustolla."

Kannattaja jäsen Nyman

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Jäsen Jalovaaran vastaehdotus

Jaa-äänet: 8
Jäsenet Hannula, Hertzberg, Koponen, Nordman, Palm, Raittinen, 
Razmyar, puheenjohtaja Krohn

Ei-äänet: 3
Jäsenet Jalovaara, Mithiku, Nyman

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus äänin 8-3.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pia Setälä, kehittämisjohtaja, puhelin: 310 86774

pia.setala(a)hel.fi
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§ 1148
V 9.12.2015, Selvitys vuoden 2014 arviointikertomuksen johdosta 
suoritetuista toimenpiteistä

HEL 2015-003750 T 00 03 00

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi liitteenä olevan selvityk-
sen vuoden 2014 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpi-
teistä.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 46768

mauno.ronkko(a)hel.fi

Liitteet

1 Selvitys vuoden 2014 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toi-
menpiteistä

2 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2014

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus sekä lauta- ja johtokunnat antoivat toukokuussa lau-
sunnot tarkastuslautakunnalle vuoden 2014 arviointikertomuksessa esi-
tetyistä toimenpidesuosituksista ja -kehotuksista. Näissä lausunnoissa 
esitettiin, mihin toimenpiteisiin virastojen ja liikelaitosten oli tarkoitus 
ryhtyä arviointikertomuksen johdosta.

Kaupunginvaltuusto päätti 17.6.2015 tarkastuslautakunnan ehdotuksen 
mukaisesti merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 
vuodelta 2014 ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä asianomaisten 
lauta- ja johtokuntien lausunnot sekä kehotti kaupunginhallitusta anta-
maan joulukuun 2015 loppuun mennessä valtuustolle selvityksen siitä, 
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mihin toimenpiteisiin toiminnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat 
ryhtyneet arviointikertomuksen johdosta.

Toimenpiteet, joihin virastot ja laitokset ovat ryhtyneet arviointikerto-
muksen esitettyjen toimenpidesuositusten ja -kehotusten johdosta, on 
koottu liitteenä olevaan selvitykseen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 46768

mauno.ronkko(a)hel.fi

Liitteet

1 Selvitys vuoden 2014 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toi-
menpiteistä

2 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2014

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Virastot ja laitokset

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.11.2015 § 1116

HEL 2015-003750 T 00 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

23.11.2015 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Otso Ki-
vekkään ehdotuksesta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
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Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 46768
mauno.ronkko(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 17.06.2015 § 160

HEL 2015-003750 T 00 03 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti tarkastuslautakunnan ehdotuksen mukaises-
ti

1. merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuo-
delta 2014 ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä asian-
omaisten lauta- ja johtokuntien lausunnot

2. kehottaa kaupunginhallitusta antamaan joulukuun 2015 loppuun 
mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toi-
minnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet ar-
viointikertomuksen johdosta

3. merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2014

4. myöntää tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksyttä-
vyydestä esitetyn perusteella vastuuvapauden tilikaudelta 2014 
kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja 
tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille.

Käsittely

17.06.2015 Ehdotuksen mukaan

Merkittiin, että puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hy-
väksyi menettelyn, että esityslistan asioiden 3 ja 4 kohdalla keskustelu 
käydään yhdessä. Keskustelun kuluessa on tehtävä kumpaistakin asi-
aa koskevat ehdotukset.

Esittelijä
Tarkastuslautakunta

Lisätiedot
Pirjo Hakanpää, tarkastusjohtaja, puhelin: 310 36480

pirjo.hakanpaa(a)hel.fi
Marjo Niska-aro, tarkastuspäällikkö, puhelin: 310 36468

marjo.niska-aro(a)hel.fi
Timo Terävä, arviointipäällikkö, puhelin: 310 43126

timo.terava(a)hel.fi
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§ 1149
V 9.12.2015, Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitoksen joh-
tosäännön muuttaminen

HEL 2015-012776 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa Helsingin kaupungin palvelukes-
kus -liikelaitoksen johtosäännön 5 §:n 2 momentin 2 kohdan kuulu-
maan seuraavasti:

2 ottaa osastotasoisten yksiköiden päälliköt sekä suo-
raan toimitusjohtajan alaisuudessa olevien toimistota-
soisten toimintojen päälliköt

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitoksen johtosääntö muutettu
2 Sääntötoimikunnan lausunto Helsingin kaupungin palvelukeskus -liike-

laitoksen johtosääntömuutoksesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginhallitus päätti 9.2.2015 (§ 156) 
hyväksyä Palmia -liikelaitoksen uuden osasto- ja toimistorakenteen ke-
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hittämisen lähtökohdasta sekä samalla kehotti toimitusjohtajaa toteutta-
maan päätöksen mukaisesti liikelaitoksen uuden toimistorakenteen se-
kä toteuttamaan myös uuteen osasto- ja toimistorakenteeseen liittyvät 
muut henkilöstö- ja tehtävärakenteet. 

Esittelijän perusteluissa todettiin, että Palmia -liikelaitoksen johtosään-
nön 5 §:n mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää liikelaitoksen ja-
kaantumisesta osastotasoisiin yksiköihin ja ottaa osastotasoisten yksi-
köiden päälliköt. 

Esittelijän perusteluissa todettiin lisäksi, että tarkoitus on, että toimisto-
tasoisten yksiköiden päälliköt nimittää johtokunta. Uuden organisaation 
toimistotasoiset yksiköt ovat suoraan toimitusjohtajan alaisia. Nykyisen 
Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitoksen johtosääntöä tulee 
muuttaa siten, että johtosäännön 5 §:n 2 momentin 2 kohtaan lisätään 
osastotasoisten yksiköiden päälliköiden lisäksi toimistotasoisten yksi-
köiden päälliköt.

Sääntötoimikunta on 24.11.2015 kokouksessaan käsitellyt johtosääntö-
muutoksen ja esitys on sääntötoimikunnan lausunnon mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitoksen johtosääntö muutettu
2 Sääntötoimikunnan lausunto Helsingin kaupungin palvelukeskus -liike-

laitoksen johtosääntömuutoksesta

Oheismateriaali

1 Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitoksen johtosääntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Palvelukeskus
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§ 1150
V 9.12.2015, Länsisataman korttelin 20262 osan tontista 1 ja kortte-
lin 20263 osan tontista 1 sekä satama- ja vesialueen asemakaavan 
muuttaminen (Jätkäsaari, Atlantinkaaren alue nro 12331)

HEL 2011-006112 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 20. kaupunginosan (Länsisata-
ma, Jätkäsaari) korttelin 20262 osaa tontista 1 ja korttelin 20263 osaa 
tontista 1 sekä satama- ja vesialuetta (muodostuvat uudet korttelit 
20828–20832) koskevan asemakaavan muutoksen 16.12.2014 päivä-
tyn ja 19.10. 2015 muutetun piirustuksen nro 12331 mukaisena ja ase-
makaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12331 kartta, päivätty 
16.12.2014, muutettu 19.10.2015

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12331 selostus, päivätty 
16.12.2014, muutettu 19.10.2015

3 Havainnekuva
4 Vuorovaikutusraportti liitteineen, täydennetty 19.10.2015
5 Tehdyt muutokset
6 Osa päätöshistoriaa, Internet-versio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
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Liite 3
Liite 4

Helen Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helen Sähköverkko Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin Satama Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut-kuntayhtymä/Vesihuolto

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos mahdollistaa Jätkäsaaren keskeisen Hyväntoi-
vonpuiston eteläosan, siihen rajautuvien asuinkortteleiden, Atlantinka-
dun ja Atlantinsillan rakentamisen Jätkäsaaren Atlantinkaaren osa-alu-
eelle noin 2 700 uudelle asukkaalle.

Alueelle on suunniteltu erilaisia korttelityyppejä, joissa rakennusten kor-
keudet vaihtelevat 3–14-kerroksisina. Korkeimmista rakennuksista 
avautuu meri- tai puistonäkymiä. Hyväntoivonpuistosta suunnitellaan 
korkeatasoinen kaupunginosapuisto. Kaava-alue rajautuu etelässä 
Melkinlaiturin rantapromenadiin ja myöhemmin kaavoitettavaan Ahdi-
naltaaseen. Ahdinaltaan ylittävän Atlantinsillan kautta Atlantinkatu liittyy 
Tyynenmerenkatuun. Silta yhdistää Jätkäsaaren läntiset asuinalueet ja 
matkustajasataman.

Asemakaavan muutoksessa on rakennusoikeutta yhteensä 120 230k-
m², josta asuinkerrosalaa on 115 930 k-m², liike- ja toimitilaa 2 750 k-m² 
ja palvelutilaa 1 550 k-m². Alueen koko on 10,4 hehtaaria, josta puis-
toaluetta on 3,7 hehtaaria.

Esittelijän perustelut
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Asemakaavan muutos on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
ja oikeusvaikutteisen Jätkäsaaren osayleiskaavan mukainen ja ede-
sauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista. 

Asemakaavan muutos on tehty kaupungin aloitteesta. 

Alueen sijainti

Alue sijaitsee Länsisataman kaupunginosassa Jätkäsaaressa. Alue on 
entistä satamakenttää ja osin vesialuetta. 

Lähtökohdat

Jätkäsaaren osayleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 21.6.2006) alue on 
kerrostalovaltaista, pääosin asumiseen osoitettua aluetta sekä puistoa. 
Rakennusten alimpiin kerroksiin saa osoittaa palveluja sekä toimi- ja lii-
ketiloja.

Voimassa olevissa asemakaavoissa vuosilta 1979 ja 1981 alueet on 
määritelty pääosin satama-, varasto- ja liikennealueiksi. Osa vesialu-
eesta on asemakaavoittamatonta. 

Osalla kaava-aluetta on tonttivaraus Asuntotuotantotoimistolle asunto-
hankkeiden suunnittelua ja kumppanuuskaavoitusta varten.

Alue rajoittuu itäpuolella liikuntapuiston asemakaava-alueeseen (nro 
12277). Liikuntapuiston asemakaavassa on kaavoitettu osa Länsisata-
mankatua, jolta on tonttiliittymät Atlantinkadun asemakaava-alueen 
kortteleihin. 

Alueen yleiskuvaus ja maanomistus

Asemakaavan muutoksen alue on täysin meritäyttöjen aluetta osana 
Jätkäsaaren satamaa. Jätkäsaaren tavarasatama muutti vuoden 2008 
lopussa Vuosaareen. Siihen saakka alue oli ulkopuolisilta suljettua as-
falttista merikonttien säilytyskenttää. 

Alueen pohjoispuolella rakentuu Jätkäsaarenkallion ja Hietasaaren 
asemakaava-alue. Eteläpuolella toimii Jätkäsaaren matkustajasatama. 
Alue on Helsingin kaupungin omistuksessa.

Asemakaavan muutoksen sisältö ja perustelut

Atlantinkaaren asemakaavan muutoksen tavoitteena on jatkaa kanta-
kaupungin laajenemista Jätkäsaareen. Jätkäsaaren vaiheittain rakentu-
vat osa-alueet suunnitellaan luonteeltaan, kaupunkikuvaltaan ja tehok-
kuudeltaan erilaisiksi. 
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Kaupunkirakenne koostuu Hyväntoivonpuiston eteläosasta sekä puis-
ton itä- ja länsipuolen korttelivyöhykkeistä. Puiston itäpuolella (AK-kort-
teli 20830) Länsisatamankadun varrella suunnitteluratkaisussa koros-
tuu kortteleiden avautuminen kohti tulevaa liikuntapuistoa. Länsisata-
mankatua rajaa suurkortteli, joka muodostaa vahvan reunan syntyvää 
avointa tilaa vasten. Korttelin 5-kerroksisesta perustasosta kohoaa 
puiston puolella neljä 8-kerroksista, kadun puolella 14-kerroksista me-
ren suuntaan avautuvaa korkeampaa rakennusta. Korttelin pysäköinti 
on sijoitettu maanpäälliseen pysäköintilaitokseen (LPA-kortteli 20831) 
korttelin pohjoispuolelle.

Suurkorttelin ja pysäköintilaitoksen pohjoispuolelle on suunniteltu erityi-
sasumisen korttelialue (AKS-kortteli 20832), joka toteuttaa osaltaan 
Jätkäsaareen suunniteltua arjen hyvinvoinnin konseptia. Tavoitteena 
on kortteli, jossa hyödynnetään vaihtoehtoisia asumis- ja palvelumalle-
ja.

Puiston länsipuolella (AK-korttelit 20828 ja 20829) Atlantinkadun varrel-
la korttelirakenne on muunnelma perinteisestä kantakaupungin umpi-
korttelista. Rakennukset ovat pääosin 5–7-kerroksisia. Korkeimmat 12- 
ja 13-kerroksiset rakennukset sijoittuvat kortteleiden kärkiin, toinen 
puiston toinen meren äärelle. Kaksi korttelia, Atlantinkatu sekä Hyvän-
toivonpuisto on yhdistetty yhteisten sisäpihojen kautta kulkevan reitin 
välityksellä. Reitin varrella on kortteleiden yhteiskäyttöiset ulko-oleske-
lutilat sekä tonttien yhteistiloja.

Asemakaava-alueen keskellä sijaitseva puisto jatkaa Jätkäsaaren kes-
keistä kaupunginosapuistoa, Hyväntoivonpuistoa. Puisto muodostaa 
Jätkäsaaren keskelle laajan autottoman vyöhykkeen. Puiston halki kul-
keva esteetön jalankulun ja pyöräilyn pääreitti yhdistää asemakaava-
alueen Jätkäsaaren pohjoisosiin ja eteläisiin rantoihin. Melkinlaiturista 
suunnitellaan rantapromenadi, joka liittyy osaksi kantakaupungin ranto-
ja kiertävää virkistysreittiä.

Atlantinkatu ja Ahdinaltaan ylittävä Atlantinsilta yhdistävät Jätkäsaaren 
läntiset asuinalueet matkustajasataman alueeseen ja Tyynenmerenka-
dun kautta keskustaan.

Asemakaavamuutoksen vaikutukset ja kustannukset

Asemakaavan valmistelun yhteydessä on tutkittu sen vaikutuksia ra-
kennettuun ympäristöön, kaupunkirakenteen ekotehokkuuteen, liiken-
teeseen ja tekniseen huoltoon, luontoon ja virkistysalueverkostoon, 
kaupunkikuvaan, ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen, eri väestöryh-
mien elinoloihin sekä yhdyskuntatalouteen.
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Alueen esirakentamiskustannuksiksi on arvioitu kokonaisuudessaan 
noin 7 miljoonaa euroa, josta noin puolet muodostuu alueella tehtävistä 
yleistäytöistä. Esirakentamiskustannuksiin sisältyy myös maaperän pi-
laantuneisuuden kunnostamisen.

Hyväntoivonpuiston kustannuksiksi kokonaisuudessaan on arvioitu 
noin 8 miljoonaa euroa. Sekä Jätkäsaaren alueellisten pilaantuneiden 
maamassojen että muualta tuotavien massojen hyötykäytöllä Hyväntoi-
vonpuiston alueella saavutetaan säästöjä vastaanotto- ja kuljetuskus-
tannuksissa. 

Katu- ja liikennealueiden sekä aukioiden kustannuksiksi on arvioitu 
noin 5 miljoonaa euroa. Tämä sisältää myös Melkinlaiturin rantaprome-
nadin kustannukset. 

Kaupungille kaavan toteuttamisesta aiheutuu kustannuksia noin 170 
euroa/k-m², mitä voidaan pitää edullisena.

Jatkosuunnittelun yhteydessä ratkaistaan Melkinlaiturin rakenteiden 
kunnostustarve, jota ei ole laskelmassa otettu huomioon. Tämän kus-
tannus on suuruusluokaltaan arviolta 0,2–5 miljoonaa euroa edellytettä-
vistä toimenpiteistä riippuen.

Atlantinsillan kustannuksia ei ole sisällytetty edellä esitettyihin laskel-
miin. Sillasta on käynnissä rakennussuunnittelu, jonka perusteella kus-
tannukset määritetään.

Yhdyskuntateknisten järjestelmien rakentamisesta aiheutuu kustannuk-
sia yhteensä noin 2 miljoonaa euroa ja näistä kustannuksista vastaavat 
verkostonhaltijat. Mahdolliset rakentamisjärjestyksestä johtuvat väliai-
kaiset vesihuoltojärjestelyt tulee toteuttaa vesilaitostoiminnan ulkopuoli-
sella
rahoituksella. Yhdyskuntateknisten järjestelmien kustannukset jakaan-
tuvat seuraavasti:

Vesihuolto 0,5 milj. euroa, kaukolämpö ja -kylmä 0,8 milj. euroa, sähkö-
verkosto 0,8 milj. euroa.

Tonttitalous

Rakennukset alueella on oletettavasti perustettava paalujen varaan. 
Käytettävät paalutusmenetelmät täsmentyvät hankekohtaisten pohja-
tutkimusten perusteella, mutta useamman paalutyypin käyttö, mukaan 
lukien porapaalutus, on todennäköistä. Tämä osittain nostaa perusta-
misen hintaa, joka alueella on keskimäärin noin 280 euroa /k-m2. Ker-
roskorkeudesta ja tonttikohtaisista pohjaolosuhteista riippuen perusta-
mishinta on korkeimmillaan arviolta 500 euroa/k-m2.
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Länsiosan tonteilla, joilla on määritelty maanalainen pysäköinti, nostaa 
pihakansien perustaminen tonttikohtaisia kustannuksia keskimäärin 
130 euroa/k-m2. Kiinteistöjen pysäköintialueiden sijoittuminen paikoin 
julkisten alueiden alapuolelle tulee ottaa huomioon maankäyttö- ja ton-
tinluovutussopimusten
rasitteina ja näiden suunnittelussa tulee noudattaa Rakennusviraston 
ohjetta Yleisten alueiden alle tehtävien rakenteiden suunnitteluohjeet 
(1.10.2013).

Mikäli jatkosuunnittelun yhteydessä Hyväntoivonpuiston pelastusreittei-
nä käytettäviltä puistokäytäviltä edellytetään tavanomaista kantavampia 
rakenteita, tulee kiinteistöjen osallistua näiden rakennuskustannuksiin.

Tonttien myynti- ja vuokratuloiksi on arvioitu kokonaisuudessaan noin 
90–110 miljoonaa euroa, jolloin asemakaavan toteuttaminen on koko-
naistaloudellisesti kannattavaa.

Toteuttaminen

Rakentamisen aloittamisen on arvioitu olevan mahdollista Atlantinkaa-
ren alueella noin vuonna 2017. 
Jätkäsaaren toteuttamista ohjataan kaupunginkanslian Länsisatamap-
rojektin koordinoimana.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta. Vireilletulosta ilmoi-
tettiin myös vuoden 2009 kaavoituskatsauksessa.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman mukaisesti. Hankkeesta on järjestetty yleisötilaisuus ja 
kaavoittaja on ollut tavattavissa.

Asemakaavan muutosluonnoksesta ei jätetty mielipiteitä.

Viranomaisyhteistyö

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty viranomaisyhteistyö-
tä asianomaisten hallintokuntien kanssa.

Osalla kaava-aluetta on tonttivaraus Asuntotuotantotoimistolle asunto-
hankkeiden suunnittelua ja kumppanuuskaavoitusta varten. Korttelit 
20830 ja 20831 on suunniteltu kumppanuuskaava-periaatteella Asunto-
tuotantotoimiston kanssa.

Viranomaisten kannanotot koskivat erityisesti katu- ja raideliikennettä, 
Länsisataman toimintojen aiheuttamaa melua, sataman toimintaedelly-
tyksiä, pysäköintiratkaisuja, viherkattoja, jätteen putkikuljetusjärjestel-
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män keräyspisteitä, yhteispihaa, puiston hyötykäyttökapselia, huleve-
sien hallintaa, vesihuollon tarvetta ja kustannuksia sekä kansirakentei-
den ja pelastusreittien toteutusta.

Asemakaavaluonnoksesta annetut kannanotot on otettu valmistelussa 
huomioon.

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään tiivistelmät viran-
omaisten kannanotoista sekä niiden vastineet laajemmin. Vuorovaiku-
tusraportin liitteenä on muistio keskustelutilaisuudesta. 

Asemakaavan muutosehdotuksen nähtävilläolo

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 23.1.-
23.2.2015.

Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia. Ehdotuksesta saatiin kiinteistö-
lautakunnan, yleisten töiden lautakunnan, pelastuslautakunnan, Liiken-
nelaitos-liikelaitoksen, Helsingin Satama Oy:n, HSY:n vesihuollon ja 
Helen Sähköverkko Oy:n, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän, 
ympäristölautakunnan, asuntotuotantotoimiston, rakennusvalvontavi-
raston sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
lausunnot. Liikuntavirasto ja sosiaali- ja terveysvirasto ovat ilmoittaneet, 
ettei niillä ole lausuttavaa.

Lautakuntien lausuntojen käsittelyyn ei ole liittynyt äänestyksiä.

Lausunnot

Lausunnoissa esitettiin erityisesti sataman toimintaan ja sen aiheutta-
maan meluun, asuinkortteleiden tarkoituksenmukaisiin ratkaisuihin, py-
säköintiratkaisuihin ja infraan kohdistuvia huomautuksia.

Kiinteistölautakunta toteaa, että korttelia 20832 koskeva kaavamääräys 
koskien erityisasumiskäyttöön tarkoitettua palvelutilaa on liian tiukka. 
Kaavan jatkosuunnittelussa tulisi pyrkiä ratkaisuun, joka mahdollistaa 
kortteleiden 20828 ja 20829 velvoiteautopaikkojen sijoittumisen kortte-
leiden alueelle kolmeen rakennusteknisesti ja toiminnallisesti itsenäi-
seen pysäköintilaitokseen ja tulisi tutkia maanalaista pysäköintilaitosta 
(map-merkintä) Hyväntoivonpuistoon kortteleiden 20828 ja 20829 itä-
puolelle. Lisäksi todetaan, että viherkattojen toimivuutta tulisi ensin tut-
kia suppeammassa mittakaavassa ja että kierrätyshuoneiden ja jätteen 
putkikuljetusjärjestelmän keräyspisteiden sijainnista ei tulisi säännellä 
kaavamääräyksin.

Rakennusvalvontavirasto esittää, että myös länsipuolelle harkittaisiin 
pysäköintitalon rakentamista. Rakennusluvan yhteydessä laadittavaa 
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mm. oleskeluparvekkeita koskevaa meluselvitystä edellyttävä kaava-
määräys tulisi vaikeasti tulkittavana poistaa.

Ympäristölautakunta toteaa, että riittävä meluntorjunta tulee varmistaa 
kaavavaiheessa.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä toteaa, että kaavase-
lostuksen vesihuoltoliite ja kustannusarvio tulee päivittää.

Helsingin Satama Oy toteaa, että kaavaa laadittaessa on erityisesti var-
mistettava, että suunnittelualueen maankäyttö ei ole ristiriidassa Länsi-
sataman satamatoiminnan edellytysten ja kehittämismahdollisuuksien 
kanssa.

Yleisten töiden lautakunta toteaa, että istutettava kasvillisuus, kuten 
puurivit, tulee merkitä kaavamääräyksiin ohjeellisena.

Pelastuslautakunta toteaa, että asemakaavamuutoksen suunnittelussa 
on varmistettava, että alueella on riittävät sammutusveden saantimah-
dollisuudet.

Asuntotuotantotoimisto toteaa, että kaavaratkaisun tulisi mahdollistaa 
pysäköintitalon pieni ”eläminen” ja asuinkorttelin liiketilan määrää ete-
läisimmässä osassa pidetään liian suurena.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että pysäköintijärjestelyjä on tutkittu 
edelleen. Pysäköinti on toteutettavissa kiinteistölautakunnan esittämäl-
lä tavalla, mikäli kortteliin 20829 toteutettaisiin autoton tontti. Meluselvi-
tyksen perusteella on kaavassa annettu meluntorjuntaa koskevia mää-
räyksiä, joiden mukaisesti suunniteltuna pystytään varmistamaan viih-
tyisät olosuhteet asuntojen sisätiloissa, piha-alueilla ja oleskeluparvek-
keilla. Kaavaa ja selostusta on lisäksi täydennetty ja muutettu viherkat-
toja, liiketilojen kerroskorkeusvaatimusta ja infraa koskevilta osilta.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus katsoo lausunnos-
saan, että asemakaavan muutos noudattaa yleispiirteisempiä suunni-
telmia ja se täydentää ja tiivistää jo olemassa olevaa yhdyskuntaraken-
netta hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella.  Kaava-alueen meluti-
lanteen määräävä tekijä on päivällä tieliikenteen melu asunnoissa ja 
oleskelualueilla ja yöllä laivojen pienitaajuinen melu asuntojen sisäti-
loissa. Asunnoissa ja oleskelualueilla on suojauduttava melulta, joten 
seuraavat määräykset ovat tarpeen:

“Leikki-ja oleskelualueet sekä oleskeluparvekkeet tulee suojata melulta 
niin, että melutason ohjearvot (55 dB päivällä ja 50 dB yöllä) eivät ylity. 
Oleskeluparvekkeet on tarvittaessa lasitettava. Atlantinkadun puolen 
parvekkeiden ääneneristävyydet on mitoitettava erikseen.”
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Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että oleskeluparvekkeiden lasitta-
mistarve on jo esitetty kaavamääräyksellä. Kaavamääräyksellä edelly-
tetään myös osoittamaan mm. oleskeluparvekkeiden melusuojaus si-
ten, että melutason ohjearvot täyttyvät. Määräyksessä mainitulla van-
halla alueella viitataan nimenomaan yöajan ohjearvotasoon 50 dB. Par-
vekkeiden eri rakennusosien kuten muidenkin meluntorjunnan kannalta 
oleellisten rakennusosien ääneneristävyys tulee mitoittaa erikseen ra-
kennussuunnittelun yhteydessä siten, että esitetyt vaatimukset täytty-
vät.

Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa. 

Vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenveto lausunnoista sekä niihin 
annetut vastineet laajemmin.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Asemakaavan muutokseen on kiinteistölautakunnan, ympäristölauta-
kunnan, asuntotuotantotoimikunnan ja Helsingin seudun ympäristöpal-
velut-kuntayhtymän lausunnon johdosta  tehty tarkistuksia meluntorjun-
taa ja huonekorkeutta koskeviin kaavamääräyksiin ja päivitetty kaava-
selostusta. 

Asemakaavan muutosehdotukseen on jatkosuunnittelun johdosta tehty 
kerroslukua ja kerrosalaa koskevia muutoksia., joiden johdosta kaava-
alueen asuinkortteleiden kerrosala on noussut 117 030 k-m2:stä 119 
800 k-m2:iin. Kaavan uusi kokonaiskerrosala on siten 120 230 k-m2. 

Asuntotuotantotoimiston tuotannollisista tarpeista johtuen on korttelin 
20830 torniosat korotettu yhdellä kerroksella 14-kerroksisiksi, väljen-
netty rakennusaloja sekä poistettu tonttijako kaavasta. 
Kerroksen korotuksen vaikutus suhteessa korttelin 20830 kokonaisvo-
lyymiin on vähäinen. Muutoksella ei ole vaikutuksia laajemmin eikä alu-
eella ole lähinaapureita. 

Kaava-aluetta on lisäksi laajennetty sisällyttämällä siihen Ahdinaltaan 
ylittävä Ahdinsilta ja Atlantinkadun jatke Tyynenmerenkatuun asti. Silta 
on Jätkäsaaren osayleiskaavan mukainen ja on esitetty ehdotusvai-
heessa Atlantinkaaren asemakaavan liikennettä kuvaavissa liitteissä. 
Ajoneuvoliikenteen ja raitiolinjan aiheuttama melu on huomioitu kaa-
vassa. Silta on lisätty kaavaan johtuen kiireellisestä tarpeesta rakentaa 
raitiolinjayhteys Länsisataman terminaalilta Ruoholahden metroasemal-
le. Kaava-alueen muuttunut koko on 10,3 ha (muutos 0,7 ha). Sillan li-
säyksen on katsottu olevan vaikutukseltaan vähäinen. 
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Lisäksi maanalaisen pysäköinnin mahdollistava merkintä Madeiranau-
kiolta on poistettu. 
Kaavaselostukseen on lisätty korttelikortit liitteeksi

Ehdotukseen on lisäksi tehty vähäisiä muutoksia ja teknisluonteisia tar-
kistuksia, jotka eivät muuta ehdotuksen sisältöä. 

Lisäksi kaavakarttaan ja kaavaselostukseen on tehty joitakin teknis-
luonteisia tarkistuksia, jotka eivät muuta ehdotuksen sisältöä.

Tehdyt muutokset ilmenevät yksityiskohtaisesti kaavaselostuksesta ja 
liitteestä Tehdyt muutokset.

Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole ollut tar-
peen asettaa uudelleen nähtäville. Muutoksista on neuvoteltu asian-
omaisten hallintokuntien kanssa.

Lopuksi

Ehdotus koskee valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin kuulumatonta 
aluetta.

Kaava-alueeseen ei liity maankäyttösopimusmenettelyä.

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan yksimielisen esityk-
sen mukainen. Kaupunkisuunnitteluvirasto on tehnyt ehdotukseen edel-
lä mainittuja vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12331 kartta, päivätty 
16.12.2014, muutettu 19.10.2015

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12331 selostus, päivätty 
16.12.2014, muutettu 19.10.2015

3 Havainnekuva
4 Vuorovaikutusraportti liitteineen, täydennetty 19.10.2015
5 Tehdyt muutokset
6 Osa päätöshistoriaa, Internet-versio

Oheismateriaali

1 Kaava-alueen sijaintikartta
2 Ilmakuva 19.10.2015
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Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Helen Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helen Sähköverkko Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin Satama Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut-kuntayhtymä/Vesihuolto

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Tiedoksi

Asuntotuotantotoimisto
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
Liikuntavirasto
Pelastuslautakunta
Rakennusvalvontavirasto
Sosiaali- ja terveysvirasto
Yleisten töiden lautakunta
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Ympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnitteluvirasto 19.10.2015

HEL 2011-006112 T 10 03 03

Ksv 2361_1

20. kaupunginosan (Länsisatama, Jätkäsaari) korttelin 20262 osaa ton-
tista 1 ja korttelin 20263 osaa tontista 1 sekä satama-aluetta (muodos-
tuvat uudet korttelit 20828–20832) koskevasta asemakaavan muuto-
sehdotuksesta annetut lausunnot.

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti 16.12.2014 asemakaavan muuto-
sehdotuksen hyväksymistä.

Asemakaavan muutos mahdollistaa Jätkäsaaren keskeisen Hyväntoi-
vonpuiston eteläosan, puiston itä- ja länsipuolelle rajautuvien asuinkort-
teleiden ja Atlantinkadun rakentamisen Jätkäsaaren Atlantinkaaren 
osa-alueelle noin 2 500 uudelle asukkaalle. Alueelle suunnitellaan eri-
laisia korttelityyppejä, joissa rakennusten korkeudet vaihtelevat 3–13-
kerroksisina. Korkeimmista rakennuksista avautuu meri- tai puistonäky-
miä. Hyväntoivonpuistosta suunnitellaan korkeatasoinen kaupunginos-
apuisto. Suunnittelualue rajautuu etelässä Melkinlaiturin rantapromena-
diin ja myöhemmin kaavoitettavaan Ahdinaltaaseen. 

Kaavaehdotuksessa on rakennusoikeutta yhteensä 117 030 k-m², josta 
asuinkerrosalaa on 112 570 k-m², liike- ja toimitilaa 2 910 k-m² ja palve-
lutilaa 1 550 k-m². Alueen koko on 9,6 hehtaaria, josta puistoaluetta 3,7 
hehtaaria.  

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 23.1.-
23.2.2015.

Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia. Ehdotuksesta saatiin kiinteistö-
lautakunnan, yleisten töiden lautakunnan, pelastuslautakunnan, Liiken-
nelaitos-liikelaitoksen, Helsingin Satama Oy:n, HSY:n vesihuollon ja 
Helen Sähköverkko Oy:n, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän, 
ympäristölautakunnan, asuntotuotantotoimiston, rakennusvalvontavi-
raston sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
lausunnot. Liikuntavirasto ja sosiaali- ja terveysvirasto ovat ilmoittaneet, 
ettei niillä ole lausuttavaa.
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Kiinteistölautakunta (5.3.2015) toteaa, että korttelia 20832 koskeva 
kaavamääräys koskien erityisasumiskäyttöön tarkoitettua palvelutilaa 
on liian tiukka. Kaavan jatkosuunnittelussa tulisi pyrkiä ratkaisuun, joka 
mahdollistaa kortteleiden 20828 ja 20829 velvoiteautopaikkojen sijoittu-
misen kortteleiden alueelle kolmeen rakennusteknisesti ja toiminnalli-
sesti itsenäiseen pysäköintilaitokseen ja tulisi tutkia maanalaista pysä-
köintilaitosta (map-merkintä) Hyväntoivonpuistoon kortteleiden 20828 
ja 20829 itäpuolelle. Lisäksi todetaan, että viherkattojen toimivuutta tuli-
si ensin tutkia suppeammassa mittakaavassa ja että kierrätyshuonei-
den ja jätteen putkikuljetusjärjestelmän keräyspisteiden sijainnista ei tu-
lisi säännellä kaavamääräyksin.

Rakennusvalvontavirasto (11.2.2015) toteaa, että myös länsipuolelle 
harkittaisiin pysäköintitalon rakentamista. Rakennusluvan yhteydessä 
laadittavaa mm. oleskeluparvekkeita koskevaa meluselvitystä edellyttä-
vä kaavamääräys tulisi vaikeasti tulkittavana poistaa.

Ympäristölautakunta (3.3.2015) toteaa, että riittävä meluntorjunta tulee 
varmistaa kaavavaiheessa.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (5.3.2015) toteaa, et-
tä kaavaselostuksen vesihuoltoliite ja kustannusarvio tulee päivittää.

Helsingin Satama Oy (20.2.2015) toteaa, että kaavaa laadittaessa on 
erityisesti varmistettava, että suunnittelualueen maankäyttö ei ole risti-
riidassa Länsisataman satamatoiminnan edellytysten ja kehittämismah-
dollisuuksien kanssa.

Yleisten töiden lautakunta (24.2.2015) toteaa, että istutettava kasvilli-
suus, kuten puurivit, tulee merkitä kaavamääräyksiin ohjeellisena.

Pelastuslautakunta (24.2.2015) toteaa, että asemakaavamuutoksen 
suunnittelussa on varmistettava, että alueella on riittävät sammutusve-
den saantimahdollisuudet.

Asuntotuotantotoimisto (5.3.2015) toteaa, että kaavaratkaisun tulisi 
mahdollistaa pysäköintitalon pieni ”eläminen” ja asuinkorttelin liiketilan 
määrää eteläisimmässä osassa pidetään liian suurena.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että pysäköintijärjestelyjä on tutkittu 
edelleen. Pysäköinti on toteutettavissa kiinteistölautakunnan esittämäl-
lä tavalla, mikäli kortteliin 20829 toteutettaisiin autoton tontti. Meluselvi-
tyksen perusteella on kaavassa annettu meluntorjuntaa koskevia mää-
räyksiä, joiden mukaisesti suunniteltuna pystytään varmistamaan viih-
tyisät olosuhteet asuntojen sisätiloissa, piha-alueilla ja oleskeluparvek-
keilla. Kaavaa ja selostusta on lisäksi täydennetty ja muutettu viherkat-
toja, liiketilojen kerroskorkeusvaatimusta ja infraa koskevilta osilta.
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Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa lausunnos-
saan (9.3.2015), että asunnoissa ja oleskelualueilla on suojauduttava 
melulta, joten seuraavat määräykset ovat tarpeen:

“Leikki-ja oleskelualueet sekä oleskeluparvekkeet tulee suojata melulta 
niin, että melutason ohjearvot (55 dB päivällä ja 50 dB yöllä) eivät ylity. 
Oleskeluparvekkeet on tarvittaessa lasitettava. Atlantinkadun puolen 
parvekkeiden ääneneristävyydet on mitoitettava erikseen.”

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että oleskeluparvekkeiden lasitta-
mistarve on jo esitetty kaavamääräyksellä. Kaavamääräyksellä edelly-
tetään myös osoittamaan mm. oleskeluparvekkeiden melusuojaus si-
ten, että melutason ohjearvot täyttyvät. Määräyksessä mainitulla van-
halla alueella viitataan nimenomaan yöajan ohjearvotasoon 50 dB. Par-
vekkeiden eri rakennusosien kuten muidenkin meluntorjunnan kannalta 
oleellisten rakennusosien ääneneristävyys tulee mitoittaa erikseen ra-
kennussuunnittelun yhteydessä siten, että esitetyt vaatimukset täytty-
vät.

Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa. 

Vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenveto lausunnoista sekä niihin 
annetut vastineet laajemmin.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Kiinteistölautakunnan lausunnon johdosta: 

 kaavakartan viherkattomääräystä on muutettu siten, että se koskee 
myös kortteleiden 20828 ja 20829 osalla vain matalimpia 3- ja 4-
kerroksisia osia.

Ympäristölautakunnan lausunnon johdosta:

 kaavakartassa Atlantinkatuun rajautuvien asuinrakennusten äänita-
soerovaatimusta on yhdenmukaistettu siten, että Atlantinkadun 
suuntaisilla julkisivuilla varaudutaan kauttaaltaan 33 dB äänitasoe-
roon liikennemelua vastaan. Hyväntoivonpuistoon rajautuvien piho-
jen osalta on kaavamääräystä täsmennetty. Lisäksi asemakaavaa 
on täydennetty kiinteistökohtaisen uusiutuvan energian tuotannon 
mahdollistavalla määräyksellä.

Asuntotuotantotoimiston lausunnon johdosta:

 kaavamääräys koskien liiketilojen vähimmäiskorkeutta on muutettu 
4,5 metristä 4,0 metriin.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymän lausunnon johdosta:
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 kaavaselostuksen vesihuoltoliite ja kustannusarvio on päivitetty.

Asemakaavan muutosehdotuksen jatkosuunnittelun johdosta:

 Asemakaavaan on lisätty Ahdinaltaan ylittävä Ahdinsilta sekä katua-
luetta etelään Tyynenmerenkatuun asti. Silta on Jätkäsaaren osay-
leiskaavan mukainen ja on esitetty ehdotusvaiheessa Atlantinkaa-
ren asemakaavan liikennettä kuvaavissa liitteissä. Ajoneuvoliiken-
teen ja raitiolinjan aiheuttama melu on huomioitu kaavassa. Silta on 
lisätty kaavaan johtuen kiireellisestä tarpeesta rakentaa raitiolinjayh-
teys Länsisataman terminaalilta Ruoholahden metroasemalle. Kaa-
va-alueen muuttunut koko on 10,3 ha (muutos 0,7 ha). Sillan lisäyk-
sen on katsottu olevan vaikutukseltaan vähäinen.

 Asuntotuotantotoimiston tuotannollisista tarpeista johtuen on kortte-
lin 20830 torniosat korotettu yhdellä kerroksella 14-kerroksisiksi, 
väljennetty rakennusaloja sekä poistettu tonttijako kaavasta.

 Kortteleiden 20828 ja 20829 rakennusoikeudet on tarkistettu.
 Kaavan yhteenlaskettu asuinkortteleiden kerrosala on muutettu 117 

030 k-m2:stä 119 800 k-m2:iin. Kaavan uusi kokonaiskerrosala on 
siten 120 230 k-m2.

 Maanalaisen pysäköinnin mahdollistava merkintä Madeiranaukiolta 
on poistettu.

 Kaavaselostukseen on lisätty korttelikortit liitteeksi.

Lisäksi kaavakarttaan ja kaavaselostukseen on tehty joitakin teknis-
luonteisia tarkistuksia, jotka eivät muuta ehdotuksen sisältöä.

Jatkotoimenpiteet

Kaava-alueeseen ei liity maankäyttösopimusmenettelyä.

Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä tehdyt muutokset eivät ole olen-
naisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. 
Muutoksista on neuvoteltu asianomaisten hallintokuntien kanssa.

Lisätiedot
Kirsi Rantama, arkkitehti, puhelin: 310 37207

kirsi.rantama(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 19.08.2015 § 13

HEL 2011-006112 T 10 03 03
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Nimistötoimikunta keskusteli sillan nimeämisestä Jätkäsaaressa. Ni-
mistötoimikunta päätti esittää sillalle nimeä

Atlantinsilta–Atlantbron

Perustelu:  Ryhmänimi (merenkulun väylät), liitynnäinen: Atlantinkadun 
mukaan.

Tiedoksi valmistelijalle.

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Rakennusvalvontavirasto 9.3.2015

HEL 2011-006112 T 10 03 03

Asemakaavan muutos mahdollistaa Jätkäsaaren keskeisen. Hyväntoi-
vonpuiston eteläosan, puiston itä- ja länsipuolelle rajautuvien asuinkort-
teleiden ja Atlantinkadun rakentamisen Jätkä-saaren Atlantinkaaren 
osa-alueelle noin 2 500 uudelle asukkaalle.

Alueelle suunnitellaan erilaisia korttelityyppejä, joissa rakennusten kor-
keudet vaihtelevat 3–13-kerroksisina. Korkeimmista rakennuksista 
avautuu meri- tai puistonäkymiä. Hyväntoivonpuistosta suunnitellaan 
korkeatasoinen kaupunginosapuisto. Suunnittelualue rajautuu etelässä 
Melkinlaiturin rantapromenadiin ja myöhemmin kaavoitettavaan Ahdi-
naltaaseen.

Kaavaehdotuksessa on rakennusoikeutta yhteensä 117 030 k-m², josta 
asuinkerrosalaa on 112 570 k-m², liike- ja toimitilaa 2 910 k-m² ja palve-
lutilaa 1 550 k-m². Alueen koko on 9,6 hehtaaria, josta puistoaluetta 3,7 
hehtaaria.

LAUSUNTO

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan 11.2.2015 antamaan (20-0004-15-
LAU) lausuntoon viitaten rakennusvalvontavirasto toteaa, että asema-
kaavaehdotus viitesuunnitelmineen on kaupunkikuvallisesti laadukas. 
Erityisesti Hyväntoivonpuiston Itäpuolelle suunniteltu alue on luonteva 
ja tarjoaa uudenlaisia mielenkiintoisia tiloja ja näkymiä.
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Kaupunkikuvallisista ansioistaan huolimatta kaavaehdotuksessa on joi-
takin hankalasti toteutettavissa olevia ja teknisiä ongelmia tuottavia piir-
teitä, mm. pihojen ahtaus ja siitä seuraava varjoisuus yhdistettynä niille 
yleensä väistämättä tarvittaviin pelastusreitteihin, jotka vievät pihasta 
suuren osan. Yhteispihojen pihasuunnitelman laatimisen vastuutus ja 
toteuttaminen voivat nekin aiheuttaa viivytyksiä asuinympäristön ehey-
tymiseen ja valmiiksi saattamiseen. Tilannetta helpottaa kaava-alueen 
idänpuolisessa osassa se, että pihat eivät ole kansipihoja vaan ne voi-
daan käsitellä ja istuttaa vapaammin. 

Rakennusvalvontavirasto esittää, että myös alueen länsipuolelle harkit-
taisiin pysäköintitalon rakentamista, jolloin pihojen käsittely vapautuisi 
ja pysäköinti saataisiin järjestettyä edullisemmin, teknisesti varmemmin 
ja myös todennäköisesti kestävämmin kuin kansipihoilla. Yhteistilojen 
toteuttaminen keskittäen saattaa pitkittää ja jopa vaarantaa niiden täy-
simääräistä toteuttamista.

Viherkattovaatimus korkeimmissa rakennusmassoissa pelkästään kau-
punkikuvallisista syistä ei tunnu perustellulta. Sen sijaan, jos katot toi-
misivat hulevesien viivyttäjinä, olisi vaatimus ymmärrettävämpi.

Rakennusluvan yhteydessä laadittavaa mm. oleskeluparvekkeita kos-
kevaa meluselvitystä edellyttävä kaavamääräys tulisi vaikeasti tulkitta-
vana poistaa ja jättää asia rakennuslupavaiheessa ratkaistavaksi.

Lisätiedot
Pirkka Hellman, arkkitehti, puhelin: +358504013414

pirkka.hellman(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 05.03.2015 § 106

HEL 2011-006112 T 10 03 03

Kiinteistökartta 49/671 495, Länsisatamankatu ja Atlantinkatu

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle Helsingin 
kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) korttelin 20262 osaa ton-
tista 1 ja korttelin 20263 osaa tontista 1 sekä satama-aluetta (muodos-
tuvat uudet korttelit 20828-20832) koskevasta asemakaavan muuto-
sehdotuksesta nro 12331 seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutosehdotuksesta yleisesti

Länsisataman Jätkäsaaren Atlantinkaaren asemakaavan muutosehdo-
tus nro 12331
(jäljempänä ”kaavaehdotus”) mahdollistaa voimaan tullessaan Jätkä-
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saaren läpi kulkevan Hyväntoivonpuiston eteläisen osan, sen itä- ja 
länsipuolelle rajautuvien asuinkerrostalo- (AK) ja erityisasumisen kort-
teleiden (AKS), autopaikkojen korttelialueen (LPA) ja Atlantinkadun 
osan rakentamisen.

Kaava-alueelle ollaan suunnittelemassa erilaisia korttelityyppejä. Länsi-
satamankadun varrelle Hyväntoivonpuiston itäpuolelle ollaan suunnitte-
lemassa kumppanuuskaavoituksena toteutettavaa suurkorttelia 
(20830), jossa rakennusten korkeudet vaihtelevat 3-13 -kerroksisina. 
Korttelin 20830 pysäköinti on sijoitettu erilliseen maanpäälliseen pysä-
köintilaitokseen (LPA) korttelissa 20831. Kaava-alueen koillisosaan si-
joittuu erityisasumisen korttelialue (20832). Hyväntoivonpuiston länsi-
puolelle ollaan suunnittelemassa kahta asuinkorttelia (20828 ja 20829). 
Korttelit ovat yhteydessä toisiinsa yhteisten sisäpihojen välityksellä. 
Kortteleissa rakennukset vaihtelevat kerrosluvuiltaan 3-13 -kerroksisina 
ja korkeimmat rakennukset sijoittuvat kortteleiden vastakkaisiin kärkiin 
kaupunkikuvallisesti varsin näkyville paikoille.

Kaava-alue rajautuu etelässä Melkinlaiturin rantapromenadiin ja myö-
hemmin kaavoitettavaan Ahdinaltaaseen sekä pohjoisessa Länsisata-
mankatuun. Kaavaehdotuksessa on rakennusoikeutta yhteensä 117 
030 k-m², josta asuinkerrosalaa on 112 570 k-m², liike- ja toimitilaa 2 
910 k-m² ja palvelutilaa 1 550 k-m². Alueen koko on 9,6 hehtaaria, josta 
puistoaluetta on 3,7 hehtaaria. Kaava-alue mahdollistaa asuntojen ra-
kentamisen yhteensä noin 2 500 uudelle asukkaalle. Asemakaavan 
muutosehdotus on liitteenä nro 1. Kaava-alueen sijaintikartta on liittee-
nä nro 2 ja havainnekuva liitteenä nro 3.

Maanomistus ja -hallinta

Helsingin kaupunki omistaa kaava-alueen maan, joten kaava-alueelle 
ei tarvitse tehdä maankäyttösopimuksia.

Kaava-alueen tonttivaraukset

Kaupunginhallitus päätti 28.1.2013 (139 §) varata asuntotuotantotoi-
mistolle asuntohankkeiden suunnittelua ja kumppanuuskaavoitusta var-
ten Helsingin kaupungin 20. kaupunginosasta (Länsisatama) päätök-
sen liitekartasta ilmenevän noin 1,7 hehtaarin suuruisen Jätkäsaaren 
osayleiskaavassa nro 11350 asuntorakentamiseen osoitetun ns. Atlan-
tinkaaren alueen mm. seuraavin ehdoin:

-  Alueen suunniteltu kokonaisrakennusoikeus on enintään noin 
50 000 k-m².

-  Alueelle myöhemmin asemakaavalla osoitettavasta asuinrakennusoi-
keudesta vähintään noin 60 % tulee toteuttaa vapaarahoitteisena Hitas-
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omistusasuntotuotantona Hitas I -ehdoin ja/tai muuna välimuodon 
asuntotuotantona ja enintään noin 40 % valtion korkotukemana vuokra-
asuntotuotantona.

Varauspäätöksen ehtojen mukaan kiinteistölautakunta päättää tontti-
kohtaisesta rahoitus- ja hallintamuotojakaumasta, kun kaupunkisuunnit-
telulautakunta on hyväksynyt varauksensaajan ja kaupunkisuunnittelu-
viraston yhteistyönä laadittavan asemakaavaehdotuksen.

Kiinteistölautakunta toteaa, että kyseinen asuntotuotantotoimistolle 
kumppanuuskaavoitusta varten varattu kaava-alueen osa koostuu kaa-
vaehdotuksessa korttelin 20830 tonteista 1-7. Kyseisen alueen kaavoi-
tus on edennyt kumppanuuskaavoituksena yhteistyössä kaupunkisuun-
nitteluviraston, asuntotuotantotoimiston ja kaupungin muiden eri hallin-
tokuntien kanssa. Po. kaava-alueen osaa koskeva alustava viitesuunni-
telma on liitteenä nro 4. 

Asuntotuotantotoimiston kanssa käytyjen keskustelujen perusteella po. 
tonteille on mahdollista toteuttaa asuntotuotantoa mainitun kaupungin-
hallituksen varauspäätöksen mukaisesti niin, että noin 35 % toteute-
taan valtion korkotukemana vuokra-asuntotuotantona ja noin 65 % Hi-
tas-omistusasuntotuotantona Hitas I -ehdoin ja/tai muuna välimuodon 
asuntotuotantona. Kiinteistölautakunta päättää tonttikohtaisesta rahoi-
tus- ja hallintamuotojakaumasta myöhemmin kaavoitusprosessin ede-
tessä. Ennen lopullista lautakunnan päätöstä kiinteistötoimi neuvottelee 
vielä asuntotuotantotoimiston kanssa lopullisesta tonttien hallinta- ja ra-
hoitusmuotojakaumasta. 

Muilta osin kaava-alueelle ei kohdistu tonttivarauksia.

Tonttitalous

Erityisasumisen (AKS) korttelin 20832 tontit 1 ja 2 soveltuvat lähtökoh-
taisesti hyvin opiskelija-, nuoriso- tai palveluasumiseen. Hyväntoivon-
puiston länsipuolelle korttelia vastapäätä ollaan laatimassa kaavaa 
asumisen ja hyvinvointipalvelut yhdistäville palvelukortteleille, joten 
kortteli muodostaa yhdessä palvelukortteleiden kanssa toiminnallisen ja 
yhtenäisen kokonaisuuden. 

Kiinteistölautakunta katsoo kuitenkin, että pakottava kaavamääräys, 
jonka mukaan vähintään 10 % rakennusalalle sallitusta kerrosalasta tu-
lee käyttää kerrosalaan kuuluvaa erityisasumiskäyttöön tarkoitettua pal-
velutilaa varten, on liian tiukka ja saattaa johtaa ylisuurien palvelutilojen 
syntymiseen. Tämä saattaa puolestaan heikentää tonttien kiinnosta-
vuutta ja laskea niiden arvoa. Erityisesti tontilla 20832/2 tilanne saattaa 
muodostua ongelmalliseksi verrattain pienemmästä kerrosalasta ja lii-
ketilojen suurta määrää koskevasta kaavamääräyksestä johtuen. Kiin-
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teistölautakunta toteaa, ettei asiaa tulisi säännellä kaavamääräyksin, 
vaan se tulisi jättää ainakin pääosin rakennuttajien harkinnan varaan. 

Kortteleiden 20830 ja 20832 asuntotontit (AK ja AKS) tullaan todennä-
köisesti luovuttamaan pitkäaikaisilla maanvuokrasopimuksilla. Mainittu-
jen tonttien vuosivuokra voitaisiin tällöin määrätä Hitas-asuntojen, val-
tion korkotukemien vuokra-asuntojen ja asumisoikeusasuntojen osalta 
niin, että asuinrakennusoikeuden yksikköhintana pidetään arviolta noin 
700 - 750 euroa/k-m². Korttelin 20832 tonttien vuosittaiset maanvuokra-
tulot olisivat näin ollen arviolta vähintään noin 430 000 euroa ja korttelin 
20830 tonttien vuosittaiset maanvuokratulot arviolta vähintään noin 1,2 
milj. euroa. Kaupunginvaltuusto päättää aikanaan tonttien luovutushin-
noista ja muista keskeisistä ehdoista. 

Kortteleiden 20828 ja 20829 tontit tultaneen pääosin luovuttamaan va-
paarahoitteiseen Hitas-omistusasuntotuotantoon ja/tai muuhun väli-
muodon asuntotuotantoon sekä osittain vapaarahoitteiseen ilman Hi-
tas-ehtoja toteutettavaan vuokra- ja/tai omistusasuntotuotantoon. Pe-
rusteena on, että näin pyritään toteuttamaan AM-ohjelman asettama 
asuntojen hallinta- ja rahoitusmuotojakauma myös Jätkäsaaren osalta 
ja tavoitteen saavuttaminen edellyttää tässä vaiheessa tonttien varaa-
mista nimenomaan säänneltyyn asuntotuotantoon. Sääntelemättömän 
asuinrakennusoikeuden yksikköhinta olisi karkeasti arvioiden noin 1 
100 - 1 300 euroa/k-m² ottaen muun ohella huomioon alueen keskene-
räisyys tontteja myytäessä sekä Jätkäsaaren alueen varsin suuri tontti-
tarjonta. Tonttien hinnanmuodostukseen vaikuttaa lisäksi erityisesti tu-
leva pysäköintiratkaisu. Po. kaava-alueen osaa koskeva viitesuunnitel-
ma on liitteenä nro 5.

Pysäköintiratkaisut

Korttelit 20828 ja 20829

Kortteleiden 20828 ja 20829 alueilla velvoiteautopaikat on kaavaehdo-
tuksen mukaan sijoitettava maanalaiseen pysäköintilaitokseen tai pysä-
köintilaitoksiin (map-merkintä). Kortteleiden suuri tonttitehokkuus, erityi-
sesti tonttien 20828/1 (11 800 k-m²) ja 20829/3 (11 700 k-m²) osalta, 
johtanee käytännössä siihen, että kortteleiden alueella pysäköinti jou-
dutaan toteuttamaan yhtenäisenä pysäköintilaitoksena/-laitoksina 
usean eri tontin alueella, mahdollisesti jopa kortteleiden rajoista riippu-
matta. Kyseinen ratkaisu on erittäin haasteellinen niin toteutuksen kuin 
tontinluovutuksenkin kannalta ja vaatii kaupungilta erityisen tarkkaa 
hankkeiden toteutuksen valvontaa sekä rakentamisen koordinointia. 
Mikäli pysäköintiratkaisu säilyy kaavaehdotuksen mukaisena, lienee 
tarkoituksenmukaista, että tontit luovutetaan suurina kokonaisuuksina 2 
- 3 toimijalle.  
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Kiinteistölautakunta katsoo, että kortteleiden 20828-20829 asuntohank-
keiden sujuvan toteuttamisen edistämiseksi ja tontinluovutuksen yksin-
kertaistamiseksi tulisi kaavan jatkosuunnittelussa pyrkiä ratkaisuun, jo-
ka mahdollistaa velvoiteautopaikkojen sijoittumisen kortteleiden alueel-
le rakennettaviin maanalaisiin pysäköintilaitoksiin siten, että velvoiteau-
topaikat ovat sijoitettavissa kolmeen rakennusteknisesti ja toiminnalli-
sesti itsenäiseen pysäköintilaitokseen korttelin 20828 tonttien 1-3, kort-
telin 20828 tonttien 4-6 ja korttelin 20829 alueella.

Kaavaehdotuksessa korttelin 20828 pohjoispuolelta Hyväntoivonpuis-
tosta on varattu ohjeellinen alue maanalaista pysäköintilaitosta varten 
(map-merkintä). Tarvittaessa tulisi tutkia, voidaanko vastaavia alueva-
rauksia maa-ainesten hyötykäyttöalueesta huolimatta tehdä myös muu-
alta Hyväntoivonpuistosta kortteleiden 20828 ja 20829 itäpuolelta, jotta 
pysäköintilaitosten osa-alueet voitaisiin tarvittaessa ulottaa kyseisille 
alueille ja näin päästä mainittuun pysäköinnin järjestämisratkaisuun.

Korttelit 20830, 20831 ja 20832

Suurkorttelin 20830 pysäköinti on erillisessä pysäköintilaitoksessa kort-
telissa 20831. Korttelin 20832 velvoiteautopaikat on puolestaan sijoitet-
tava korttelin alueelle rakennettavaan maanalaiseen pysäköintilaitok-
seen. 

Kiinteistölautakunta katsoo, että luontevin suunnittelija ja toteuttaja 
korttelin 20831 pysäköintilaitokselle lienee Jätkäsaaren pysäköinti Oy. 
Pysäköintilaitoksen suunnittelusta ja toteuttamisesta aiheutuneet kus-
tannukset perittäisiin tällöin lähtökohtaisesti korttelin 20830 varauksen-
saajilta merkintämaksuina niiden po. laitokseen sijoittamien velvoiteau-
topaikkojen mukaisessa suhteessa, ellei asiassa toisin päätetä. Lauta-
kunta toteaa vielä yleisesti, että pysäköinnin järjestämisessä tulisi joka 
tapauksessa välttää kaksitasoista tai rakennusten rungon alle ulottuvaa 
pysäköintiratkaisua.

Maaperätiedot

Atlantinkaaren asemakaava-alueelle on osoitettu massojen hyötykäyt-
töalue, johon voidaan sijoittaa pilaantuneita maa-aineksia ja muita hyö-
tykäyttöön kelpaavia materiaaleja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 
myöntänyt hyötykäyttöalueelle 14.1.2014 ympäristöluvan Nro 
5/2014/1Drno ESAVI/54/04.08/2012.

Hyödynnettävien materiaalien yläpuolelle tehdään pintaeristerakenteet, 
joiden tarkoituksena on estää sade- ja pintavesien kosketus jätemateri-
aaleihin. Varsinainen puisto rakennetaan pintaeristysrakenteiden ylä-
puolelle. Jätteiden hyödyntämisperiaate on samanlainen kuin jo Jätkä-
saarenkallion ja Hietasaaren asemakaava-alueella sijaitsevalla hyöty-
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käyttöalueella, jossa on vuosien 2009 - 2012 aikana hyötykäytetty mm. 
noin 55 500 m3itd pilaantuneita maita ja sedimenttejä. Hyötykäyttämäl-
lä materiaali puistossa on saavutettu arviolta 2,5 miljoonan euron sääs-
töt.

Hyötykäyttöalue vähentää kuljetus- ja vastaanottokustannuksia, pääs-
töjä ja luonnonmateriaalien käyttöä, sekä tällä ratkaisulla edistetään jä-
telain asettamaa etusijajärjestystä.

Muita huomioita kaavaehdotuksesta ja -määräyksistä

Kaavaehdotuksen määräysten mukaan kattopinnat, joilla ei ole terasse-
ja, tulee rakentaa viherkattoina alle kahdeksan kerroksisissa rakennu-
sosissa. Viherkatoilla saavutettaneen esteettisten hyötyjen lisäksi myös 
muita etuja, sillä ne saattavat pidentää kattopintojen käyttöikää ja pie-
nentää rakennuksen energiankulutusta sekä auttaa hulevesien hallin-
nassa. Toisaalta viherkattojen toteuttamiseen ja ylläpitoon liittyy ylimää-
räisiä kustannuksia kosteus- ja paloteknisten ratkaisujen vuoksi. Näin 
ollen viherkattojen toimivuutta tulisikin ensin tutkia suppeammassa mit-
takaavassa ennen kuin asiasta määrätään yleisluonteisesti useampaa 
tonttia koskevassa kaavassa.

Kaavamääräyksissä todetaan, että kierrätyshuoneet ja jätteen putkikul-
jetusjärjestelmän keräyspisteet tulee integroida rakennukseen. Muotoi-
lu mahdollistanee sen, että keräyspisteet voidaan toteuttaa kevyen ra-
kenteen sisään. Kiinteistölautakunnan näkemyksen mukaan kaava-
määräyksen tavoite kortteleiden sisäpihojen oleskelutilojen viihtyisyy-
den lisäämisestä on sinällään kannatettava. Po. kaavamääräys tuo kui-
tenkin lisääntyviä kustannuspaineita rakennuttajille, koska keräyspistei-
den integroiminen rakennuksiin on useissa tapauksissa kallista ja ra-
kennusteknisesti monimutkaista. Lisäksi piha-alueelle sijoitettavien ke-
räyspisteiden huolto- ja ylläpitotoimet lienevät helpommin suoritettavia, 
kun rakenteita voidaan vapaammin purkaa ja siirrellä. Näin ollen asiaa 
ei tulisi säännellä kaavamääräyksin, vaan se tulisi jättää tonttien raken-
nuttajien oman harkinnan varaan.

Kaavaehdotuksessa kortteleiden 20828 ja 20829 korttelirakenne poik-
keaa Jätkäsaaren ensimmäisen asemakaava-alueen (asemakaavan 
muutos nro 11770) perinteisestä umpikortteliratkaisusta. Kaavaehdo-
tuksessa kortteleihin 20828 ja 20829 kohdistuu ah-merkintä, joka tar-
koittaa asumista palvelevaa ja yhteiskäyttöön tarkoitettua piha-aluetta. 
Kortteleiden sisäpihat lomittuvat korttelirakenteessa toisiinsa, jolloin 
muodostuu uudenlainen kortteleiden sisäpihojen sarja. Piha-alueelta on 
myös yhteys Hyväntoivonpuistoon. Alue on rakennettava yhtenäisen 
suunnitelman mukaisesti. Kaavaehdotuksessa esitetty ratkaisu on Jät-
käsaaressa uudenlainen. Kiinteistölautakunta katsoo, että jatkosuunnit-
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telun yhteydessä tulisi tutkia seikkaperäisemmin mm. yhteispiha-alueen 
toiminnallista jakamista kolmeen kokonaisuuteen korttelin 20828 tont-
tien 1-3, korttelin 20828 tonttien 4-6 ja korttelin 20829 alueella. Tällä ta-
voin yhteispiha-alueiden hallinnointi olisi helpommin järjestettävissä, 
mikä edistäisi asuntohankkeiden toteutumista.

Kiinteistölautakunta puoltaa Atlantinkaaren asemakaavan muutosehdo-
tusta nro 12331 edellä esitetyin huomioin.

Esittelijä
vs. osastopäällikkö
Esko Patrikainen

Lisätiedot
Kristian Berlin, kiinteistölakimies, puhelin: 310 36438

kristian.berlin(a)hel.fi
Sami Haapanen, toimistopäällikkö, puhelin: 310 36437

sami.haapanen(a)hel.fi
Johanna Hytönen, ympäristöinsinööri, puhelin: 310 36414

johanna.hytonen(a)hel.fi

Asuntotuotantotoimisto 5.3.2015

HEL 2011-006112 T 10 03 03

Asuntotuotantotoimistolle varattiin kaupunginhallituksessa 28.1.2013 
Atlantinkaaresta merkittävä alue kumppanuuskaavoitusta varten. Ar-
vioitu laajuus varausvaiheessa oli noin 50 000 k-m2 eli noin 600 asun-
non verran.

ATT lausui asemakaavaluonnoksesta syksyllä 2014. Siinä lausunnos-
saan ATT on esittänyt pääosin näkemyksensä Atlantinkaaren itäiseen 
osaan eli kumppanuuskaavoituskortteliin 20830 liittyen. Näitä näkemyk-
siä onkin osittain huomioitu asemakaavaehdotuksessa.

Pysäköintilaitokselle luontevin suunnittelija ja toteuttaja olisi ATT:n mie-
lestä Jätkäsaaren Pysäköinti Oy, joka jo nyt toimii alueellisena pysä-
köintioperaattorina.

Pysäköintitalon kohdalla jatkossa tulisi erityistä huomiota kiinnittää sii-
hen, että kaavaratkaisu mahdollistaisi pysäköintitalon pienen ”elämi-
sen”, kun suunnittelu etenee ja ratkaisu tarkentuu. Viitesuunnitelmavai-
heessa mitoitus on ollut tiukkaa.

Pysäköintitalon liiketilat ovat kehittyneet parempaan suuntaan. Opti-
maalisin tilanne kuitenkin olisi, että tilaa voitaisiin mieluummin tarvit-
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taessa jakaa kahtia kuin se, että tila on lähtökohtaisesti kahdessa osas-
sa.

Liiketilan määrää eteläisimmässä osassa on edelleen kasvatettu vas-
toin ATT:n toiveita. ATT esitti kumppanuusvaiheessa liiketilaa maksi-
missaan 100 kem2 kokoisena, kaavaluonnosvaiheessa se oli kuitenkin 
200 kem2 kokoinen, ja nyt kaavaehdotuksessa se on jo 250 kem2 ko-
koinen.

Liiketila sijoittuu tulevaan Hitas-yhtiöön. Tässä kohtaa liiketilan kustan-
nuksia kasvattavat etenkin korkeaksi määrätty kerroskorkeus sekä lii-
ketilaan liittyvät ulkorakenteet, jotka alustavasti edellyttänevät tukimuu-
reja ym. kallistavia rakenteita.

Hitas-yhtiössä liiketilan rakentamiskustannukset sisältyvät asuntojen 
hintaan. Tässä kohtaa kaavaehdotuksen mukainen liiketila lisää keski-
määrin jokaisen asunnon hintaa karkeasti laskien noin 10 000 euroa. 
ATT:n mielestä näin kallis liiketilarakentaminen on ristiriidassa Hitas-
tuotannon kohtuuhintaisen asumisen tavoitteen kanssa.

ATT pyytää edelleen kiinnittämään erityistä huomioita siihen, että kaa-
vassa huomioidaan kohtuuhintaisen asuntotuotannon tavoitteet.

13.11.2014 Lausunto annettu

Lisätiedot
Seidi Kivisyrjä, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 32331

seidi.kivisyrja(a)att.hel.fi

Ympäristölautakunta 03.03.2015 § 84

HEL 2011-006112 T 10 03 03

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Atlantinkaaren alueen rakentaminen jatkaa kantakaupungin laajene-
mista Jätkäsaareen. Alue tukeutuu vahvasti julkiseen raideliikentee-
seen, mikä yhdessä tiiviin kaupunkirakenteen kanssa on hyvin kanna-
tettavaa. 

Kaava-alueelle aiheutuu melua satamatoiminnasta sekä auto- ja raitio-
liikenteestä. Satamasta aiheutuvan melun torjunta on haasteellista eri-
tyisesti yöaikaan laivamelun pienitaajuisuuden vuoksi. Kaavoituksen 
rooli meluhaittojen ehkäisemisessä on erittäin merkittävä tilanteessa, 
jossa asuminen tuodaan toimivan sataman lähietäisyydelle. Suunnitte-
lussa tulee ottaa huomioon satamatoimintojen tuleva merkittävä kasvu 
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ja siitä aiheutuva melun lisääntyminen, mikä tulee huomioida meluntor-
juntatoimien mitoituksessa. Jälkikäteen mahdollisten meluhaittojen tor-
juminen on lähes mahdotonta, jos otetaan huomioon sataman toimin-
taedellytysten turvaaminen. Kaavaehdotuksen materiaalista on hyvin 
vaikea saada kokonaiskuvaa satama-alueen ja sen ympäristön raken-
tumisesta sekä tulevista kasvuennusteista ja niiden vaikutuksista kaa-
varatkaisuun.

Kaava-alueelta on laadittu meluselvitys, jossa osoitetaan laivameluntor-
junnan perusratkaisut. Meluselvityksen mukaan asuinkorttelit on mah-
dollista suunnitella jatkossa siten, että laivamelu pysyy hyväksyttävällä 
tasolla sekä sisätiloissa että pääsääntöisesti myös ulko-oleskelualueil-
la. Alueelle kohdistuva yöaikainen laivamelu ei mahdollista laivojen yö-
pymistä laiturissa LJ8. Laivamelua vastaan annettujen äänitasoerovaa-
timusten riittävyyttä olisi kuitenkin hyvä vielä tarkastella huomioiden sa-
tamatoimintojen kasvu. Kaavaselostuksen mukaan asuinkortteleihin 
muodostuu vääjäämättä asuntoja, jotka avautuvat meluisaan suuntaan. 
Ympäristölautakunta ei pidä hyväksyttävänä asuntojen aukeamista yk-
sinomaan voimakkaan yöaikaisen laivamelun suuntaan, vaan asunto-
jen tulisi aueta myös hiljaisempaan suuntaan. Erityisesti makuuhuonei-
den sijoittaminen poispäin laivamelusta olisi suositeltavaa. Laivamelun 
suuntaan avautuvat parvekkeet ovat myös ongelmallisia, ja niiden me-
luntorjunta tulee vaatimaan erityistä suunnittelua. Lähtökohtaisesti riit-
tävä meluntorjunta tulee varmistaa kaavavaiheessa. Laivamelun erityis-
piirteiden vuoksi rakennuslupavaihetta koskeva selvitysten täydentä-
mistä edellyttävä asemakaavamääräys on kuitenkin perusteltu. Ulko-
vaipan rakenteiden riittävä äänieristys laivamelua vastaan on tarpeen 
varmistaa vielä erikseen jatkosuunnittelussa, jotta erityisesti sisätilojen 
asumisterveellisyys ja -viihtyisyys voidaan taata. Julkisivujen äänieris-
tävyys laivamelua vastaan tulee suunnitella tätä tarkoitusta varten laa-
ditun mitoitusmenettelyn periaatteiden mukaisesti. Yöaikaisena sisäme-
lun ohjearvona pienitaajuiselle laivamelulle tulee käyttää arvoa 25 dB.

Atlantinkadun auto- ja raitioliikenne aiheuttaa korkeimmillaan 68 dB jul-
kisivuun kohdistuvan melutason. Atlantinkadun puoleisilla julkisivuilla, 
joihin ei kohdistu äänitasoerovaatimusta laivamelua kohtaan, tulisi par-
vekkeet määrätä lasitettavaksi meluntorjunnallisista syistä. Paikoitellen 
melutaso on niin voimakas, että parvekelasitukselta vaaditaan ns. ta-
vanomaista parempaa ääneneristävyyttä. Äänitasoerovaatimus Atlan-
tinkadun puolella ei ole laskennallisesti täysin riittävä kaikilta osin ja ää-
nitasoerovaatimuksia tulee siten tarkistaa ottaen myös huomioon sata-
matoimintojen ja siihen liittyvän liikenteen kasvu. Vaikka keskiäänitaso-
jen laskennassa on huomioitu risteykset ja vaihteet, tulee rakenteiden 
ääneneristävyyden mitoitukseen kiinnittää niiden kohdilla erityistä huo-
miota.
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Kortteleiden sisäpihat jäävät pääosin hyvin melulta suojaan. Asuinker-
rostalokorttelit rajautuvat Hyväntoivonpuistoon asuntokohtaisten piho-
jen kautta. Osalla näistä alueista, joille tulee sijoittaa asuntokohtainen 
piha, ylittyy melutason päivä- ja yöaikainen ohjearvo. Tällaisia pihoja ei 
voida pitää hyväksyttävinä.

Kaavaehdotusta tulisi täydentää niin, että asemakaava mahdollistaisi 
kiinteistökohtaisen uusiutuvan energian tuotannon vastaavasti kuin 
muissa Jätkäsaaren jo voimassa olevissa asemakaavoissa. 

Käsittely

03.03.2015 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Timo Pyhälahti

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Anu Haahla, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 28916

anu.haahla(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 24.02.2015 § 93

HEL 2011-006112 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Asemakaava mahdollistaa Hyvän toivon puiston eteläosan ja siihen liit-
tyvien korttelien sekä katujen rakentamisen.

Istutettava kasvillisuus, kuten puurivit, tulee merkitä kaavamääräyksiin 
ohjeellisena.

Kaava-alueen toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia yleis-
ten alueiden rakentamisesta esirakentamisineen, tonttien rakentamis-
kelpoiseksi saattamisesta, puistojen rakentamisesta sekä siihen liitty-
vistä pilaantuneen maaperän kunnostamisesta. Kaavamuutosalueen 
kustannuksiksi on arvioitu esirakentamisen osalta noin 7 miljoonaa eu-
roa, Hyväntoivonpuiston osalta noin 8 miljoonaa euroa ja katujen ja au-
kioiden osalta noin 5 miljoonaa euroa (alv 0%).

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosta nro 12331 
edellä esitetyin huomautuksin.
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Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

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

anu.kiiskinen(a)hel.fi
Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 24.02.2015 § 30

HEL 2011-006112 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Länsisataman, Jätkä-
saaren (20.ko) Atlantinkaaren alueen asemakaavan muutoksesta nro 
12331:

Asemakaavan muutoksen selostuksessa ei ole mainintaa alueen sam-
mutusvesijärjestelyistä. Asemakaavamuutoksen suunnittelussa on var-
mistettava, että alueella on riittävät sammutusveden saantimahdollisuu-
det. Vesiasemia alueelle tulee sijoittaa 150 metrin välein.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Pulmu Waitinen, palotarkastaja, puhelin: 310 31237

pulmu.waitinen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 16.2.2015

HEL 2011-006112 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt HKL:ltä lausuntoa Jätkäsaaren 
Atlantinkaaren osa-alueen asemakaavan muutoksesta nro 12331. Kaa-
voitettavaan alueeseen kuuluu Atlantinkadun ja Länsisatamankadun 
varrelle sijoittuvat asuinkorttelit sekä Hyväntoivonpuiston eteläosa. Alue 
rajautuu etelässä mereen.

Atlantinkaaren asemakaava-alueelle on suunniteltu toteutettavan raitio-
tielinja, joka kulkee kaava-alueella Atlantinkatua pitkin. Raitiotiotievau-
nut kulkevat Atlantinkadun keskellä ajoneuvoliikenteestä erotettuna.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/2015 53 (171)
Kaupunginhallitus

Kaj/1
30.11.2015

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

Liikennelaitos on antanut aiemmin ko. kaavan valmisteluun liittyen lau-
sunnon osallistumis- ja arvioitisuunnitelmasta seuraavasti:

Liikennelaitoksen kantana on, että kaavoituksessa on huomioitava rai-
tiotieradan vaikutukset ympäristöön:
-raitiovaunuradan ja ajojohtimien ja pylväiden sekä ripustusten vaatima 
tila ja kiinnitysratkaisut
-raitiotien vaihdelämmityskeskuksien, vaihdeohjauskeskuksien ja säh-
kösyöttöpistekoteloiden vaatimat tilat
- raitiovaunun liikkumisesta johtuva melu ja tärinä.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on vuorovaikutus raportin mukaan huomioi-
nut ko. seikkoja kaavan laadinnassa ja yhteistyötä HKL:n kanssa jatke-
taan raitiotien suunnittelun edetessä. Liikennelaitoksella ei ole lisähuo-
mautettavaa kaavasta.

7.11.2014 Lausunto annettu

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

jaakko.laurila(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.12.2014 § 420

HEL 2011-006112 T 10 03 03

Ksv 2361_1, Jätkäsaari

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 16.12.2014 päivätyn 20. kaupunginosan (Länsisatama, Jätkäsaari) 
korttelin 20262 osaa tontista 1 ja korttelin 20263 osaa tontista 1 se-
kä satama-aluetta (muodostuvat uudet korttelit 20828–20832) kos-
kevan asemakaavan muutosehdotuksen nro 12331 hyväksymistä

 asemakaavan muutosehdotuksen asettamista nähtäville 30 päiväksi 
maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.

Samalla lautakunta päätti

 antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin mielipi-
teisiin

 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lau-
sunnot
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 valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen vä-
häisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta eh-
dotuksen sisältöä.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Kirsi Rantama, arkkitehti, puhelin: 310 37207

kirsi.rantama(a)hel.fi
Matti Kaijansinkko, projektipäällikkö, puhelin: 310 37195

matti.kaijansinkko(a)hel.fi
Helena Färkkilä-Korjus, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 
37325

helena.farkkila-korjus(a)hel.fi
Mikko Juvonen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37252

mikko.juvonen(a)hel.fi
Anna Nervola, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37135

anna.nervola(a)hel.fi
Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37311

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

jarkko.nyman(a)hel.fi
Mari Soini, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37479

mari.soini(a)hel.fi
Kati Valkama, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 36573

kati.valkama(a)hel.fi

Rakennusvirasto 18.11.2014

HEL 2011-006112 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston mielipidettä Atlan-
tinkaaren asemakaavaluonnoksesta 24.11.2014 mennessä. 

Pilaantuneiden maiden sijoitukseen tarkoitettu kapseli sijoitetaan puis-
ton pohjoispäähän. Tonttien ja puiston korkeuserot ovat paikoin suuret. 
Kapselin rakenteet ja mahdollinen muiden alueiden maapaine tulee 
huomioida tonttien rakenteita suunniteltaessa. Kaavamääräyksillä tulee 
varmistaa, että vastuu tonttien maarakenteiden riittävästä mitoituksesta 
kuuluu kiinteistöille. Pohjarakentamisolosuhteet ja maanpaine tonttien 
rajalle tulee tutkia jo kaavoitusvaiheessa ja kaavaan on merkittävä tar-
vittavat määräyksen maapaineen kestävistä rakenteiden mitoituksesta. 

Katualueiden alle on kaavoitettu kansirakenteita. Pääsääntöisesti kan-
sirakenteet tulee sijoittaa tonteille. Jos katualueen alle sijoitetaan kiin-
teistöjen rakenteita, tulee kaavamääräyksissä ilmoittaa katurakenteilta 
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vaadittava kantavuus ja mitoitus. Tästä on olemassa valmis ohje. Ra-
kenteiden rakentaminen, kunnossapito ja niistä aiheutuvat kustannuk-
set kuuluvat kiinteistölle. Myös kunnallistekniikan läpivientien tekninen 
järjestäminen ja mahdollisesti syntyvät rasitteet tai vastuunjako korjaus-
kustannuksista on selvitettävä asemakaavoituksen yhteydessä.

Jo kaavaluonnosvaiheessa tulee kiinnittää hulevesien hallintaan koko 
alueella. Hulevesien purkupiste tulee määritellä mahdollinen uimapaik-
ka huomioiden. Lisäksi jatkotyössä voidaan tutkia hulevesiaiheiden si-
joittamista puistoon.

Hyväntoivonpuiston liittyminen Melkinlaituriin tulee tutkia uudelleen. 
Selkeämpää olisi, jos Melkinlaituria levennettäisiin korttelialueiden reu-
nojen linjaan asti. 

Melkinlaiturin suojelumerkinnän tulee mahdollistaa laiturirakenteiden 
kunnostaminen turvallista käyttöä varten sekä mahdollistaa toimiva yl-
läpito.

Puistoja tulee voida tulevaisuudessa kehittää käyttäjätarpeiden ja olo-
suhteiden muuttuessa. Siksi puistoalueiden toiminnot ja reitit tulee mer-
kitä ohjeellisina. Myös kaikki istutuksia ja puita koskevat määräykset tu-
lee muuttaa ohjeellisiksi. Johdinpylväiden osalta on poistettava kasvilli-
suutta koskevat määräykset. Nämä asiat voidaan esittää lähiympäristö-
ohjekorteissa.

Kaavamuutosalue on pääosin esteettömyyden perustason aluetta, mut-
ta erityisasumisen korttelin ympäristö on esteettömyyden erikoistason 
aluetta. Puistoalueen läpi kulkeva jalankulun ja pyöräilyn pääyhteys on 
määritelty esteettömyyden erikoistason reitiksi. Kaavaluonnosvaihees-
sa tehdyssä viitesuunnitelmassa on varmistettu, että reitti on mahdollis-
ta toteuttaa erikoistason edellyttämillä reunaehdoilla (pituuskaltevuus 
korkeintaan 5 %). Tästä tulee myös jatkosuunnittelussa pitää huolta.

Pelastusreiteiksi kaavamääräyksellä osoitetut puistokäytävien perusta-
minen ja toteutus tulee olla pelastusreittiä käyttävien kiinteistöjen vas-
tuulla. Kiinteistöjen tulee osallistua rakennuskustannuksiin, mikäli ra-
kentaminen vaatii tavanomaista puistokäytävää kantavampia rakentei-
ta. Reitit ovat kiinteistöjen ylläpidossa, mikä tulee huomioida viimeis-
tään maankäyttösopimuksia tehtäessä. 

Asemakaava-alueen kustannusarvio ei ollut käytettävissä tätä lausun-
toa laadittaessa. Kaavataloutta tulee tutkia koko suunnitteluprosessin 
ajan, jotta esitettyjen ratkaisujen kustannusvaikutuksia voidaan seurata 
ja tarvittaessa vaikuttaa niihin. Kustannusvaikutuksiin tulee paneutua 
laadittaessa kaavaehdotusta.
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Lisätiedot
Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419
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Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

Helsingin Satama -liikelaitos 13.11.2014

HEL 2011-006112 T 10 03 03

Suunnittelualue on osa kaupunginvaltuuston hyväksymää Jätkäsaaren 
osayleiskaavaa (2006). Kaava-alueella on pääosin voimassa vuosina 
1979 ja 1981 vahvistetut asemakaavat (nro 8043 ja 8337), joissa alue 
on satama-aluetta ja satamatoimintaa palvelevien varastorakennusten 
korttelialuetta. Atlantinkaaren itäpuolelle ollaan laatimassa liikuntapuis-
ton asemakaavaa, jonka yhteydessä kaavoitetaan osa Länsisataman-
katua. 
Asemakaava-alueen eteläpuolelle sijoittuu satama-allas, jonne osay-
leiskaavassa on sijoitettu uimaranta tai uimala. Alue kaavoitettaneen 
vuosien 2015 – 2017 aikana. Atlantinkaaren länsipuolelle sijoittuu kau-
punkisuunnittelulautakunnan 16.9.2014 hyväksymä Saukonlaiturin ase-
makaava-alue, johon liittyy osa Atlantinkatua. 
                                            
Kaupunkisuunnitteluviraston valmistelussa olevasta otsikossa mainitus-
ta asemakaavamuutoksesta Helsingin Satama toteaa mielipiteenään 
seuraavaa: 

Länsisatama uudistetaan vuosina 2015 - 2018

Jätkäsaaren itäreunassa toimii matkustajasatama, jonka kautta tällä 
hetkellä hoidetaan liikennettä Tallinnaan ja Pietariin. Tallinnan liikenne 
on hyvin vilkasta ja matkustajamäärä on jatkuvasti kasvussa. Pietarin 
liikenne on vähäisempää.

Satama on oleellinen osa Helsingin kaupungin elinkeinoelämää ja kau-
punkiympäristöä. Viron matkustajaliikenne on tehnyt Länsiterminaalista 
pääreitin Helsingin ja Tallinnan välillä, mikä vahvistaa Helsingin ja Tal-
linnan kaksoiskaupunkien välistä taloudellista ja kulttuurista vuorovai-
kutusta ja tarjoaa suomalaisille väylän Tallinnaan ja edelleen muualle 
Eurooppaan ja muualta Euroopasta väylän Helsinkiin ja Suomeen sekä 
edelleen Pietariin ja Venäjälle. 

Länsisatamassa Tallinnan liikenteessä matkustajia oli vuonna 2013 yh-
teensä noin 6 miljoonaa, missä oli kasvua edellisestä vuodesta 6 %. 
Laivoissa liikkuu myös henkilöautoja ja rekkoja. Suurin osa Tallinnan lii-
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kenteestä on nopeasykkeistä joukkoliikennettä: matka-aika on kaksi 
tuntia ja laivan kääntöaika yksi tunti.

Helsingin Satama suunnittelee Länsisataman uudistamista vuosina 
2015 - 2018. 

Taustalla ovat kaupunginvaltuuston strategiaohjelmassa 2013 - 2016 
(25.3.2023) hyväksytyt seikat:

Helsinki-Tallinna-kaksoiskaupungin kehitystä ryhdytään seuraamaan 
yhtenä kokonaisuutena.

Länsisatamaan rakennetaan uusi matkustajaterminaali vastaamaan Itä-
meren kasvavia matkustajamääriä.

Selvitetään vaihtoehdot Länsiterminaalin liikenneyhteyksien sujuvuu-
den parantamiseksi.

Länsisataman aluetta on laajennettu noin 6 ha:n alueella, johon valmis-
tuu vuonna 2015 kaksi uutta laivapaikkaa. Nopeat Tallinnan alukset 
siirretään käyttämään näitä uusia laivapaikkoja, joiden yhteyteen suun-
nitellaan uusi nopean liikenteen terminaali. Tavoitteena on, että uusi 
terminaali ja uudet laivapaikat otetaan käyttöön keväällä 2017.

Vuoden 2018 loppuun mennessä nykyinen Länsiterminaali uudistetaan 
palveluiltaan aikaisempaa monipuolisemmaksi.

Melkinlaituri toistaiseksi risteilykäytössä

Atlantinkaaren asemakaava-alueen eteläosassa sijaitsee nykyisin Mel-
kinlaituri, joka on tällä hetkellä kansainvälisten risteilylaivojen vierailu-
laiturina. Laituria tarvitaan risteilyliikenteeseen siihen asti, kunnes Her-
nesaareen saadaan rakennettua korvaava risteilylaituri. Hernesaaren 
uuden risteilylaiturin rakentamiseen tarvittavan vesiluvan saamisen 
edellytyksenä on Hernesaaren uuden osayleiskaavan voimaantulo.

Sataman huomioonottaminen Atlantinkaaren asemakaavassa

Atlantinkaaren asemakaava-alue on asumista, palveluita ja virkistystä 
palveleva alue, joka rajautuu Länsisatamankatuun ja Atlantinkatuun, 
joista Atlantinkatu toimii sekä ajoneuvo- että raitiotieliikennettä välittä-
vänä ja Länsisatamankatu ajoneuvoliikennettä välittävänä katuna. Vie-
ras- ja asiointipysäköinti sijoittuvat kadun varteen.

Satama kaupunkikuvassa näkyvine kookkaine aluksineen tuo elämää 
ja sykettä Jätkäsaaren alueelle, josta kehittyy kiinteä osa elävää kanta-
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kaupunkia. Sataman ansiosta Jätkäsaaren asukkaille on tarjolla erityi-
nen lähipalvelu: he pääsevät kotoaan kävellen laivaan, joka vie heidät 
kahdessa tunnissa Tallinnan keskustaan. Päivittäisiä lähtöjä on nykyi-
sin kahdeksan. 

Satama tuo alueelle myös liikennettä: laivoissa kulkevat henkilöautot, 
linja-autot ja rekat sekä saattoliikenne ja taksit. Lisäksi sataman ole-
massaolo mahdollistaa joukkoliikenteen lisääntyvän tarjonnan paran-
taen alueen asukkaiden palvelutasoa.

Asemakaavaa laadittaessa sekä suunnittelussa ja toteutuksessa tulee 
ottaa huomioon sataman toimintaedellytykset ja niiden vaikutukset ym-
päristöön. Kaavaa laadittaessa on erityisesti varmistettava, että suun-
nittelualueen maankäyttö ei ole ristiriidassa Länsisataman satamatoi-
minnan vaatimien edellytysten kanssa, ja asemakaavan laatimisen yh-
teydessä onkin tehtävä kokonaisvaltainen selvitys yhteistyössä Helsin-
gin Sataman kanssa siitä miten sataman läheisyys on otettu huomioon 
asemakaavassa ja sen määräyksissä. Tällöin on tarkasteltava sekä sa-
taman liikenteen vaikutukset että ympäristövaikutukset. Selvityksessä 
on otettava huomioon myös asemakaava-alueen toteuttamisaikataulu 
suhteessa sataman toiminnan kehittymiseen.

Länsisataman ympäristövaikutuksia säätelee voimassaoleva ympäris-
tölupa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki 28.3.2014 päätöksen Län-
sisataman uudesta ympäristöluvasta. Helsingin Satama on valittanut 
päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen, joka ei ole vielä ratkaissut asi-
aa. Ennen kuin sataman ja sen ympäristön uusia asemakaavoja hyväk-
sytään, on välttämätöntä, että uuden ympäristöluvan ehdot tunnetaan 
ja niihin voidaan asemakaavoissa varautua.

Sataman toiminnan kannalta on tärkeää, että satamaan liittyvä 
liikenne on sujuvaa niin Jätkäsaaressa kuin laajemminkin ja satama on 
saavutettavissa sekä Tyynenmerenkadun että Länsisatamankadun ja 
edelleen Crusellinsillan kautta. 
Atlantinkadulle satamaan liittyvää liikennettä ei ole perusteltua ohjata. 
Katujen liikennemääräennusteet ja katuluokitukset on tarkistettava ja 
täsmennettävä yhteistyössä Helsingin Sataman kanssa. Niiden perus-
teella asemakaavaan ja sen määräyksiin on tehtävä tarpeelliset tarkis-
tukset ja täydennykset, joilla voidaan turvata asianmukainen asuinym-
päristö.

Liiteaineistona olevassa liikennesuunnitelma- ja asemakaavaluonnok-
sessa on Atlantinkatuun liittyvien kadunnimien osalta ristiriita (Baha-
mankatu ja Karibiankatu). 
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Lisätiedot
Satu Aatra, suunnittelupäällikkö, puhelin: +358931033527

satu.aatra(a)hel.fi

Kiinteistövirasto 12.11.2014

HEL 2011-006112 T 10 03 03

Kiinteistövirasto antaa pyydettynä lausuntonaan Länsisataman Jätkä-
saaren ns. Atlantinkaaren asemakaavaluonnoksesta kaupunkisuunnit-
teluvirastolle seuraavan lausunnon:  

Asemakaavan muutosehdotuksesta yleisesti

Jätkäsaaren ns. Atlantinkaaren kaava-alue on Jätkäsaaren rakentumi-
sen kannalta varsin merkittävä, sillä se mahdollistaa tehokkaan raken-
tamisen sekä Jätkäsaaren läpi kulkevan Hyväntoivonpuiston eteläosan 
rakentamisen. Yhteenlaskettu asuntokerrosala tulee olemaan noin 112 
660 k-m², joka vastaa arviolta noin 2 500 asukasta. 

Maanomistus- ja hallinta

Kaavaluonnos käsittää yhteensä noin 9,6 hehtaarin suuruisen alueen 
Länsisataman kaupunginosan Jätkäsaaren alueella. Helsingin kaupun-
ki omistaa kaava-alueen maan, joten kaava-alueella ei tarvitse tehdä 
maankäyttösopimuksia.

Kaava-alueen tonttivaraukset

Kaupunginhallitus päätti 28.1.2013 (139 §) varata Asuntotuotantotoi-
mistolle asuntohankkeiden suunnittelua ja kumppanuuskaavoitusta var-
ten Helsingin kaupungin 20. kaupunginosasta (Länsisatama) päätök-
sen liitekartasta ilmenevän noin 1,7 ha:n suuruisen Jätkäsaaren osay-
leiskaavassa nro 11350 asuntorakentamiseen osoitetun ns. Atlantin-
kaaren alueen mm. seuraavin ehdoin.

- Alueen suunniteltu kokonaisrakennusoikeus on enintään noin 
50 000 k-m².

- Alueelle myöhemmin asemakaavalla osoitettavasta asuinrakennusoi-
keudesta vähintään noin 60 % tulee toteuttaa vapaarahoitteisena Hitas-
omistusasuntotuotantona Hitas I -ehdoin ja/tai muuna välimuodon 
asuntotuotantona ja enintään noin 40 % valtion korkotukemana vuokra-
asuntotuotantona.
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Kiinteistölautakunta päättää tonttikohtaisesta rahoitus- ja hallintamuoto-
jakaumasta, kun kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt varauk-
sensaajan ja kaupunkisuunnitteluviraston yhteistyönä laadittavan ase-
makaavaehdotuksen.

Kiinteistövirasto toteaa, että kyseinen Asuntotuotantotoimistolle kump-
panuuskaavoitusta varten varattu alue koostuu asemakaavaluonnok-
sessa korttelin 20830 tonteista 1-7. Kyseisen alueen kaavoitus on 
edennyt kumppanuuskaavoituksena yhteistyössä kaupunkisuunnittelu-
viraston, Asuntotuotantotoimiston ja kaupungin muiden eri hallintokun-
tien kanssa. Asuntotuotantotoimiston kanssa käytyjen alustavien kes-
kustelujen perusteella po. tonteille on mahdollista toteuttaa asuntotuo-
tantoa mainitun kaupunginhallituksen varauspäätöksen mukaisesti niin, 
että noin 35 % toteutetaan valtion korkotukemana vuokra-asuntotuo-
tantona ja noin 65 % Hitas-omistusasuntotuotantona Hitas I -ehdoin 
ja/tai muuna välimuodon asuntotuotantona. Kiinteistölautakunta päät-
tää tonttikohtaisesta rahoitus- ja hallintamuotojakaumasta, kun kaupun-
kisuunnittelulautakunta on hyväksynyt asemakaavaehdotuksen. Ennen 
tätä kiinteistöviraston tonttiosasto neuvottelee kuitenkin vielä Asunto-
tuotantotoimiston kanssa lopullisesta tonttien hallinta- ja rahoitusmuoto-
jakaumasta.

Muilta osin kaava-alueelle ei kohdistu tontinvarauksia.

Tonttitalous

Korttelin 20832 tontit 1 ja 2 soveltuvat lähtökohtaisesti hyvin opiskelija-, 
nuoriso- tai palveluasumiseen. Kiinteistövirasto katsoo kuitenkin, että 
asemakaavan määräys, jonka mukaan vähintään 10 % rakennusalalle 
sallitusta kerrosalasta tulee käyttää kerrosalaan kuuluvaa erityisasu-
miskäyttöön tarkoitettua yhteis- tai muuta palvelutilaa varten, saattaa 
johtaa liian suurien yhteis- tai palvelutilojen syntymiseen, joka heiken-
tää tonttien kiinnostavuutta ja laskee niiden arvoa. Kiinteistöviraston 
mukaan tällaista asiaa ei tulisi säännellä kaavamääräyksin, vaan asia 
tulisi jättää ainakin pääosin rakennuttajien harkinnan varaan. Edelleen 
korttelissa 20832 kaavaluonnoksen mukaan sijaitseva kaksikerroksisen 
rakennusalan katto, joka toimii samalla korttelin asukkaiden yhteisenä 
pihana, on idealtaan kannatettava. Mainittu ratkaisu lisää kuitenkin ra-
kentamiskustannuksia, mikä ei ole toivottavaa etenkin, kun korttelin 
tontit luovutetaan säänneltyyn asuntotuotantoon.    

Kortteleiden 20830 ja 20832 asuntotontit (AK ja AKS) tullaan todennä-
köisesti luovuttamaan pitkäaikaisilla maanvuokrasopimuksilla. Mainittu-
jen tonttien osalta vuosivuokra voitaisiin tällöin määrätä pitäen perus-
teena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 
100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana Hitas-asuntojen, valtion 
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korkotukemien vuokra-asuntojen ja asumisoikeusasuntojen osalta ar-
violta noin 36 - 38 euroa, joka vastaa nykyarvoa (ind. 9/14) noin 691 - 
730 e/k-m². Kaupunginvaltuusto päättää aikanaan tonttien luovutushin-
noista ja muista keskeisistä ehdoista. 

Kortteleiden 20828 ja 20829 tontit tultaneen pääosin luovuttamaan va-
paarahoitteiseen ilman Hitas-ehtoja toteutettavaan vuokra- ja/tai omis-
tusasuntotuotantoon sekä välimuodon asuntotuotantoon. Sääntelemät-
tömän asuinrakennusoikeuden yksikköhinta olisi karkeasti arvioiden 
noin 1 100 - 1 300 e/k-m² ottaen muun ohella huomioon alueen keske-
neräisyys tontteja myytäessä sekä Jätkäsaaren alueen varsin suuri 
tonttitarjonta. Tonttien hinnanmuodostukseen vaikuttaa erityisesti tule-
va pysäköintiratkaisu. Mikäli pysäköintiratkaisu säilyy kaavaluonnoksen 
mukaisena, lienee tarkoituksenmukaista, että tontit luovutetaan suurina 
kokonaisuuksina 2-3 toimijalle. Kiinteistövirasto toteaa vielä erityisesti 
mainittujen kortteleiden osalta, että yli kahdeksankerroksisten raken-
nusten rakentaminen lisää merkittävästi rakennuskustannuksia, vaikka 
tällä tavoin saavutetaankin suuri tonttitehokkuus. Edelleen kiinteistövi-
rasto lausuu koko kaavaluonnoksen osalta, että kadunvarsiliiketilojen 
mitoitukseen tulisi kaavan jatkosuunnittelussa kiinnittää erityistä huo-
miota niin, että mainittujen tilojen koko vastaisi mahdollisimman hyvin 
niiden kysyntää. Tällä hetkellä kyseiset tilat ovat paikoin melko maltilli-
sen kokoisia tonttien kokonaisrakennusoikeuteen nähden. 

Pysäköintiratkaisut

Korttelit 20828 ja 20829

Kortteleiden 20828 ja 20829 alueilla velvoiteautopaikat on kaava-luon-
noksen mukaan sijoitettava maanalaiseen pysäköintilaitokseen tai py-
säköintilaitoksiin (map-merkintä). Kortteleiden suuri tonttitehokkuus, eri-
tyisesti tonttien 20828/1 ja 20829/3 osalta johtanee käytännössä siihen, 
että kortteleiden alueella pysäköinti joudutaan toteuttamaan yhtenäise-
nä pysäköintilaitoksena/-laitoksina usean eri tontin alueella, mahdolli-
sesti jopa kortteleiden rajoista riippumatta. Tällaista ratkaisua ei voida 
pitää hankkeiden sujuvan toteutumisen kannalta toivottavana ja kysei-
nen ratkaisu on myös tontinluovutuksen kannalta hyvin haasteellinen, 
sillä hankkeet tulisi voida sitouttaa yhtenäisen ja yhteisen pysäköintilai-
toksen/-laitosten toteuttamiseen. 

Kiinteistövirasto katsoo, että mainittujen kortteleiden osalta tulisi kaa-
van jatkosuunnittelun yhteydessä ehdottomasti tutkia ratkaisua, joka 
mahdollistaisi velvoiteautopaikkojen sijoittumisen kortteleiden alueelle 
rakennettaviin maanalaisiin pysäköintilaitoksiin kolmena itsenäisenä ja 
rakennusteknisesti toiminnallisena kokonaisuutena (korttelin 20828 ton-
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tit 1-3, 20828 tontit 4-6 ja kortteli 20829). Jotta tämä olisi mahdollista, 
tulisi jatkosuunnittelun yhteydessä tutkia, voitaisiinko näin muodostetta-
vien kolmen pysäköintilaitoksen osa-alueet tarvittaessa sijoittaa Hyvän-
toivonpuiston itä- ja/tai pohjoispuolelle, josta varattaisiin ala kullekin py-
säköintilaitokselle (map-merkintä). Mainitunlainen varaus sisällytettiin 
eräiden kortteleiden osalta asemakaavan muutokseen nro 11770, vaik-
ka näiden osalta pysäköintilaitokset pystyttiin kuitenkin toteuttamaan 
niin, että ne pysyivät kortteleiden alueella. Lopuksi kiinteistövirasto tote-
aa, että pysäköinnin järjestämisen osalta tulisi joka tapauksessa välttää 
kaksitasoista tai rakennusten rungon alle ulottuvaa pysäköintiratkaisua.

Korttelit 20830, 20831 ja 20832

Suurkorttelin 20830 pysäköinti on erillisessä pysäköintilaitoksessa kort-
telissa 20831, johon osoitettaneen myös korttelin 20832 velvoiteauto-
paikat. Kiinteistövirasto katsoo, että luontevin suunnittelija ja toteuttaja 
korttelin 20831 pysäköintilaitokselle lienee Jätkäsaaren pysäköinti Oy. 
Pysäköintilaitoksen suunnittelusta ja toteuttamisesta aiheutuneet kus-
tannukset perittäisiin tällöin lähtökohtaisesti po. kortteleiden tontinva-
raajilta merkintämaksuina niiden po. laitokseen sijoittamien velvoiteau-
topaikkojen mukaisessa suhteessa, ellei asiassa toisin päätetä. Muilta 
osin kiinteistövirastolla ei tässä vaiheessa ole huomautettavaa mainittu-
jen kortteleiden pysäköinnin järjestämisestä.

Maaperä

Atlantinkaaren asemakaava-alueelle on osoitettu massojen hyötykäyt-
töalue, johon voidaan sijoittaa pilaantuneita maa-aineksia ja muita hyö-
tykäyttöön kelpaavia materiaaleja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 
myöntänyt hyötykäyttöalueelle 14.1.2014 ympäristöluvan Nro 
5/2014/1Drno ESAVI/54/04.08/2012

Hyödynnettävien materiaalien yläpuolelle tehdään pintaeristerakenteet, 
joiden tarkoituksena on estää sade- ja pintavesien kosketus jätemateri-
aaleihin. Varsinainen puisto rakennetaan pintaeristysrakenteiden ylä-
puolelle. Jätteiden hyödyntämisperiaate on samanlainen kuin jo Jätkä-
saarenkallion ja Hietasaaren asemakaava-alueella sijaitsevalla hyöty-
käyttöalueella, jossa on vuosien 2009 - 2012 aikana hyötykäytetty mm. 
noin 55 500 m3itd pilaantuneita maita ja sedimenttejä. Hyötykäyttämäl-
lä materiaali puistossa on saavutettu arviolta 2,5 miljoonan euron sääs-
töt.

Hyötykäyttökäyttöalue vähentää kuljetus- ja vastaanottokustannuksia, 
päästöjä, luonnonmateriaalien käyttöä sekä tällä ratkaisulla edistetään 
jätelain asettamaa etusijajärjestystä.

Muita huomioita kaavaluonnoksesta ja -määräyksistä
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Kaavaan sisältyy määräys, jonka mukaan kattopinnat, joilla ei ole teras-
seja, tulee rakentaa viherkattoina. Kiinteistövirasto katsoo, että viher-
kattojen toteuttaminen ja ylläpito on rakennusteknisesti haastavaa, kos-
ka ne saattavat edellyttää erityisten kastelujärjestelmien hankkimista. 
Tämä johtuu siitä, että kuivunut viherkatto saattaa muodostaa potenti-
aalisen paloturvallisuusriskin. Näin ollen niiden rakentamisesta saattaa 
aiheutua vähäistä merkittävämpiä lisäkustannuksia kastelujärjestelmien 
ja niiden ylläpidon vuoksi. Viherkattojen toimivuutta tulisikin ensin tutkia 
suppeammassa mittakaavassa ennen kuin asiasta määrätään yleis-
luonteisesti useampaa tonttia koskevassa kaavassa.

Kaavamääräysten mukaan kierrätyshuoneet ja jätteen putkikuljetusjär-
jestelmän keräyspisteet tulee sijoittaa rakennukseen. Kiinteistövirasto 
toteaa, että po. asiaa ei tulisi säännellä kaavamääräyksin, koska mai-
nittujen rakenteiden integroiminen rakennuksiin on kallista ja rakennus-
teknisesti monimutkaista. Kiinteistöviraston näkemyksen mukaan tällai-
nen asia pitäisi jättää tonttien rakennuttajien harkinnan varaan.

Asemakaavaluonnoksessa kortteleihin 20828 ja 20829 kohdistuu ah-
merkintä, mikä tarkoittaa asumista palvelevaa ja yhteiskäyttöön tarkoi-
tettua piha-aluetta. Po. piha-alue toteutetaan Madeiranaukiolta Hyvän-
toivonpuistoon kortteleita 20829 ja 20828 koko pituudeltaan yhdistävä-
nä läpikulkureittinä. Kaavaluonnoksessa esitetty ratkaisu on Jätkäsaa-
ressa poikkeuksellinen ja se saattaa heijastua negatiivisesti tonttien ky-
syntään ja/tai markkina-arvoon, mikäli piha-alue ymmärretään julkiseksi 
tai puolijulkiseksi tilaksi.

Kaavaan sisältyy määräys, jonka mukaan niille tonteille, joille toteute-
taan kaupungin vuokra-asuntoja, voidaan toteuttaa 20 % vähemmän 
autopaikkoja kaavan autopaikkamääräysten osoittamasta normaalista 
määrästä. Kiinteistövirasto katsoo, että mainitun kaavamääräyksen tuli-
si koskea yhtäläisesti kaikkia hankkeita, ei vain (Helsingin) kaupungin 
vuokra-asuntohankkeita.   

Kiinteistövirasto puoltaa Länsisataman Jätkäsaaren ns. Atlantinkaaren 
asemakaavan muutosta koskevaa luonnosta edellä esitetyin huomioin.

Lisätiedot
Kristian Berlin, kiinteistölakimies, puhelin: 310 36438

kristian.berlin(a)hel.fi
Sami Haapanen, toimistopäällikkö, puhelin: 310 36437

sami.haapanen(a)hel.fi
Johanna Hytönen, ympäristöinsinööri, puhelin: 310 36414

johanna.hytonen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveysvirasto 12.11.2014
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HEL 2011-006112 T 10 03 03

Atlantinkaaren kortteliin 20830 on tulossa kehitysvammaisten OmaPor-
ras –asuntoryhmä, 1600 brm². Asuntoryhmä sijoitetaan kerrostalon yh-
den porrashuoneen yhteyteen. Hankkeen toteuttaa ATT.

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi
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§ 1151
V 9.12.2015, Länsisataman osaa korttelista 20262 sekä satama- ja 
katualueita koskevan asemakaavan muuttaminen (Jätkäsaaren lii-
kuntapuiston alue, nro 12277)

HEL 2011-006009 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 20. kaupunginosan (Länsisata-
ma, Jätkäsaari) osaa korttelista 20262 sekä satama-aluetta ja katua-
lueita koskevan asemakaavan muutoksen 24.2.2015 päivätyn ja 
10.8.2015 muutetun piirustuksen nro 12277 mukaisena ja asemakaa-
vaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12277 kartta, päivätty 24.2.2015, 
muutettu 10.8.2015 (hallintolaki § 51, LSM, 9.12.2015, korjattu kirjoitus-
virhe kadun ruotsinkielisessä nimessä)

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12277 selostus, päivätty 
24.2.2015, muutettu 10.8.2015 (hallintolaki § 51, LSM, 9.12.2015, kor-
jattu kirjoitusvirhe kadun ruotsinkielisessä nimessä)

3 Havainnekuva 24.2.2015
4 Vuorovaikutusraportti 24.2.2015 liitteineen, täydennetty 10.8.2015
5 Osa päätöshistoria, Internet-versio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
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Liite 3
Liite 4

Helen Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helen Sähköverkko Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin Satama Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut-kuntayhtymä/Vesihuolto

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos mahdollistaa liikuntapuiston ja Länsisatamanka-
dun rakentamisen Jätkäsaaren liikuntapuiston osa-alueelle. Tavoittee-
na kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti korkeatasoinen liikunta-alue, 
joka tarjoaa ulkoliikunta-alueet Jätkäsaaren peruskouluille ja monipuoli-
sia liikuntapaikkoja lähialueen asukkaille. Liikuntapuisto sijaitsee hyvien 
joukkoliikenneyhteyksien varrella ja palvelee kaikkia helsinkiläisiä.

Puistoon on osoitettu varaus kahdelle täysikokoiselle urheilukentälle 
harrastus- ja kilpaurheilun käyttöön. Toinen pääkentistä voidaan kattaa 
talvikausiksi ja toista voidaan käyttää talvisin tekojääratana. Alueelle on 
suunniteltu myös pienempiä kenttiä ja muita liikunnan suorituspaikkoja. 
Puiston kautta on linjattu alueen muuhun jalankulun ja pyöräilyn ver-
kostoon liittyvä esteetön reittiyhteys.

Alue on rakennettavuuden kannalta haastava. Maaperässä on seka-
laista jätetäyttöä, joka sisältää haitta-aineita. Jätteen hajoamisesta ai-
heutuu epätasaisia painumia. Kaavan osoittama maankäyttö mahdollis-
taa alueen kunnostamisen ja hyödyntämisen näistä haasteista huoli-
matta.
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Kaavan pohjaksi tehdyissä suunnitelmissa on ollut kaupunkikuvallisena 
tavoitteena liikuntapuiston liittyminen saumattomaksi osaksi ympäris-
töään. Lisäksi on painotettu ratkaisuja, joilla voidaan hillitä tuulisuuden 
tuomia haittoja.

Kaava-alueen pinta-ala on noin 5,72 hehtaaria, josta liikuntapuistolle on 
varattu 4,72 hehtaaria ja katualueille 0,99 hehtaaria. Asemakaavassa 
osoitetaan rakennusoikeutta huolto- ja pukuhuonetiloina palvelevalle 
rakennukselle yhteensä 700 k-m².

Esittelijän perustelut

Asemakaavan muutos on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
ja oikeusvaikutteisen Jätkäsaaren osayleiskaavan mukainen ja ede-
sauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista. 

Asemakaavan muutos on tehty kaupungin aloitteesta.

Alueen sijainti

Alue sijaitsee Länsisataman kaupunginosassa Jätkäsaaressa Länsisa-
taman matkustajaterminaalin vieressä. Alue on entistä satamakenttää, 
joka toimii sataman väliaikaisena pysäköintikenttänä.

Lähtökohdat

Jätkäsaaren osayleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 21.6.2006) alue on 
merkitty katualueeksi ja urheilu- ja virkistyspalveluiden alueeksi, jonka 
läpi on merkitty lounas-koillissuuntainen kevyen liikenteen yhteys.

Alueella voimassa olevissa asemakaavoissa vuodelta 1979 ja 1981 
alue on satama-aluetta ja satamatoimintaa palvelevien varastoraken-
nusten korttelialuetta.

Alueen yleiskuvaus ja maanomistus

Asemakaavan muutoksen alue sijaitsee keskeisellä paikalla Jätkäsaa-
ressa, Länsisataman matkustajaterminaalin vieressä. Jätkäsaaren ta-
varasatama muutti Vuosaareen vuonna 2008. Siihen saakka alue oli ul-
kopuolisilta suljettua asfalttista merikonttien säilytyskenttää. Alueen 
pohjoispuolella rakentuu Jätkäsaarenkallion ja Hietasaaren asemakaa-
va-alue. Eteläpuolella toimii Jätkäsaaren matkustajasatama. Alue on 
Helsingin kaupungin omistuksessa.

Alue on meritäyttöjen ja entisen kaatopaikan aluetta. Kaatopaikka on 
toiminut 1930- ja 1940-luvuilla ja ulottuu osittain kaava-alueen ulkopuo-
lelle.

Asemakaavan muutoksen sisältö ja perustelut
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Asemakaavan muutoksen tavoitteena on jatkaa Jätkäsaaren kaupunki-
rakenteen ja palveluverkon täydentymistä alueelle sopivin maankäyttö-
muodoin. Asemakaava-alueelle on tavoitteena rakentaa katualuetta ja 
liikuntaviraston ylläpitämä liikuntapuisto. Kaupunkikuvallisesti ja toimin-
nallisesti korkeatasoinen liikuntapuisto tarjoaa ulkoliikunta-alueet Jätkä-
saaren peruskouluille ja monipuolisia liikuntapaikkoja lähialueen asuk-
kaille ja lisää liikuntamahdollisuuksia Helsingin keskustan tuntumaan, 
julkisen liikenteen verkoston ulottuville.

Kaava-alue koostuu liikuntapuistosta ja sen länsi- ja pohjoisreunalle si-
joittuvista kaduista. VU-alueelle on osoitettu ohjeelliset varaukset kah-
delle täysikokoiselle urheilukentälle harrastus- ja kilpaurheilun käyttöön. 
Toinen pääkentistä voidaan kattaa talvikausiksi ja toista voidaan käyt-
tää talvisin tekojääratana. Alueelle on suunniteltu myös muita peli- ja 
ulkoilualueita, yleisurheilupaikkoja sekä skeittipaikka. Puiston kautta on 
linjattu alueen muuhun jalankulun ja pyöräilyn verkostoon liittyvä estee-
tön reittiyhteys. Alueelle on osoitettu likimääräiset alueet pysäköinnille 
ja huoltorakennukselle sekä ohjeellinen alue liikuntapuiston toiminnan 
kannalta tarpeelliselle huoltoliikenteelle.  

Kaava-alueeseen kuuluvan Länsisatamankadun molemmin puolin on 
kadun varrella puurivit ja pysäköintipaikkoja. Kadulla on yksisuuntaiset 
pyörätiet. Viereisen Atlantinkaaren osa-alueen asemakaavassa on 
osoitettu Länsisatamankadulle aukeavia kivijalkaliiketiloja. Kun koko 
Jätkäsaaren alue on valmis, liikennemäärä Länsisatamankadulla on 
noin 6 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Hyväntoivonkadun katualuetta 
levennetään liikuntapuiston asemakaavassa pelastusnostopaikkojen 
mahdollistamiseksi. Hyväntoivonkadulla liikenne on vähäistä. 

Puistoa ja kenttäalueita rajaavat harjanteet istutetaan kerroksellisella 
kasvillisuudella tuulisuuden vaikutusten hillitsemiseksi. Kasvillisuuden 
suunnittelussa tulee huomioida alueen tuuliset ja äärevät ilmasto-olot. 
Myös liikuntapuiston sisällä ilmasto-olosuhteita voidaan helpottaa kas-
villisuuden ja maastonmuotoilun keinoin.

Alue on geoteknisesti erittäin vaativa. Odotettavissa olevasta painu-
masta sekä painumien epätasaisuudesta johtuen erityisesti painumae-
roja kestämättömät rakenteet, kuten isot kentät ja rakennukset peruste-
taan paaluilla. Näiden osalta esikuormittaminen on osoittautunut teknis-
taloudellisesti kannattamattomaksi ja toteuttamiskelvottomaksi esira-
kentamismenetelmäksi. Pohjamaan varaan voidaan perustaa hidasta 
painumista sallivat kentät, alueen sisäiset väylät, putket ja johdot sekä 
maisemointikumpareet. Painumia voidaan näiltä osin pienentää esi-
kuormittamalla ja/tai syvätiivistämällä.
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Alueella on todettu maaperän pilaantuneisuutta ja jätetäyttöä. Kaavas-
sa on pilaantuneen maaperän kunnostamista koskeva määräys. Alu-
eelle laaditaan riskinarviointi ja kunnostussuunnitelma ympäristölupa-
hakemusta varten. Maaperän kunnostus toteutetaan ympäristöluvan 
mukaisesti.

Nimistötoimikunta esittää liikuntapuiston läpi kulkevan raitin nimeksi 
Bremeninpolku (Bremenstigen). Länsisatamankatu on kokoojakatu, jo-
ka on linjattu pohjois-eteläsuunnassa halki koko Länsisataman kaupun-
ginosan. Hampurinkuja on kevyen liikenteen raitti Jätkäsaarenkallion ja 
Hietasaaren asemakaava-alueella. Se jatkuu liikuntapuiston asema-
kaava-alueen poikki Länsisatamakujalta Tyynenmerenkadulle.

Asemakaavamuutoksen vaikutukset ja kustannukset

Asemakaavan valmistelun yhteydessä on tutkittu sen vaikutuksia yh-
dyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön, liikenteen ja tekni-
sen huollon järjestämiseen, luontoon ja alueen maa- ja kallioperään, 
maisemaan, kaupunkikuvaan ja rakennettuun ympäristöön, virkistysa-
lueverkostoon, ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen, eri väestöryh-
mien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä, sosiaalisiin oloihin, eli-
noloihin, viihtyisyyteen ja palveluihin sekä yhdyskuntatalouteen.

Kustannukset

Alueen haastavasta maaperästä ja käyttöhistoriasta johtuen kaava-alu-
een toteuttamisen esirakentamis- ja perustamiskustannukset ovat kor-
keat. Asemakaavan katualueiden sekä liikuntapuiston esi- ja pohja-ra-
kentamisen toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia seuraa-
vasti (04/2013, Alv 0 %):

Esirakentaminen 2,5 milj. euroa
Kadut ja liikennealueet 3,5 milj. euroa
Liikuntapuiston pohjarakentaminen 6,5 milj. euroa
  
Yhteensä  12,5 milj. euroa

Maaperän pilaantuneisuuden aiheuttamia kustannuksia alueelta on ar-
vioitu kertyvän noin 200 000 euroa, sekä maaperän kaasujenhallinnas-
ta noin miljoona euroa ja nämä sisältyvät alueen pohjarakentamiskus-
tannuksiin. Lopullinen puhdistettava määrä ja laatu, sekä kaasujenhal-
lintajärjestelmät määräytyvät ympäristöluvan perusteella, mikä saattaa 
aiheuttaa huomattaviakin muutoksia kustannuksiin. 
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Lisäksi liikuntapuiston pintarakenteista ja urheilukentistä varusteineen 
ja järjestelmineen aiheutuu kustannuksia seuraavasti:

Rakennukset  2,0 milj. euroa
Liikuntapuiston toiminnot 11,5 milj. euroa
  
Yhteensä 13,5 milj. euroa

Huoltorakennuksen toteuttamiskustannus on arvioitu liikuntaviraston to-
teuttamien vastaavien rakennusten pohjalta. 

Liikuntapuiston esirakentaminen ja varsinaisten toimintojen rakentami-
nen on mahdollista tehdä vaiheistetusti ja näin on mahdollista jakaa to-
teuttamiskustannuksia usealle vuodelle ja samalla saada joustoa väliai-
kaisten toimintojen siirtämiselle alueellisesti.

Toteutus

Liikuntapuiston alla olevan kaatopaikka-alueen kunnostamiseksi vaadi-
taan ympäristölupa. Lupahakemus jätetään alkuvuodesta 2015 ja sen 
arvioitu käsittelyaika on noin 2 vuotta. Kunnostus voidaan tehdä vai-
heittain ja se toteutetaan viimeistään rakentamisen yhteydessä.

Liikuntapuistosta on laadittu yleissuunnitelma ja kunnostussuunnittelu 
on käynnistynyt syksyllä 2014. Maaperä kunnostetaan ympäristöluvan 
vaatimalle tasolle.

Alueen rakentaminen tapahtuu vaiheittain arviolta vuosina 2017–2024. 
Ensimmäisessä vaiheessa alueelle toteutetaan Jätkäsaaren peruskou-
lujen vaatimat ulkoliikuntatilat vuoteen 2020 mennessä. Liikuntapuiston 
eteläisellä osa-alueella on voimassa olevia vuokrasopimuksia vuoden 
2020 loppuun asti. Rakentamisen vaiheistuksessa ja aikataulutuksessa 
on otettava huomioon satama-alueen toiminnot.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty selostuksen liitteenä ole-
van osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Vireilletulosta il-
moitettiin myös vuoden 2009 kaavoituskatsauksessa. Kaavahanketta 
on valmistelun aikana esitelty kahdessa yleisötilaisuudessa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja asemakaavan luonnoksesta 
on saatu yksi puoltava mielipide. Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty 
keskustelutilaisuuksissa ja puhelimitse. 
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Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä Helsingin 
kaupungin asianomaisten hallintokuntien kanssa.

Viranomaisten kannanotot koskivat erityisesti kaikkien ikäryhmien huo-
miointia suunnittelussa, terveysvaikutusten selvittämistä, esirakenta-
mista ja maaperän kunnostusta, pysäköintitilan riittävyyttä, liikenneme-
lua, skeittialueen sijoitusta, raideliikennettä ja sen vaikutusten huo-
miointia ja satamatoimintojen vaatimien edellytysten huomiointia.

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään tiivistelmät viran-
omaisten kannanotoista ja mielipiteestä sekä niiden vastineet laajem-
min. Vuorovaikutusraportin liitteenä on muistio keskustelutilaisuudesta. 

Asemakaavan muutosehdotuksen nähtävillä olo

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 13.3.–
15.4.2015.

Ehdotuksesta ei tehty muistutuksia. Ehdotuksesta ovat antaneet lau-
suntonsa Helen Sähköverkko Oy, Helsingin kaupungin liikennelaitos -
liikelaitos (HKL), Helsingin Satama Oy, Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä (HSL), Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä 
(HSY), kiinteistövirasto, liikuntalautakunta, nuorisoasiainkeskus, ope-
tusvirasto, pelastuslautakunta, yleisten töiden lautakunta, ympäristölau-
takunta sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Helen Oy, kaupunginkirjasto, kulttuurikeskus, rakennusvalvontavirasto 
sekä sosiaali- ja terveysvirasto ovat ilmoittaneet, ettei asemakaavan 
muutosehdotukseen ole huomauttamista.

Lautakuntien lausuntojen käsittelyyn ei ole liittynyt äänestyksiä.

Lausunnot

Lausunnoissa esitettiin liikunta-alueen ja liikennealueiden väliseen suo-
jaukseen, toteutuksen koordinointiin, rakennettavan maaperän kunnos-
tukseen, nuorten osallistumismahdollisuuksiin, pysäköintiin ja polku-
pyörien pysäköintiin, jalankulun ja pyöräilyn kulkuyhteyksiin, vesihuol-
lon
suunnitelmien esittämiseen, nimeämiseen, koululaisten liikenneturvalli-
suuteen,
pelastusajoneuvojen liikkumismahdollisuuksiin ja esteettömyyteen koh-
distuvia huomautuksia.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus totesi lausunnos-
saan, ettei sillä ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdotukses-
ta. Myöskään ympäristölautakunnalla ja Helen Sähköverkko Oy:llä ei 
ollut huomautettavaa.
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Helsingin Satama Oy toteaa, että asemakaavan suunnittelun yhteydes-
sä on varmistettava, että Jätkäsaaren pysäköintipaikat pystyvät palve-
lemaan sekä pinta-alaltaan pienenevän sataman kasvavan matkustaja-
liikenteen tarpeita että alueen muita palveluita. Asemakaavaa suunni-
teltaessa tulee lisäksi varmistaa toimivat jalankulkuyhteydet myös Ruo-
holahden metroasemalle ja Jätkäsaaren raitiovaunupysäkeille. Länsisa-
tamankadun toteuttamisen yhteydessä Länsisataman toiminta, toimin-
nan luonne ja liikenneyhteydet on otettava huomioon ja kadun ja liikun-
tapuiston toteuttaminen on yhteen sovitettava Länsisataman toteuttami-
saikataulun kanssa.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) toteaa, että pyöräpysä-
köinnin mitoitus ja määrä suunniteltavalla alueella tulisi esittää asema-
kaavassa. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) to-
teaa, että alustava vesihuollon yleissuunnitelma kustannusarvioineen 
tulee esittää kaavaselostuksen osana.

Kiinteistövirasto toteaa, että kaava-alueen sujuvan toteutumisen kan-
nalta on tärkeää, että alueen rakentamista ja sen edistymistä koordinoi-
daan riittävällä tavalla kaupungin eri hallintokuntien välillä, jotta po. 
maanvuokrasopimukset voidaan irtisanoa oikea-aikaisesti.

Liikuntalautakunta esittää, että jatkossa kaupunkisuunnitteluvirasto ni-
meää tulevissa asemakaavoissa tärkeimmät ulkoliikuntapaikat, liikunta-
puistot sekä kentät liikuntalautakunnan päätösten mukaisesti.

Nuorisoasiainkeskus toteaa, että on erityisen tärkeää kunnostaa raken-
nettava maaperä mahdollisimman huolellisesti, koska nuoret tulevat 
viettämään ja oleilemaan liikuntapuiston harrastuspaikoilla pitkiä ajan-
jaksoja kerrallaan.

Opetusvirasto toteaa, että oppilaiden turvallisuuden takaamiseksi ase-
makaava-alueeseen sisältymättömällä liikuntapuiston ja koulutontin vä-
lisellä Länsisatamankujalla tulee ajoneuvoliikenne estää.

Pelastuslautakunta toteaa, että liikennejärjestelyjen suunnittelussa on 
huomioitava, että pelastusajoneuvoilla on riittävät mahdollisuudet liik-
kua asemakaavamuutosta koskevalla alueella.

Yleisten töiden lautakunta katsoo, että kaavaselostuksessa esteettö-
myyttä käsittelevä kohta tulee korjata Helsingin esteettömyysstrategian 
esteettömyysluokituksen mukaiseksi. Lisäksi lautakunta katsoo, että 
asemakaavatyössä tulee varmistaa, että tapahtumien yhteydessä tar-
vittava pysäköinti on järjestettävissä liikuntapuiston ympäristössä.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että viranomaisten ilmoittamat asiat 
on huomioitu jo asemakaavan valmistelussa ja lausuntojen perusteella 
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on tehty muutamia pieniä täydennyksiä ja korjauksia kaavaselostuk-
seen ja kaavakarttaan.

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

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Asemakaavan muutokseen on lausuntojen johdosta tehty liikuntapuis-
ton yleissuunnitelmaan pohjautuvia muutoksia jalankulun ja pyöräilyn 
reittiyhteyksiin sekä huoltoajon ja polkupyöräpaikkojen järjestämiseen 
liittyviä muutoksia ja täydennyksiä. Lisäksi liikuntapuisto on nimetty. 
Kaavaselostusta on täydennetty kaavaselostusta esteettömyyttä ja ve-
sihuollon  järjestämistä koskevilta osin.  

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

Muutokset ja tarkistukset ilmenevät tarkemmin kaavaselostuksesta ja 
liitteestä Tehdyt muutokset. 

Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole ollut tar-
peen asettaa uudelleen nähtäville.

Jatkotoimenpiteet

Ehdotus koskee valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin kuulumatonta 
aluetta.

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan yksimielisesti teke-
män esityksen mukainen. Kaupunkisuunnitteluvirasto on tehnyt ehdo-
tukseen edellä mainittuja vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12277 kartta, päivätty 24.2.2015, 
muutettu 10.8.2015

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12277 selostus, päivätty 
24.2.2015, muutettu 10.8.2015

3 Havainnekuva 24.2.2015
4 Vuorovaikutusraportti 24.2.2015 liitteineen, täydennetty 10.8.2015
5 Osa päätöshistoria, Internet-versio
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Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Helen Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helen Sähköverkko Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin Satama Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut-kuntayhtymä/Vesihuolto

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Kulttuurikeskus
Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
Liikuntalautakunta
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Nuorisoasiainkeskus
Opetusvirasto
Pelastuslautakunta
Rakennusvalvontavirasto
Sosiaali- ja terveysvirasto
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnitteluvirasto 10.8.2015

HEL 2011-006009 T 10 03 03

Ksv:n hankenumero 0848_1

20. kaupunginosan (Länsisatama, Jätkäsaari) osaa korttelista 20262 
sekä satama-aluetta ja katualueita koskevasta asemakaavan muuto-
sehdotuksesta annetut lausunnot.

Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi 24.2.2015 asemakaavan muuto-
sehdotuksen hyväksymistä.

Asemakaavan muutos mahdollistaa liikuntapuiston ja Länsisatamanka-
dun rakentamisen Jätkäsaaren liikuntapuiston osa- alueelle. Tavoittee-
na kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti korkeatasoinen liikunta-alue, 
joka tarjoaa ulkoliikunta-alueet Jätkäsaaren peruskouluille ja monipuoli-
sia liikuntapaikkoja lähialueen asukkaille. Liikuntapuisto sijaitsee hyvien 
joukkoliikenneyhteyksien varrella ja palvelee kaikkia helsinkiläisiä.

Puistoon on osoitettu varaus kahdelle täysikokoiselle urheilukentälle 
harrastus- ja kilpaurheilun käyttöön. Toinen pääkentistä voidaan kattaa 
talvikausiksi ja toista voidaan käyttää talvisin tekojääratana. Alueelle on 
suunniteltu myös pienempiä kenttiä ja muita liikunnan suorituspaikkoja.

Puiston kautta on linjattu alueen muuhun jalankulun ja pyöräilyn ver-
kostoon liittyvä esteetön reittiyhteys. Alue on rakennettavuuden kannal-
ta haastava. Maaperässä on sekalaista jätetäyttöä, joka sisältää haitta-
aineita. Jätteen hajoamisesta aiheutuu epätasaisia painumia. Kaavan 
osoittama maankäyttö mahdollistaa alueen kunnostamisen ja hyödyn-
tämisen näistä haasteista huolimatta.

Kaavan pohjaksi tehdyissä suunnitelmissa on ollut kaupunkikuvallisena 
tavoitteena liikuntapuiston liittyminen saumattomaksi osaksi ympäris-
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töään. Lisäksi on painotettu ratkaisuja, joilla voidaan hillitä tuulisuuden 
tuomia haittoja.

Kaava-alueen pinta-ala on noin 5,72 hehtaaria, josta liikuntapuistolle on 
varattu 4,72 hehtaaria ja katualueille 0,99 hehtaaria. Asemakaavassa 
osoitetaan rakennusoikeutta huolto- ja pukuhuonetiloina palvelevalle 
rakennukselle yhteensä 700 k-m².

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 13.3.–
15.4.2015.

Ehdotuksesta ei tehty muistutuksia. Ehdotuksesta ovat antaneet lau-
suntonsa Helen Sähköverkko Oy, Helsingin kaupungin liikennelaitos -
liikelaitos (HKL), Helsingin Satama Oy, Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä (HSL), Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä 
(HSY), kiinteistövirasto, liikuntalautakunta, nuorisoasiainkeskus, ope-
tusvirasto, pelastuslautakunta, yleisten töiden lautakunta, ympäristölau-
takunta sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Kaupunginkirjasto (8.5.2015), kulttuurikeskus (18.5.2015), rakennus-
valvontavirasto (15.4.2015), sosiaali- ja terveysvirasto (22.4.2015) ja 
Helen Oy (30.6.2015) ovat ilmoittaneet, ettei asemakaavan muutoseh-
dotukseen ole huomautettavaa.

Helen Sähköverkko Oy:llä (8.5.2015), ympäristölautakunnalla 
(6.5.2015) ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella 
(18.5.2015) ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta. 

Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL) (17.3.2015) toteaa, 
että liikunta-alueen toteutuksessa tulee huomioida suojaukset pelikent-
tien reunoille, jotta Tyynenmerenkadun raitioliikenteelle ei aiheudu tur-
vallisuusriskejä.

Helsingin Satama Oy (18.5.2015) toteaa, että asemakaavan suunnitte-
lun yhteydessä on varmistettava, että Jätkäsaaren pysäköintipaikat 
pystyvät palvelemaan sekä pinta-alaltaan pienenevän sataman kasva-
van matkustajaliikenteen tarpeita että alueen muita palveluita. Asema-
kaavaa suunniteltaessa tulee lisäksi varmistaa toimivat jalankulkuyh-
teydet myös Ruoholahden metroasemalle ja Jätkäsaaren raitiovaunu-
pysäkeille. Länsisatamankadun toteuttamisen yhteydessä Länsisata-
man toiminta, toiminnan luonne ja liikenneyhteydet on otettava huo-
mioon ja kadun ja liikuntapuiston toteuttaminen on yhteen sovitettava 
Länsisataman toteuttamisaikataulun kanssa.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) (30.4.2015) toteaa, että 
pyöräpysäköinnin mitoitus ja määrä suunniteltavalla alueella tulisi esit-
tää asemakaavassa.
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Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) (18.5.2015) 
toteaa, että alustava vesihuollon yleissuunnitelma kustannusarvioineen 
tulee esittää kaavaselostuksen osana.

Kiinteistövirasto (6.5.2015) toteaa, että kaava-alueen sujuvan toteutu-
misen kannalta on tärkeää, että alueen rakentamista ja sen edistymistä 
koordinoidaan riittävällä tavalla kaupungin eri hallintokuntien välillä, jot-
ta po. maanvuokrasopimukset voidaan irtisanoa oikea-aikaisesti.

Liikuntalautakunta (26.3.2015) esittää, että jatkossa kaupunkisuunnitte-
luvirasto nimeää tulevissa asemakaavoissa tärkeimmät ulkoliikuntapai-
kat, liikuntapuistot sekä kentät liikuntalautakunnan päätösten mukai-
sesti.

Nuorisoasiainkeskus (12.5.2015) toteaa, että on erityisen tärkeää kun-
nostaa rakennettava maaperä mahdollisimman huolellisesti, koska 
nuoret tulevat viettämään ja oleilemaan liikuntapuiston harrastuspaikoil-
la pitkiä ajanjaksoja kerrallaan

Opetusvirasto (18.5.2015) toteaa, että oppilaiden turvallisuuden takaa-
miseksi asemakaava-alueeseen sisältymättömällä liikuntapuiston ja 
koulutontin välisellä Länsisatamankujalla tulee ajoneuvoliikenne estää.

Pelastuslautakunta (5.5.2015) toteaa, että liikennejärjestelyjen suunnit-
telussa on huomioitava, että pelastusajoneuvoilla on riittävät mahdolli-
suudet liikkua asemakaavamuutosta koskevalla alueella.

Yleisten töiden lautakunta (6.5.2015) katsoo, että kaavaselostuksessa 
esteettömyyttä käsittelevä kohta tulee korjata Helsingin esteettömyysst-
rategian esteettömyysluokituksen mukaiseksi. Lisäksi lautakunta kat-
soo, että asemakaavatyössä tulee varmistaa, että tapahtumien yhtey-
dessä tarvittava pysäköinti on järjestettävissä liikuntapuiston ympäris-
tössä.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että viranomaisten ilmoittamat asiat 
on huomioitu jo asemakaavan valmistelussa ja lausuntojen perusteella 
on tehty muutamia pieniä täydennyksiä ja korjauksia kaavaselostuk-
seen ja kaavakarttaan.

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

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Liikuntalautakunnan lausunnon johdosta asemakaavan muutosehdo-
tukseen on tehty seuraavat muutokset: 
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 kaavakarttaan ja kaavaselostukseen on lisätty VU-alueen nimi Jät-
käsaaren liikuntapuisto - Busholmens idrottspark

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän lausunnon johdosta asema-
kaavan muutosehdotukseen on tehty seuraavat muutokset: 

 kaavakarttaan on lisätty polkupyörien pysäköintiä koskeva määräys: 
"Polkupyöräpaikkoja tulee sijoittaa riittävissä määrin toimintojen lä-
heisyyteen".

Helsingin Satama Oy:n lausunnon johdosta asemakaavan muutoseh-
dotukseen on tehty seuraavat muutokset: 

 kaavakarttaan on täydennetty liikuntapuiston yleissuunnitelman mu-
kainen ohjeellinen jalankulun ja pyöräilyn reittiyhteys Tyynenmeren-
kadulta ja Hyväntoivonkadulle. Tyynenmerenkadun ja Bremeninpo-
lun välille on merkitty ohjeellinen jalankululle ja polkupyöräilylle va-
rattu alueen osa, jolla huoltoajo on sallittu. Bremeninpolun ja Hyvän-
toivonkadun välisen pysäköimisalueen kaavamääräystä on päivitet-
ty siten, että pysäköimisalueen läpi on johdettava yleisen jalankulun 
yhteys.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän lausunnon johdosta 
asemakaavan muutosehdotukseen on tehty seuraavat muutokset: 

 kaavaselostusta on täydennetty vesihuollon kustannusarviolla ka-
tualueiden osalta sekä vesihuollon liitekartalla.

Yleisten töiden lautakunnan lausunnon johdosta asemakaavan muuto-
sehdotukseen on tehty seuraavat muutokset: 

 kaavaselostuksen esteettömyyttä käsittelevän kohdan tekstiä on 
täsmennetty siten, että esteettömyysluokitus vastaa Helsingin es-
teettömyysstrategiaa.

Lisäksi kaavakarttaan ja kaavaselostukseen on tehty joitakin teknis-
luonteisia tarkistuksia, jotka eivät muuta ehdotuksen sisältöä

 Länsisatamankadulla on tehty vähäinen katualueen muutos, jonka 
vaikutus pinta-alatietoihin on korjattu asemakaavan seurantalomak-
keeseen. Muutos on niin pieni, ettei se muuta kaavaselostuksessa 
esitettyjä lukuja.

 Ohjeellista pallokenttää koskeva kaavamerkintä up-1 on muutettu 
muotoon uph.

Jatkotoimenpiteet

Kaava-alueeseen ei liity maankäyttösopimusmenettelyä.
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Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä tehdyt muutokset eivät ole olen-
naisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Lisätiedot
Matti Kaijansinkko, projektipäällikkö, puhelin: 310 37195

matti.kaijansinkko(a)hel.fi

Opetusvirasto Opetustoimen johtaja 18.5.2015

HEL 2011-006009 T 10 03 03

Liikuntapuisto sijaitsee Länsisataman kaupunginosassa, Jätkäsaares-
sa. Aluetta rajaavat idässä Tyynenmerenkatu ja Länsisataman matkus-
tajaterminaali ja pohjoisessa Länsisatamankuja sekä entinen sataman 
varastorakennus Bunkkeri. Lännessä alue rajautuu Atlantinkaaren ase-
makaava-alueeseen ja etelässä Jätkäsaaren seuraavaksi asemakaa-
voitettaviin alueisiin.

Kaavoituksen tavoitteena on toimiva liikenneverkko ja toiminnallisesti 
laadukas liikunta-alue sekä korkeatasoinen ja ilmeeltään tunnistettava 
liikuntapuisto, joka liittyy ympäristönsä monikäyttöiseksi ja kiinteäksi 
osaksi. 

Puistoon on osoitettu varaus kahdelle täysikokoiselle urheilukentälle 
harrastus- ja kilpaurheiluun. Toinen kentistä voidaan kattaa talvikausik-
si ja toista voidaan käyttää talvisin tekojääratana. Alueelle on osoitettu 
myös pienempiä pelikenttiä ja muita liikuntaviraston määrittelemiä lii-
kunnan suorituspaikkoja.  

Tuulisuuden tuomia haittoja voidaan minimoida maavalleilla ja kasvilli-
suudella, joilla on myös merkitystä puiston omaleimaisen luonteen 
muodostajana. Puiston kautta on linjattu esteetön jalankulun ja pyöräi-
lyn reitti.

Liikuntapuisto tarjoaa ulkoliikunta-alueet Jätkäsaaren peruskouluille ja 
monipuolisia liikuntapaikkoja lähialueen asukkaille. Tuleva Jätkäsaaren 
peruskoulun päärakennus sijoittuu välittömästi liikuntapuiston pohjois-
puolelle. Koulun tontin pienuudesta johtuen liikuntapuistoa tullaan käyt-
tämään myös välituntien aikana. 

Länsisatamankadun varteen varataan tilaa linja-autoille. Liikuntapuiston 
alueelle on osoitettu 40 auton pysäköintialue. Puistoon tulee myös pu-
kuhuone- ja huoltotiloja. Alueen rakentamisen on arvioitu tapahtuvan 
vuosina 2017–2024. Ensimmäisessä vaiheessa alueelle toteutetaan 
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Jätkäsaaren peruskoulujen vaatimat ulkoliikuntatilat vuoteen 2020 
mennessä. 

Asemakaava-alueeseen ei sisälly koulutontin ja liikuntapuiston välinen 
väylä Länsisatamankuja. Opetustoimi suhtautuu äärimmäisen vakavas-
ti oppilaiden liikkumiseen liittyviin turvallisuusriskeihin. Oppilaiden tur-
vallisen liikkumisen varmistamiseksi tulee estää ajoneuvoliikenne lii-
kuntapuiston ja koulutontin välissä.

Lisätiedot
Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

kaisa.nuikkinen(a)hel.fi

Nuorisoasiainkeskus 12.5.2015

HEL 2011-006009 T 10 03 03

Jätkäsaaresta on lähivuosina rakentumassa osana Länsisatamaa ko-
konaan uusi Helsingin niemen kaupunginosa. Nykyään Jätkäsaaressa 
asuu noin 6000 asukasta ja vuonna 2024 ennusteen mukaan noin 16 
000. Nuorten määrät ovat vielä kohtuullisen maltillisia, mutta lähivuosi-
na kasvu on nopeaa. Nuorisoasiainkeskuksella ei ole tällä hetkellä Jät-
käsaaressa omia tiloja. Nuorisoasiainkeskuksen toiminta alueella tu-
keutuu Ruoholahden nuorisotaloon, joka on toiminut keskellä Ruoho-
lahtea jo noin 20 vuoden ajan. Ruoholahden nuorisotalo toimii alueen-
sa kansalaistoiminnan keskuksena, mistä kertovat talon käyntikerrat ja 
niiden painotus. Vuonna 2014 nuorisotalossa kirjattiin noin 8 000 nuor-
ten käyntikertaa ja 23 000 muuta, pääosin aikuisten käyntikertaa.

Asemakaavan muutoksen tavoite liikuntapuiston rakentamisesta on 
nuorisoasiainkeskuksen näkemyksen mukaisesti jo lähtökodiltaan kan-
natettava. Toiminnallisesti monipuolinen ja korkeatasoinen liikuntapuis-
to täydentää uuden ja nopeasti rakentuvan alueen palveluvarustusta 
nuorten kannalta juuri oikealla tavalla. Se tarjoaa liikunta-alueita Jätkä-
saaren peruskoulua käyville nuorille ja muille alueen asukkaille. Moni-
puolisen liikuntapuiston etuna on erityisesti se, että se ei keskity vain 
kilpaurheilun olosuhteiden edistämiseen, vaan tarjoaa mahdollisuuksia 
yleisurheiluun, vapaaseen pelaamiseen ja skeittaukseen. Skeittausta 
on harrastettu aktiivisesti Jätkäsaaressa jo vuosien ajan ja nyt vanhat 
skeittipaikat ovat jääneet tai jäämässä rakentamisen alle. 

Nuorten kannalta myönteinen asia on liikuntapuiston suunnittelussa 
huomioon otettu luonteva yhteys jalankulku- ja pyöräilyreitteihin, mikä 
lisää nuorten harrastamisalueen turvallisuutta. Toinen turvallisuuteen 
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vaikuttava seikka on pysäköinnin osoittaminen erilleen harrastusalueis-
ta. 

Jätkäsaari on rakentamisalueena vaativa niin maamassojen lisäämisen 
kuin maaperän pilaantuneisuuden osalta. Nuorisoasiainkeskus katsoo, 
että on erityisen tärkeää kunnostaa rakennettava maaperä mahdolli-
simman huolellisesti, koska nuoret tulevat viettämään ja oleilemaan lii-
kuntapuiston harrastuspaikoilla pitkiä ajanjaksoja kerrallaan. Tällöin 
mahdolliset maaperän epäpuhtaudet ja päästöt voivat vaikuttaa heidän 
terveyteensä haitallisesti. 

Kaiken kaikkiaan nuorisoasiainkeskus pitää Jätkäsaaren liikuntapuiston 
asemakaavan muutosta myönteisenä nuorten toimintamahdollisuuk-
sien lisäämisen ja monipuolistamisen kannalta. Nuorisoasiainkeskuk-
sella ei ole tehnyt Jätkäsaareen omaa tilavarausta, vaan luottaa kump-
paneidensa kuten liikuntaviraston tuottamiin toiminnan mahdollisuuk-
siin. Nuorisoasiainkeskus tuottaa alueelle jatkossakin toimintoja tukeu-
tuen Ruoholahden nuorisotalon toiminnallisuuteen ja sieltä Jätkäsaa-
reen suuntautuviin liikkuviin palveluihin. Lisäksi nuorisoasiainkeskus 
toivoo, että paikalliset nuoret otetaan jatkossakin mukaan suunnittele-
maan niin liikuntapuiston kuin muunkin Jätkäsaaren toimintoja.

Lisätiedot
Harri Taponen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89036

harri.taponen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 06.05.2015 § 179

HEL 2011-006009 T 10 03 03

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Ympäristölautakunnalla ei ole huomauttamista asemakaavan muuto-
sehdotuksesta. 

14.04.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Anu Haahla, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 28916

anu.haahla(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 06.05.2015 § 213
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Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Asemakaava mahdollistaa Liikuntapuiston, Länsisatamankadun, Hy-
väntoivonkadun ja Hampurinkujan toteuttamisen Jätkäsaareen.

Katualueiden esteettömyys on selostuksessa määritelty "normaaliksi 
alueeksi". Kaavaselostuksissa tulee käyttää Helsingin esteettömyysst-
rategian mukaista esteettömyysluokitusta. Esteettömyysstrategiassa 
urheilu- ja tapahtuma-alueet on määritelty esteettömyyden erikoistason 
alueiksi. Kaavaselostukseen tulee korjata kaava-alue esteettömyyden 
erikoistason alueeksi.

Itse asemakaava-alueella ei ole juurikaan pysäköintipaikkoja. Asema-
kaavatyössä tulee varmistaa, että tapahtumien yhteydessä tarvittava 
pysäköinti on järjestettävissä.

Katualueiden rakentamisen kustannusarvio on 3,5 miljoonaa euroa. 
Katujen esirakentamisen kustannusarvio on 2,5 miljoonaa euroa. Lii-
kuntapuiston toteuttaa liikuntavirasto, ja sen toteutuskustannusten arvio 
on 11,5 miljoonaa euroa. Liikuntapuiston pohjarakententeiden kustan-
nuksiksi on arvioitu 6,5 miljoonaa euroa.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutoksen hyväksy-
mistä yllä esitetyin huomautuksin.

Käsittely

06.05.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos:
Poistetaan lausuntoehdotuksen neljännen kappaleen lopusta sanat "lii-
kuntapuiston ympäristössä".

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

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

anu.kiiskinen(a)hel.fi
Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

Kiinteistövirasto 6.5.2015
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Länsisatamankatu ja Tyynenmerenkatu

Lausuntoehdotus

Kiinteistövirasto antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle Helsingin kaupun-
gin 20. kaupunginosan (Länsisatama) korttelin 20262 osaa sekä sata-
ma-aluetta ja katualueita koskevasta asemakaavan muutosehdotuk-
sesta nro 12277 seuraavan lausunnon:  

Asemakaavan muutosehdotuksesta yleisesti

Länsisataman Jätkäsaaren liikuntapuiston asemakaavan muutosehdo-
tus nro 12277 (jäljempänä: ”kaavaehdotus”) mahdollistaa voimaan tul-
lessaan Jätkäsaaren liikuntapuiston ja Länsisatamankadun rakentami-
sen. Kaava-alueelle on tarkoitus toteuttaa ulkoliikunta-alueet Jätkäsaa-
ren peruskouluille ja erityyppisiä liikuntapaikkoja Jätkäsaaren ja muiden 
lähialueiden asukkaille. Kaava-alueelle ollaan suunnittelemassa lisäksi 
mm. kahta täysimittaista urheilukenttää harrastus- ja kilpaurheilutarkoi-
tuksiin. Toteutuessaan kaavaehdotus lisää koko Etelä-Helsingin liikun-
tapalveluja palvellen sekä harrastus- että kilpatoimintaa.

Kaava-alue rajautuu idässä Tyynenmerenkatuun ja Länsisataman mat-
kustajaterminaaliin, pohjoisessa Länsisatamankujaan ja Hietasaaren 
korttelialueisiin sekä entiseen sataman varastorakennukseen (Bunkke-
ri). Lännessä kaava-alue puolestaan rajautuu laadittavaan Atlantinkaa-
ren asemakaava-alueeseen sekä etelässä Jätkäsaareen vastaisuudes-
sa kaavoitettaviin alueisiin. Kaava-alueen pinta-ala on yhteensä noin 
5,72 hehtaaria, josta liikuntapuistolle on varattu 4,72 hehtaaria ja katua-
lueille 0,99 hehtaaria.

Kaavaehdotuksessa on osoitettu yhteensä 700 k-m² rakennusoikeutta 
huolto- ja pukuhuonetiloja palvelevalle rakennukselle. Muilta osin kaa-
va-alueelle ei ole osoitettu rakennusoikeutta, eikä sinne siis toteuteta 
asuin-, toimitila- tai muun tyyppistä rakentamista.     

Maanomistus- ja hallinta

Helsingin kaupunki omistaa kaava-alueen maan, joten kaava-alueella 
ei tarvitse tehdä maankäyttösopimuksia.  

Kaava-alueen eteläosassa on Helsingin Satama Oy:lle vuokrattuja 
maa-alueita. Kyseiset maa-alueet on vuokrattu toistaiseksi voimassao-
levilla maanvuokrasopimuksilla 6 kuukauden irtisanomisajoin. Näin ol-
len kaava-alueeseen ei kohdistu pitkiä määräaikaisia maanvuokrasopi-
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muksia, jotka voisivat olennaisesti vaikeuttaa kaavaehdotuksen toteut-
tamista. Kiinteistövirasto toteaa kuitenkin, että kaava-alueen sujuvan 
toteutumisen kannalta on varsin tärkeää, että alueen rakentamista ja 
sen edistymistä koordinoidaan riittävällä tavalla kaupungin eri hallinto-
kuntien välillä, jotta po. maanvuokrasopimukset voidaan irtisanoa oi-
kea-aikaisesti.   

Maaperä

Liikuntapuiston alue on mereen luonnontilaisen savikerroksen päälle 
tehtyä sekalaista täyttöä. Täyte sisältää kiviainesperäisten jätejakeiden 
lisäksi myös orgaanisia aineksia.

Länsisatamassa tulevan liikuntapuiston kohdalla on sijainnut vuodesta 
1936 alkaen Satamarakennusosaston kaatopaikka, jota on käytetty 
”hajoamattoman” jätteen kaatopaikkana. Kaatopaikka on ollut myös 
kaupungin puhtaanapitolaitoksen käytössä. Kaatopaikkatoiminnan al-
kuvaiheessa jäte on enimmäkseen ollut ylijäämämaita sekä rakennus- 
ja purkujätettä. Jätteet on läjitetty rannalta suoraan mereen. Myöhem-
min 1940-luvulla kaatopaikalle on tuotu mm. jätepaperia, pilaantuneita 
juureksia, käymäläjätettä sekä puujätettä ja kuonaa.  Puhtaanapitolai-
tos lopetti Länsisataman kaatopaikan käytön vuoden 1943 lopulla ja 
siirtyi käyttämään Huopalahden ja Kyläsaaren kaatopaikkoja

Tämän jälkeen satamarakennusosasto on käyttänyt kaatopaikkaa lä-
hialueen rakennustyömaiden läjitysalueenaan. Kaatopaikalle arvioi-
daan tuodun myös vähäisiä määriä Jätkäsaaren alueen teollisuuden ja 
satamatoiminnan jätteitä kuten rakennus-, öljy- ja teollisuusjätettä. 

1960-luvulta lähtien alue on ollut satama käytössä. Kaatopaikan toimin-
ta-aikana ei Suomessa ole ollut yleisessä käytössä esimerkiksi kloorat-
tuja orgaanisia yhdisteitä tai synteettisiä torjunta-aineita, joten varsinai-
sia synteettisiä yhdisteitä ei kaatopaikalla oleteta olevan merkittävästi. 
Jätettä alueella arvioidaan olevan noin 300 000 m³.

Alueelle on tehty vuodesta 2000 lähtien useita maaperätutkimuksia, yh-
teensä noin 130 tutkimuspistettä. Lisäksi alueella on tutkittu kaatopaik-
kakaasuja, jätetäytön laatua ja hajoamistilaa sekä vesiä. Näiden tutki-
mustulosten perusteella on saatu varsin selkeä kuva kaatopaikan tilas-
ta: Jätkäsaaren entinen kaatopaikka on kypsymisvaiheessa eli kaato-
paikan sisäiset hajoamisprosessit ovat vähentyneet, mutta eivät vielä 
täysin loppuneet. Kaasujen muodostuminen voi jatkua vielä useita vuo-
sikymmeniä, joskin hyvin vähäisenä. Tämän perusteella laaditun riski-
narvion tuloksena on päädytty kaatopaikan kunnostusratkaisussa osit-
taiseen huokoskaasujen hallintaan sekä nykytilan kaltaiseen kaasujen 
vapautumiseen. Kunnostuksen jälkeen alueen pohjavesiä ja kaasun-
muodostusta tullaan edelleen seuraamaan. Kiinteistöviraston tonttio-
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sasto on jättänyt ympäristölupahakemuksen kaatopaikan kunnostami-
sesta maaliskuussa 2015.

Pilaantuneita maita ja jätteitä ei tarvitse poistaa alueelta, vaan niitä voi-
daan riskinarvion perusteella jättää kaivutasojen alapuolisiin kerroksiin 
ja kaivualueiden ulkopuolelle. Eristerakenteilla ja kaasujenhallinnalla 
estetään haitta-aineiden kulkeutuminen huoltorakennuksen sisäilmaan 
sekä kaasujen kertyminen tiiviiden rakenteiden alapuolelle. Alueelta 
poistetaan massoja vain rakentamisen edellyttämässä laajuudessa ja 
koko alueelle tulee vähintään 0,5…1,3 m paksuinen peittokerros.

Kaavan osoittama maankäyttö mahdollistaa alueen kunnostamisen ja 
hyödyntämisen maaperää koskevista haasteista huolimatta. 

Kaavaehdotuksen keskeiset toiminnalliset ratkaisut

Kaava-alueelle on tarkoitus toteuttaa identiteetiltään vahva, monikäyt-
töinen, viihtyisä ja kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen liikuntapuisto, 
joka on liikuntaviraston ylläpitämä ja palvelee sekä Jätkäsaarta että ko-
ko eteläistä Helsinkiä. Kaava-alueen kaavoitustyö on edennyt yhteis-
työssä pääosin liikuntaviraston sekä myös muiden eri hallintokuntien 
kanssa. Kaavaehdotukseen on merkitty liikuntaviraston määrittelemät 
liikuntatoimintojen, pysäköintijärjestelyjen ja liikuntapuiston huollon 
edellyttämät ohjeelliset sekä likimääräiset tilavaraukset. Kiinteistöviras-
to toteaa, ettei sillä ole huomauttamista tai lisättävää kaavaehdotukses-
sa esitettyihin edellä mainittuihin toiminnallisiin ratkaisuihin. 

Kaava-alueen toteuttamisen edellyttämistä hallinnollisista järjestelyistä

Kaavaehdotuksen mukainen alue on yleisiä katualueita lukuun ottamat-
ta osoitettu kokonaan urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi kaavamer-
kinnällä ”VU”. Edelleen kaava-alueelle on osoitettu rakennusala, jolle 
saa sijoittaa huoltorakennuksen (”hr”). Po. huoltorakennukselle on kaa-
vaehdotuksessa osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 700 k-m². Näin 
ollen kaava-alueelle ei olla suunnittelemassa asuin-, toimitila- tai muun 
tyyppistä rakentamista. 

Kiinteistövirasto toteaa, ettei kaava-alueen toteuttaminen edellytä ul-
koisten pitkäaikaisten maanvuokrasopimusten tai muidenkaan luovu-
tussopimusten tekemistä, mikäli kaava-alueella tulee toimi-maan ai-
noastaan liikuntavirasto kaupungin omana hallintokuntana. Kaava-alu-
een toteuttamiseksi ja hallinnoimiseksi tullaan tekemään ainoastaan 
tarvittavat kaupungin sisäiset alueiden vuokraukset kiinteistöviraston ja 
liikuntaviraston välillä. 

Kiinteistövirasto puoltaa Jätkäsaaren liikuntapuiston asemakaavan 
muutosehdotusta nro 12277 edellä esitetyin kannanotoin.
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Lisätiedot
Kristian Berlin, kiinteistölakimies, puhelin: 310 36438

kristian.berlin(a)hel.fi
Johanna Hytönen, ympäristöinsinööri, puhelin: 310 36414

johanna.hytonen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 05.05.2015 § 64

HEL 2011-006009 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Jätkäsaaren liikunta-
puiston asemakaavan muutoksesta:

Liikennejärjestelyjen suunnittelussa on huomioitava, että pelastusajo-
neuvoilla on riittävät mahdollisuudet liikkua asemakaavamuutosta kos-
kevalla alueella. Pelastuslautakunnalla ei ole muuta huomautettavaa 
asemakaavan muutoksesta. Asemakaavan muutoksella ei ole vaikutus-
ta pelastuslaitoksen toimintaan.

Esittelijä
vs. pelastuskomentaja
Jorma Lilja

Lisätiedot
Katja Seppälä, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31236

katja.seppala(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 26.03.2015 § 56

HEL 2011-006009 T 10 03 03

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lau-
sunnon:

Liikuntalautakunta puoltaa asemakaavaa nro 12277 alla esitetyin huo-
mautuksin.

Asemakaavan muutos mahdollistaa liikuntapuiston rakentamisen Jät-
käsaareen. Tavoitteena on toiminnallisesti korkeatasoinen liikunta-alue, 
joka tarjoaa ulkoliikunta-alueet Jätkäsaaren peruskouluille sekä moni-
puolisia lähiliikuntapaikkoja. Koska liikuntapuisto sijaitsee hyvien jouk-
koliikenneyhteyksien varrella, se tulee palvelemaan kaikkia helsinkiläi-
siä.
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Liikuntapuistoon on osoitettu varaus kahdelle täysikokoiselle urheilu-
kentälle harrastus- ja kilpaurheilun käyttöön. Toinen pääkentistä voi-
daan kattaa talvikausiksi ja toiseen on tavoitteena saada talvisin teko-
jäärata. Alueelle on osoitettu likimääräiset alueet pysäköinnille ja huol-
torakennukselle sekä ohjeellinen alue liikuntapuiston toiminnan kannal-
ta tarpeelliselle huoltoliikenteelle. Kenttien lisäksi liikuntapuistoon on 
suunniteltu toteutettavaksi monipuolinen lähiliikuntapaikka, jossa on va-
paata palloittelunurmea, pienempiä pelikenttiä sekä tilavaraus skeitille.

Lähiliikuntapaikka on laajoille käyttäjäryhmille soveltuva, liikkumaan in-
nostava, käyttäjiensä helposti saavutettava sekä vapaasti ja maksutta 
käytettävissä oleva alue. Jotta terveyttä edistävä liikunta-aktiivisuus 
saavutettaisiin, kaupunkirakenteeseen on tuotava kattava verkko oma-
ehtoista arkiliikkumista tukevaa ympäristöä. Lähiliikuntapaikkojen ta-
voitteena on madaltaa arkiliikunnan kynnystä.

Kaavoitustyö on käynnistetty kaupunkisuunnitteluviraston aloitteesta. 
Liikuntaviraston edustajat ovat osallistuneet kaavoitustyöhön. Suunnit-
telussa on huomioitu liikuntapaikkojen saavutettavuus sekä suoritus-
paikkojen suojaaminen tuulisuudelta. Puiston kautta on linjattu alueen 
muuhun jalankulun ja pyöräilyn verkostoon liittyvä esteetön reittiyhteys.

Kustannukset

Alueen haastavasta maaperästä ja käyttöhistoriasta johtuen kaava-alu-
een toteuttamisen esirakentamis- ja perustamiskustannukset ovat kor-
keat.

Liikuntapuiston esirakentaminen ja varsinaisten toimintojen rakentami-
nen on mahdollista tehdä vaiheistetusti ja näin on mahdollista jakaa to-
teuttamiskustannuksia usealle vuodelle ja samalla saada joustoa väliai-
kaisten toimintojen siirtämiselle alueellisesti.

Liikuntapuiston suorituspaikkojen rakentaminen tapahtuu vaiheittain. 
Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan Jätkäsaaren peruskoulujen tar-
vitsema kenttä sekä joitain lähiliikunnan suorituspaikkoja. Näiden tavoi-
teaikataulu on vuoteen 2020 mennessä.

Nimistö

Liikuntalautakunta tulee nimeämään kaavan osoittaman ulkoilu- ja vir-
kistyspalvelujen alueen (VU) Jätkäsaaren liikuntapuistoksi. Lisäksi lii-
kuntalautakunta esittää, että jatkossa kaupunkisuunnitteluvirasto nime-
ää tulevissa asemakaavoissa tärkeimmät ulkoliikuntapaikat, liikunta-
puistot sekä kentät liikuntalautakunnan päätösten mukaisesti.
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Vertailukohtana todettakoon, että asemakaavoissa nimetään kaikki 
puistot (VP) sekä leikkipuistot (VK). Mutta pääsääntöisesti ei koskaan 
liikuntapuistoja (VU).

Voimassa olevissa asemakaavoissa vain murto-osa ulkoliikuntapaikois-
ta on nimetty. Liikuntalautakunnalla on liikuntatoimen johtosäännön 6 § 
mukaan oikeus nimetä liikuntapaikat. Liikuntalautakunnan päätöksen 
pohjalta merkittävät liikuntapuistot eivät kuitenkaan pääsääntöisesti tule 
nimetyiksi kiinteistökarttaan tai opaskarttaan. Kiinteistöviraston kaupun-
kimittausosasto luokittelee liikuntalautakunnalta tulleet nimet maastoni-
miksi, joihin jää kartan tekijän oman harkinnan mukainen mahdollisuus 
sijoittaa nimi kartta-aineistoon. 

Kaavanimet käsitellään suoraan asemakaavojen ja mahdollisten ni-
menmuutospäätösten mukaan, eikä kartan tekijä käytä tässä omaa 
harkintaansa, vaan kaavanimet viedään kaikki sellaisinaan kartoille. 
Kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on esittänyt toiveena, että tär-
keimmät ulkoliikuntapaikat, liikuntapuistot sekä kentät vahvistetaan 
kaavoissa tai erillisellä kaupunginvaltuuston/-hallituksen hyväksymällä 
pöytäkirjalla, mikäli liikuntapaikan nimi halutaan kiinteistökarttaan tai 
opaskarttaan.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Anssi Rauramo

Lisätiedot
Hanna Lehtiniemi, arkkitehti, puhelin: 310 87723

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 17.3.2015

HEL 2011-006009 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt HKL:ltä lausuntoa Länsisata-
man asemakaavamuutoksesta koskien Jätkäsaaren alueelle suunnitel-
tua liikuntapuiston aluetta. Suunnittelualuetta rajaavat idässä Tyynen-
merenkatu ja Länsisataman matkustajaterminaali ja pohjoisessa Länsi-
satamankuja, Hietasaaren korttelialueet sekä entinen sataman varasto-
rakennus Bunkkeri. Lännessä alue rajautuu Atlantinkaaren asemakaa-
va-alueeseen ja etelässä Jätkäsaaren seuraavaksi asemakaavoitetta-
viin alueisiin. Kaava mahdollistaa liikuntapuiston ja Länsisatamankadun 
rakentamisen Jätkäsaaren liikuntapuiston osa-alueelle.

HSL:n raitioliikenteen linjastosuunnitelman mukaan Jätkäsaaressa kul-
kee tulevaisuudessa 3 raitiotielinjaa. Raitiotielinjojen 7,8 ja 9 reitit kul-
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kevat tulevaisuudessa liikuntapuiston kaakkoisreunalla Tyynenmeren-
kadulla. HKL pitää kannatettavana liikuntamahdollisuuksien järjestä-
mistä hyvien joukkoliikenneyhteyksien viereen. HKL:n kantana on, että 
alueen toteutuksessa tulee huomioida riittävät suojaukset pelikenttien 
reunoille, jotta raitiotieliikenteelle Tyynenmerenkadulla ei aiheudu tur-
vallisuusriskejä.

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

jaakko.laurila(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 24.02.2015 § 42

HEL 2011-006009 T 10 03 03

Ksv 0848_1, Jätkäsaari, karttaruutu G2

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle 

 24.2.2015 päivätyn 20. kaupunginosan (Länsisatama, Jätkäsaari) 
osaa korttelista 20262 sekä satama-aluetta ja katualueita koskevan 
asemakaavan muutosehdotuksen nro 12277 hyväksymistä

 asemakaavan muutosehdotuksen asettamista nähtäville 30 päiväksi 
maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.

Samalla lautakunta päätti

 antaa vuorovaikutusraportin mukaisen vastineen esitettyyn mielipi-
teeseen

 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lau-
sunnot

 valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen vä-
häisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta eh-
dotuksen sisältöä.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Matti Kaijansinkko, projektipäällikkö, puhelin: 310 37195

matti.kaijansinkko(a)hel.fi
Mari Soini, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37479

mari.soini(a)hel.fi
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Helena Färkkilä-Korjus, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 
37325

helena.farkkila-korjus(a)hel.fi
Kati Immonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37254

kati.immonen(a)hel.fi
Mikko Juvonen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37252

mikko.juvonen(a)hel.fi
Anna Nervola, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37135

anna.nervola(a)hel.fi
Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi
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§ 1152
V 9.12.2015, Munkkiniemen korttelin 30080 tonttien 3 ja 10 asema-
kaavan muuttaminen (Kuusisaari, nro 12268)

HEL 2012-008529 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 30. kaupunginosan (Munkkinie-
mi, Kuusisaari) korttelin 30080 tontteja 3 ja 10 koskevan asemakaavan 
muutoksen 3.6.2014 päivätyn ja 10.3.2015 sekä 6.11.2015 muutetun 
piirustuksen nro 12268 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilme-
nevin perustein.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12268 kartta, päivätty 3.6.2014, 
muutettu 10.3.2015 ja 6.11.2015

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12268 selostus, päivätty 
3.6.2014, muutettu 10.3.2015 ja 6.11.2015

3 Havainnekuva, 10.3.2015
4 Vuorovaikutusraportti 3.6.2014, täydennetty 10.3.2015 ja 6.11.2015
5 Tilastotiedot 10.3.2015
6 Osa päätöshistoriaa, Internet-versio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helen Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helen Sähköverkko Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
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makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut-kuntayhtymä/Vesihuolto

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos mahdollistaa lähetystörakennuksen ja henkilö-
kunnan asuntojen rakentamisen kahdelle tontille, jotka on aiemmin 
osoitettu pientalorakentamista sekä pienimittakaavaista
kerros- ja rivitalorakentamista varten. Tonttien yhteenlaskettu rakennu-
soikeus kasvaa 2 405 k-m2 (2 195 k-m2:stä 4 600 k-m2:iin). Korttelin 
tonteista 3 ja 10 muodostetaan tontti 11.

Esittelijän perustelut

Tontti sijaitsee Kuusisaaren keskiosassa, osoitteessa Krogiuksentie 5–
9.

Lähtökohdat

Tontilla 3 sijaitsee 1958 rakennettu yksikerroksinen omakotitalo. Nykyi-
sessä asemakaavassa
vuodelta 1988 tontti on asuinkerrostalojen sekä rivitalojen ja muiden 
kytkettyjen asuinrakennusten korttelialuetta. Kaupunginmuseon vuonna 
2004 tehdyn Kuusisaaren rakennuskannan arvotuksen mukaan raken-
nuksella ei ole merkittäviä kulttuurihistoriallisia arvoja eikä sitä ole voi-
massa olevan asemakaavan
mukaan suojeltu.

Tontti 10 on rakentamaton. Tontille on laadittu useita käyttötarkoitus-
muutoksia eri aikoina. Ennen nykyistä asuinpientalojen käyttötarkoitus-
ta tontti oli hallinto- ja virastorakennusten korttelialuetta (YH), jolloin 
alueelle sai sijoittaa lähetystö- ja vastaavia edustustiloja sekä virka-
asuntoja, ja tontille oli osoitettu rakennusoikeutta 2 200 k-m2. Lähetys-
törakennusten käyttötarkoitusta ennen tontti oli asuinkerrostalojen sekä 
rivi- ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialuetta. Tontin lou-
naiskulmassa on kaupunkikuvallisesti arvokkaita puita, jotka on määrät-
ty säilytettäviksi.
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Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on pientalovaltaista asuinaluetta, 
jota kehitetään asumisen, virkistyksen, kaupan ja julkisten palvelujen 
käyttöön sekä ympäristöhaittoja aiheuttamattomaan toimitilakäyttöön ja 
alueelle tarpeellisen yhdyskuntateknisen huollon ja liikenteen käyttöön. 
Nyt laadittu asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen. Helsingin 
maanalaisessa yleiskaavassa alue on merkitty esikaupungin pintakal-
lioalueeksi, jossa kallionpinta on arviolta 0–20 m maanpinnasta.

Asemakaavan muutoksen sisältö ja perustelut

Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt 10.3.2005 Kuusisaaren 
asemakaavan muutosperiaatteet, joiden tavoite on ohjata Kuusisaa-
reen tehtäviä yksittäisiä asemakaavan muutoksia. Muutosperiaatteilla
on haluttu varmistaa yksittäisten muutosten yhtenäinen linja ja tontino-
mistajien mahdollisimman oikeudenmukainen kohtelu.

Laadittu asemakaavan muutos noudattaa Kuusisaaren asemakaavan 
muutosperiaatteiden yleisiä linjauksia käyttötarkoituksen suhteen, mut-
ta poikkeaa muutosperiaatteista tonttitehokkuuden
osalta. Kuusisaaren asemakaavan muutosperiaatteiden mukaan Kuusi-
saarentiehen rajoittuvien tonttien korkein mahdollinen tonttitehokkuus 
on e = 0,32. Nyt laaditussa asemakaavamuutoksessa
tonttitehokkuudeksi tulee e = 0,61. Tontin lähetystökäyttö on erityis-
luonteista toimintaa, joka poikkeaa normaaliasumisesta tai toimitilara-
kentamisesta. Kuusisaaren asemakaavan muutosperiaatteiden
mukaan tontteja voidaan tarvittaessa osoittaa lähetystökäyttöön. Ase-
makaavan muutos on laadittu tontin omistajan teettämän viitesuunnitel-
man pohjalta.

Tonttien käyttötarkoitus muuttuu tontilla 10 asuinpientalojen korttelialu-
eesta (AP) ja tontilla 3 asuinkerrostalojen sekä rivitalojen ja muiden kyt-
kettyjen asuinrakennusten korttelialueesta (AKR) hallinto- ja virastora-
kennusten korttelialueeksi (YH). Tonttien yhdistämisestä syntyvälle ton-
tille 11 saa rakentaa vieraan valtion edustamiseen tarkoitettuja raken-
nuksia sekä tarpeellisia virka-asuntoja.
Rakennusoikeus on 4 600 k-m2.

Kuusisaarentien ja Krogiuksenkadun puoleisille tontin rajoille on suurlä-
hetystön sisäänkäyntien yhteyteen sijoitettu talousrakennusten raken-
nusalat. Talousrakennusten rakennusaloille saa sijoittaa
enintään yhteensä 100 m² lähetystötoimintaa palvelevia tiloja. Tilat saa 
rakentaa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi.

Asemakaavan muutoksen vaikutukset
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Kaavan toteuttaminen tiivistää Kuusisaaren kaupunkirakennetta ja vah-
vistaa entisestään Kuusisaaren asemaa lähetystöalueena. Asemakaa-
van myötä alueelle syntyy korkeatasoista
arkkitehtuuria, joka vahvistaa alueen imagoa arvoalueena.

Kuusisaarentien ja Krogiuksentien varren kaupunkikuva tonttien koh-
dalla muuttuu tiiviimmäksi ja rakennetummaksi. Tonttien sijainnista, il-
mansuunnista ja topografiasta johtuen, tonteille suunniteltu
ympäristöä tehokkaampi rakentaminen on saatu sijoitettua niin, ettei se 
estä ympäröivien tonttien näkymiä tai varjosta niitä. Kuusisaarelle luon-
teenomainen alueen vehreys jonkin verran kärsii
täydennysrakentamisen yhteydessä. Tontin 10 lounaiskulmassa olevat 
aiemmin säilytettäväksi määrätyt puut eivät säily. Maisemallisia arvoja 
on turvattu istutuksia ja puita koskevilla määräyksillä.

Kaavan toteuttaminen ei aiheuta kaupungille kustannuksia. Kaavamuu-
tos luo edellytykset turvallisen ja terveellisen ympäristön jatkosuunnitte-
lulle. Kaavalla ei ole merkittävää vaikutusta alueen
liikennemääriin. 

Suunnitteluvaiheet

Kaavoitustyö on tullut vireille Saudi-Arabian kuningaskunnan hakemuk-
sesta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty asemakaavan selostuk-
sen liitteenä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. 
Valmisteluaineisto on ollut nähtävänä Munkkiniemen kirjastossa ja  
kaavan lähtökohtia ja tavoitteita on esitelty yleisötilaisuudessa.

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty viranomaisyhteistyö-
tä asianomaisten hallintokuntien sekä Helsingin kaupungin ympäristö-
keskuksen ja Helen Sähköverkko Oy:n kanssa.

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on esitetty kirjeitse 8 mielipidettä, 
jotka koskivat osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja asemakaavan 
muutosluonnosta. Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty keskusteluti-
laisuudessa. Mielipiteet kohdistuivat tontin rakennusoikeuden määrään, 
rakentamisen soveltuvuuteen Kuusisaaren muuhun rakennuskantaan, 
rakennusten korkeuteen, kokoon, julkisivuihin ja etäisyyteen rajasta, lii-
kenteen ja pysäköinnin järjestämiseen sekä vihersuunnitteluun.

Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, että asemakaa-
vaan on sisällytetty rakentamista
koskevia määräyksiä, joilla rakentaminen sovitetaan ympäristöön ja 
alueen rakennustapaan. Tällaisia
ovat mm. rakennusten korkeutta, etäisyyttä tontin rajoista ja julkisivuja 
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koskevat määräykset sekä
tonttia koskevat istutusmääräykset.

Asemakaavan muutosehdotuksen nähtävilläolo ja saadut lausunnot

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti 3.6.2014 kaupunginhallitukselle 
asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä. Ehdotus oli julkisesti 
nähtävillä 8.8.–8.9.2014, jolloin siitä saatiin lausunnot.
Lausunnoissa tai kannanotoissa ei esitetty muutoksia kaavaehdotuk-
seen. Muistutuksia ei esitetty.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 10.3.2015 laajentaa 3.6.2014 päi-
vätyn asemakaavan muutosehdotuksen kaava-aluetta koskemaan 
myös tonttia 30080/3. Muutettu kaavaehdotus on pääpiirteissään aiem-
man ehdotuksen mukainen. Laajemman kaava-alueen myötä muute-
tussa ehdotuksessa rakentaminen sijoittuu tontille aiempaa väljemmin. 

Asemakaavan muutos mahdollistaa lähetystörakennuksen ja henkilö-
kunnan asuntojen rakentamisen tonteille, jotka on aiemmin osoitettu 
pientalorakentamista sekä pienimittakaavaista kerros- ja rivitaloraken-
tamista varten. Tonttien yhteenlaskettu rakennusoikeus kasvaa 2 405 
k-m² (2 195 k-m²:stä 4 600 k-m²:iin).

Asemakaavan muutosehdotus oli uudelleen julkisesti nähtävillä 17.4.–
18.5.2015.

Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia. Ehdotuksesta ovat antaneet 
lausuntonsa kiinteistövirasto, yleisten töiden lautakunta, pelastuslauta-
kunta,  ympäristökeskus, kaupunginmuseo, Helsingin seudun ympäris-
töpalvelut -kuntayhtymä HSY vesihuolto sekä Helen Oy ja Helen Säh-
köverkko Oy.

Lautakuntien lausuntojen käsittelyyn ei ole liittynyt äänestyksiä.

Helen Oy:llä, Helen Sähköverkko Oy:llä, pelastuslautakunnalla  ja ym-
päristökeskuksella ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdo-
tuksesta. 

Kiinteistövirasto toteaa, että koska tontille tullaan rakentamaan Saudi-
Arabian kuningaskunnan edustuston tiloja, on tontin omistaja diplo-
maattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen mukaan vapautet-
tu edustuston maa-alueisiin kohdistuvista maksuista ja siten kaupun-
ginhallituksen 9.6.2014 tekemän maapoliittisen päätöksen mukaisia 
maankäyttösopimusneuvotteluita ei ole tarpeen käydä. Kiinteistöviras-
tolla ei ole huomauttamista itse kaavamuutosehdotuksen johdosta.

Yleisten töiden lautakunta toteaa, että kaavan toteuttaminen ei aiheuta 
rakennusvirastolle kustannuksia ja puoltaa asemakaavan muutosta.
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Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY vesihuolto tote-
aa, että aluetta palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on rakennettu 
valmiiksi eikä asemakaavan muutosehdotus edellytä niiden siirtämistä.

Kaupunginmuseo toteaa, että tontilla 30080/3 olevalla rakennuksella ei 
ole rakennusinventoinnissa todettu olevan erityistä kulttuurihistoriallista 
arvoa. Kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muu-
tosehdotuksesta, mutta se pitää valitettavana, että 1950-luvun omakoti-
talo joudutaan purkamaan uudisrakentamisen tieltä.

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

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Kaupunkisuunnitteluvirasto on muuttanut asemakaavan muutosehdo-
tusta jatkosuunnittelun johdosta seuraavasti:

 Kaavakarttaan on lisätty maanalaisen rakentamisen aluerajaus.
 Kaavakarttaan on lisätty määräys "saa rakennukseen rakentaa kak-

si kellarikerrosta".
 Kaavakarttaan on lisätty määräys "saa kellarikerroksissa olla enin-

tään 200 m² aulatiloja ja lähetystökäyttöön tarkoitettuja toimistotilo-
ja. Tilat saa rakentaa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi."

 Kaavakartan tontin aitaamista koskevaan määräykseen on lisätty 
"Aita saa olla pääosin korkeintaan 2,3 m korkea. Aita ei saa antaa 
täysin umpinaista vaikutelmaa ja sen tulee sopeutua alueen pää-
osin avoimeen kaupunkikuvaan." Kaavamääräyksestä on poistettu 
kohta "Krogiuksentien puolella aidan umpinainen osa saa olla pää-
osin korkeintaan 80 cm korkea".

 Kaavakartassa talousrakennusten ja muuntamon rakennusalojen 
määrää ja sijainteja on tarkistettu tarkentuneen viitesuunnitelman 
mukaisiksi.

 Talousrakennusten rakennusaloille on lisätty määräys "Rakennus-
aloille saa sijoittaa enintään yhteensä 100 m² lähetystötoimintaa 
palvelevia tiloja. Tilat saa rakentaa asemakaavaan merkityn kerro-
salan lisäksi."

Lisäksi kaavakarttaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia.

Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole ollut tar-
peen asettaa enää uudelleen nähtäville. Muutoksista on neuvoteltu 
asianomaisten hallintokuntien kanssa ja niitä, joiden etua muutokset 
koskevat, on kuultu erikseen.

Lopuksi
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Ehdotus koskee valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin kuuluvaa 
aluetta.

Kaava-alueeseen ei liity maankäyttösopimusmenettelyä.

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan yksimielisesti teke-
män uudelleen tarkistetun esityksen mukainen. Kaupunkisuunnitteluvi-
rasto on tehnyt ehdotukseen edellä mainittuja vähäisiä muutoksia ja 
tarkistuksia.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12268 kartta, päivätty 3.6.2014, 
muutettu 10.3.2015 ja 6.11.2015

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12268 selostus, päivätty 
3.6.2014, muutettu 10.3.2015 ja 6.11.2015

3 Havainnekuva, 10.3.2015
4 Vuorovaikutusraportti 3.6.2014, täydennetty 10.3.2015 ja 6.11.2015
5 Tilastotiedot 10.3.2015
6 Osa päätöshistoriaa, Internet-versio

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta, 10.3.2015
2 Ilmakuva, 10.3.2015

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helen Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helen Sähköverkko Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
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hyväksyminen
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut-kuntayhtymä/Vesihuolto

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Tiedoksi

Kaupunkisuunnitteluvirasto/Koski
Kaupunginmuseo
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
Pelastuslautakunta
Rakennusvalvontavirasto
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnitteluvirasto 6.11.2015

HEL 2012-008529 T 10 03 03

Ksv 0740_27

30. kaupunginosan (Munkkiniemi, Kuusisaari) korttelin 30080 tontteja 3 
ja 10 koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta annetut lausun-
not.

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti 10.3.2015 kaupunginhallitukselle 
3.6.2014 päivätyn ja 10.3.2015 muutetun asemakaavan muutosehdo-
tuksen hyväksymistä ja että ehdotus asetetaan uudelleen nähtäville.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 10.3.2015 laajentaa 3.6.2014 päi-
vätyn asemakaavan muutosehdotuksen kaava-aluetta koskemaan 
myös tonttia 30080/3. Muutettu kaavaehdotus on pääpiirteissään aiem-
man ehdotuksen mukainen. Laajemman kaava-alueen myötä muute-
tussa ehdotuksessa rakentaminen sijoittuu tontille aiempaa väljemmin. 
Asemakaavan muutos mahdollistaa lähetystörakennuksen ja henkilö-
kunnan asuntojen rakentamisen tonteille, jotka on aiemmin osoitettu 
pientalorakentamista sekä pienimittakaavaista kerros- ja rivitaloraken-
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tamista varten. Tonttien yhteenlaskettu rakennusoikeus kasvaa 2 405 
k-m² (2 195 k-m²:stä 4 600 k-m²:iin).

Asemakaavan muutosehdotus oli uudelleen julkisesti nähtävillä 17.4.–
18.5.2015.

Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia. Ehdotuksesta ovat antaneet 
lausuntonsa kiinteistövirasto, yleisten töiden lautakunta, pelastuslauta-
kunta,  ympäristökeskus, kaupunginmuseo, Helsingin seudun ympäris-
töpalvelut -kuntayhtymä HSY vesihuolto sekä Helen Oy ja Helen Säh-
köverkko Oy.

Helen Oy:llä (23.4.2015), Helen Sähköverkko Oy:llä (12.5.2015), pelas-
tuslautakunnalla (19.5.2015) ja ympäristökeskuksella (17.4.2015) ei ole 
huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta. 

Kiinteistövirasto (8.5.2015) toteaa, että koska tontille tullaan rakenta-
maan Saudi-Arabian kuningaskunnan edustuston tiloja, on tontin omis-
taja diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen mukaan 
vapautettu edustuston maa-alueisiin kohdistuvista maksuista ja siten 
kaupunginhallituksen 9.6.2014 tekemän maapoliittisen päätöksen mu-
kaisia maankäyttösopimusneuvotteluita ei ole tarpeen käydä. Kiinteistö-
virastolla ei ole huomauttamista itse kaavamuutosehdotuksen johdosta.

Yleisten töiden lautakunta (26.5.2015) toteaa, että kaavan toteuttami-
nen ei aiheuta rakennusvirastolle kustannuksia ja puoltaa asemakaa-
van muutosta.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY vesihuolto 
(27.5.2015) toteaa, että aluetta palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit 
on rakennettu valmiiksi eikä asemakaavan muutosehdotus edellytä nii-
den siirtämistä.

Kaupunginmuseo (30.4.2015) toteaa, että tontilla 30080/3 olevalla ra-
kennuksella ei ole rakennusinventoinnissa todettu olevan erityistä kult-
tuurihistoriallista arvoa. Kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa ase-
makaavan muutosehdotuksesta, mutta se pitää valitettavana, että 
1950-luvun omakotitalo joudutaan purkamaan uudisrakentamisen tieltä.

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

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Kaupunkisuunnitteluvirasto on muuttanut asemakaavan muutosehdo-
tusta jatkosuunnittelun johdosta seuraavasti:

 Kaavakarttaan on lisätty maanalaisen rakentamisen aluerajaus.
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 Kaavakarttaan on lisätty määräys "saa rakennukseen rakentaa kak-
si kellarikerrosta".

 Kaavakarttaan on lisätty määräys "saa kellarikerroksissa olla enin-
tään 200 m² aulatiloja ja lähetystökäyttöön tarkoitettuja toimistotilo-
ja. Tilat saa rakentaa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi."

 Kaavakartan tontin aitaamista koskevaan määräykseen on lisätty 
"Aita saa olla pääosin korkeintaan 2,3 m korkea. Aita ei saa antaa 
täysin umpinaista vaikutelmaa ja sen tulee sopeutua alueen pää-
osin avoimeen kaupunkikuvaan." Kaavamääräyksestä on poistettu 
kohta "Krogiuksentien puolella aidan umpinainen osa saa olla pää-
osin korkeintaan 80 cm korkea".

 Kaavakartassa talousrakennusten ja muuntamon rakennusalojen 
määrää ja sijainteja on tarkistettu tarkentuneen viitesuunnitelman 
mukaisiksi.

 Talousrakennusten rakennusaloille on lisätty määräys "Rakennus-
aloille saa sijoittaa enintään yhteensä 100 m² lähetystötoimintaa 
palvelevia tiloja. Tilat saa rakentaa asemakaavaan merkityn kerro-
salan lisäksi."

Lisäksi kaavakarttaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia.

Jatkotoimenpiteet

Kaava-alueeseen ei liity maankäyttösopimusmenettelyä.

Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä tehdyt muutokset eivät ole olen-
naisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. 
Muutoksista on neuvoteltu asianomaisten hallintokuntien kanssa ja nii-
tä, joiden etua muutokset koskevat, on kuultu erikseen.

Lisätiedot
Valtteri Heinonen, arkkitehti, puhelin: 310 64795

valtteri.heinonen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 26.05.2015 § 259

HEL 2012-008529 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Asemakaavan muutos mahdollistaa lähetystörakennuksen ja henkilö-
kunnan asuntojen rakentamisen kahdelle tontille, jotka on aiemmin 
osoitettu pientalorakentamista sekä pienimittakaavaista kerros- ja rivita-
lorakentamista varten.
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Tonteille on merkitty kolme ajoyhteyttä, joista kaksi on Krogiuksentien 
puolelta. Kuusisaarentien puolelta tontille on merkitty ajoyhteys, jota on 
tarkoitus käyttää vain erikoistapauksissa. 

Kaavan toteuttaminen ei aiheuta rakennusvirastolle kustannuksia.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosta nro 12268 
edellä esitetyin huomautuksin.

19.05.2015 Poistettiin

12.08.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 19.05.2015 § 75

HEL 2012-008529 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi lausunnon koskien Kuusisaaren (30.ko) ase-
makaavan muutosta nro 12268, k. 30080/10, Krogiuksentie 7-9, Saudi-
Arabian suurlähetystö:

Pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa kaavamuutokseen nro 
12268, k. 30080, Krogiuksentie 7-9, Saudi-Arabian suurlähetystö.

Suunnitellulla asemakaavalla ei kokonaisuutena tarkastellen ole vaiku-
tusta pelastustoimintaan.

02.09.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Juha Rintala, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31235

juha.rintala(a)hel.fi

Kiinteistövirasto 8.5.2015

HEL 2012-008529 T 10 03 03
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Kiinteistövirasto toteaa, että aloitteen asemakaavan muuttamisesta on 
tehnyt tonttien omistaja Saudi-Arabian kuningaskunta.

Kiinteistölautakunta antoi 7.8.2014 (413 §) lausunnon 10.3.2015 päivä-
tystä Kuusisaaren Saudi-Arabian lähetystötonttia 30080/10 koskevasta 
asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12268.

Asemakaavan muutosehdotuksen kaava-aluetta on nyt laajennettu 
koskemaan myös tonttia 30080/3, jonka Saudi-Arabian kuningaskunta 
on hankkinut omistukseensa. 

Muutettu kaavaehdotus on pääpiirteissään aiemman ehdotuksen mu-
kainen. Laajemman kaava-alueen myötä rakentaminen sijoittuu tontille 
aiempaa väljemmin. Asemakaavan muutoksessa asuintonttien 30080/3 
ja 10 käyttötarkoitukset (AKR ja AP) muuttuvat lähetystörakennusten 
korttelialueeksi (YH). Uudelle tontille 30080/11 saa rakentaa vieraan 
valtion edustamiseen tarkoitettuja rakennuksia sekä tarpeellisia virka-
asuntoja. Tonttien yhteenlaskettu rakennusoikeus kasvaa 2 405 k-m² (2 
195 k-m²:stä 4 600 k-m²:iin). 

Koska lähetystötontille (YH) tullaan rakentamaan Saudi-Arabian kunin-
gaskunnan edustuston tiloja, joita käytetään edustuston tarkoituksiin, 
on tontin omistaja Diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopi-
muksen (23 artikla) mukaan vapautettu edustuston omistamiin maa-
alueisiin kohdistuvista maksuista ja siten kaupunginhallituksen 
9.6.2014 tekemän maapoliittisen päätöksen mukaisia maakäyttösopi-
musneuvotteluja ei ole tarpeen käydä.

Virastolla ei ole huomauttamista itse kaavamuutosehdotuksen johdos-
ta.

Lisätiedot
Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 30.4.2015

HEL 2012-008529 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 20.3.2015

Kaupunginmuseo tarkastelee kaavahanketta kulttuuriympäristön vaali-
misen näkökulmasta ja on päättänyt antaa seuraavan lausunnon.
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Asemakaavan muutos mahdollistaa lähetystörakennuksen ja henkilö-
kunnan asuntojen rakentamisen kahdelle tontille, jotka on aiemmin 
osoitettu pientalorakentamista sekä pienimittakaavaista kerros- ja rivita-
lorakentamista varten.

Kaupunginmuseo on antanut lausunnon asemakaavaluonnoksesta, jo-
ka koski tonttia nro 10. Kaupunginmuseolla ei ollut huomautettavaa 
luonnoksesta. Asemakaavaehdotukseen on tehty seuraavia muutoksia: 
Asemakaava-alue on laajennettu koskemaan myös tonttia 30080/3 ja 
rakennusalan sijainti on muutettu vastaamaan laajentunutta kaava-
aluetta ja muuttunutta hakijan viitesuunnitelmaa. Rakentaminen sijait-
see tontilla aikaisempaa väljemmin.

Kaupunginmuseo on tehnyt vuonna 2006 Munkkiniemen rakennusin-
ventoinnin. Siitä käy ilmi, että tontilla 3 sijaitseva omakotitalo on arkki-
tehtien Irma ja Matti Aaltosen suunnittelema ja se valmistui vuonna 
1958. Rakennus on tyypillinen ja ajanmukainen 1950-luvun rapattu 
omakotitalo. Rakennuksen kulttuurihistoriallista arvoa ei pidetty inven-
toinnissa niin merkittävänä, että se olisi arvotettu. 

Kaavamuutoksen kohteena oleva tontti 10 on rakentamaton. Tontin 
lounaiskulmassa on kaupunkikuvallisesti arvokkaita puita, jotka on voi-
massa olevassa asemakaavassa määrätty säilytettäviksi. 

Kaavan toteuttamisen seurauksena Kuusisaarentien ja Krogiuksentien 
varren kaupunkikuva tonttien kohdalla muuttuu tiiviimmäksi ja rakenne-
tummaksi. Nyt laaditussa asemakaavamuutoksessa tonttitehokkuudek-
si tulee e = 0,61, kun Kuusisaaren asemakaavan muutosperiaatteiden 
mukaan Kuusisaarentiehen rajoittuvien tonttien korkein mahdollinen te-
hokkuus on e = 0,32. Suurta tehokkuutta perustellaan sillä, että tonttien 
lähetystökäyttö on erityisluonteista toimintaa, joka poikkeaa normaalia-
sumisesta tai toimitila-rakentamisesta. Asemakaavan muutos vahvistaa 
entisestään Kuusisaaren asemaa lähetystöalueena.

Kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdo-
tuksesta. On kuitenkin valitettavaa, että 1950-luvun omakotitalo joudu-
taan purkamaan uudisrakentamisen takia.

21.3.2014 Lausunto annettu

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

sari.saresto(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 14.04.2015 § 152

HEL 2012-008529 T 10 03 03
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Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antoi ympäristökes-
kus.

05.08.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Anu Haahla, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 28916

anu.haahla(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.03.2015 § 58

HEL 2012-008529 T 10 03 03

Ksv 0740_27, Krogiuksentie 5-9

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle 

 3.6.2014 päivätyn ja 10.3.2015 muutetun 30. kaupunginosan 
(Munkkiniemi, Kuusisaari) korttelin 30080 tonttien 3 ja 10 asema-
kaavan muutosehdotuksen nro 12268 hyväksymistä ja etteivät an-
netut lausunnot anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Tehdyt muutok-
set ilmenevät yksityiskohtaisesti esityslistan liitteistä ja kaavaselos-
tuksesta

 että tehdyt muutokset ovat olennaisia, joten ehdotus tulee asettaa 
uudelleen nähtäville.

Lisäksi lautakunta päätti

 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lau-
sunnot

 valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen vä-
häisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta eh-
dotuksen sisältöä.

03.06.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim
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Lisätiedot
Valtteri Heinonen, arkkitehti, puhelin: 310 64795

valtteri.heinonen(a)hel.fi
Mikko Juvonen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37252

mikko.juvonen(a)hel.fi
Taina Toivanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37280

taina.toivanen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 07.08.2014 § 413

HEL 2012-008529 T 10 03 03

Kiinteistökartta 73/674 492, Krogiuksentie 7-9

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle Helsingin 
kaupungin 30. kaupunginosan (Munkkiniemi) korttelin 30080 tonttia 10 
koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12268 seuraavan 
lausunnon:

Lautakunta toteaa, että aloitteen asemakaavan muuttamisesta on teh-
nyt tontin omistaja Saudi-Arabian kuningaskunta.

Asemakaavan muutoksessa tontin käyttötarkoitus muuttuu asuinpienta-
lojen korttelialueesta (AP) hallinto- ja virastorakennusten korttelialueek-
si (YH). Tontille saa rakentaa vieraan valtion edustamiseen tarkoitettuja 
rakennuksia sekä tarpeellisia virka-asuntoja. Tontin rakennusoikeus 
kasvaa 1 695 k-m²:stä 3 900 k-m²:iin.

Asemakaavan muutoksesta ei koidu maanomistajalle merkittävää hyö-
tyä, joten kaupunginhallituksen 9.2.2004/9.6.2014 tekemän maapoliitti-
sen päätöksen mukaisia neuvotteluja ei ole tarpeen käydä.

Lautakunnalla ei ole huomauttamista itse kaavamuutosehdotuksen joh-
dosta.

Esittelijä
vs. osastopäällikkö
Esko Patrikainen

Lisätiedot
Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 310 36451

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

esko.patrikainen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 26.3.2014
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HEL 2012-008529 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa 
Munkkiniemen, Kuusisaaren, Krogiuksentie 7-9 (Saudi-Arabian suurlä-
hetystö) osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta 
28.3.2014 mennessä.

Asemakaavan muutos kohdistuu tyhjälle tontille, jonka käyttötarkoitus 
muutetaan hallinto- ja virastorakennusten korttelialueesta (YH) lähetys-
törakennusten korttelialueeksi (YH). 

Kaavamuutos mahdollistaa lähetystörakennuksen ja henkilökunnan 
asuntojen rakentamisen. Tontin rakennusoikeus nousee noin 2000 k-
m². Tontin asemakaavan muutos tehdään Saudi-Arabian kuningaskun-
nan teettämän suunnitelmaratkaisun pohjalta. Rakennuksissa saa olla 
enintään kaksi kerrosta.

Rakennusvirastolla ei ole huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmasta eikä asemakaavaluonnoksesta.

Rakennusviraston yhdyshenkilöinä toimivat lisätiedonantajat.

Lisätiedot
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

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

marko.jylhanlehto(a)hel.fi
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§ 1153
Koillis-Helsingin lähimmäistyö Milja ry:n lainojen lyhennysvapaan 
myöntäminen ja laina-ajan pidentäminen

HEL 2015-009960 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Koillis-Helsingin lähimmäistyö Milja 
ry:lle 2.4.2002 (479 §) ja 15.12.2003 (1456 §) myöntämiensä lainojen 
seuraaville kolmelle lyhennyserälle (31.11.2015, 31.5.2016 ja 
31.11.2016) lyhennysvapaata siten, että  edellä mainitut lyhennyserät 
siirretään laina-ajan loppuun. Lainojen pidennetyt laina-ajat päättyvät 
31.5.2025 muiden lainaehtojen pysyessä ennallaan.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Anomus 9.9.2015

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Koillis-Helsingin lähimmäistyö 
Milja ry

Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Koillis-Helsingin lähimmäistyö Milja ry on 1995 perustettu voittoa tavoit-
telematon yleishyödyllinen yhdistys, joka tarjoaa Helsingin Malmin alu-
eella vanhuksille ryhmäasumista ja palveluja. Kaupunki ostaa tällä het-
kellä 12 tehostettua palveluasumisen paikkaa yhdistykseltä.

Kaupunginhallituksen myöntämät lainat on käytetty osarahoituksena 
Malmin palvelutalon rakentamiskustannuksiin. Lainojen jäljellä oleva 
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saldo on tällä hetkellä yhteensä 279 945,91 euroa ja lyhennysvapaata 
koskevat maksuerät ovat yhteensä 48 648,63 euroa. Lainojen pidenne-
tyt laina-ajat päättyvät 31.5.2025.

Yhdistys perustelee laina-ajan pidentämistarvetta tilapäisellä likviditee-
tin heikentymisellä ostopalvelusopimusten päätyttyä saunotuspalveluis-
ta 30.9.2014 ja päivätoiminnasta 30.4.2015. Yhdistys toteaa ryhtyneen-
sä toimenpiteisiin rahoituksen tervehdyttämiseksi käymällä YT-neuvot-
teluja, nostamalla palveluhintoja, tehostamalla markkinointia sekä 
suunnittelemalla uusia palvelumuotoja. Yhdistys arvioi saavansa talou-
tensa kuntoon puolentoista vuoden aikana. 

Kaupunginjohtaja pitää, sosiaalilautakunnan puoltavaan lausuntoon vii-
taten, perusteltuna lyhennysvapaiden myöntämistä ja laina-aikojen vas-
taavaa pidentämistä 31.5.2025 asti. Muut lainojen ehdot pysyvät ennal-
laan.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Anomus 9.9.2015

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Koillis-Helsingin lähimmäistyö 
Milja ry

Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveysvirasto
Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.10.2015 § 316

HEL 2015-009960 T 02 05 03 00
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Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

"Koillis-Helsingin lähimmäistyö Milja ry. anoo Helsingin kaupungilta, et-
tä tunnuksilla 340000199 ja 340000205 myönnettyjen lainojen 
31.11.2015, 31.5.2016 ja 31.11.2016 erääntyvien lainaerien osalta 
myönnettäisiin lyhennysvapaata ja edellä mainitut lyhennyserät siirret-
täisiin laina-ajan loppuun, niin että laina-aika pitenee ja päättyy 
31.5.2023.

Lyhennysvapaata koskevat maksuerät kahden voimassaolevan lainan 
osalta ovat yhteensä 48 648,63 euroa. Yhdistys perustelee laina-ajan 
pidentämistarvetta tilapäisellä likviditeetin heikentymisellä ostopalvelu-
sopimusten päätyttyä saunotuspalveluista 30.9.2014 ja päivätoiminnas-
ta 30.4.2015. Yhdistys toteaa ryhtyneensä toimenpiteisiin rahoituksen 
tervehdyttämiseksi käymällä YT-neuvotteluja, nostamalla palveluhinto-
ja, tehostamalla markkinointia sekä suunnittelemalla uusia palvelumuo-
toja. Yhdistys arvioi, että toimenpiteiden avulla yhdistyksen talous saa-
daan kuntoon puolentoista vuoden aikana.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että kaupunki ostaa tällä hetkellä 
12 tehostetun palveluasumisen paikkaa yhdistykseltä, eikä näe estettä 
sille, että yhdistyksen tilapäisen likviditeetin kireyden vuoksi laina-aikaa 
pidennettäisiin esitetyllä tavalla."

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246

jussi.lind(a)hel.fi
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§ 1154
Helsinki Stadion Oy:n osakkeiden merkintä

HEL 2015-012676 T 02 07 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa talous- ja suunnitteluosaston varain-
hallinnan käyttämään talousarvion kohdalta 8 22 21, Arvopaperit, Hel-
singin Stadion Oy:n osakepääoman merkitsemiseksi
vaihtovelkakirjalainasopimuksen mukaisesti 299 000,71 euroa, joka 
vastaa kaupungin yhtiölle myöntämän lainan 31.12.2015 erääntyvää ly-
hennyksen määrää.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsinki Stadion Oy Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginjohtaja toteaa, että talousarvion kohtaan 8 22 21, arvopape-
rit, on varattu 300 000 euron määräraha Helsinki Stadion Oy:n osakkei-
den merkitsemiseen. Helsingin kaupunki omistaa merkinnän jälkeen 
yhtiön osakekannasta 80,5 % ja äänivallasta 96,9 %. Merkintä perustuu 
kaupunginvaltuuston 9.5.2001 tekemään päätökseen Töölön jalkapal-
loareenan vastaanottamisesta aiheutuvista toimenpiteistä ja vaihtovel-
kakirjalainan muuttamisesta osakepääomaksi vuosittain lainan lyhen-
nystä vastaavalla määrällä eli 299 000,71 eurolla. Määrärahan käyttä-
misestä tehdään päätös vuosittain.

Esittelijä
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kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsinki Stadion Oy Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto
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§ 1155
Määrärahan myöntäminen kiinteistövirastolle eri alueiden esiraken-
tamiseen ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin

HEL 2015-012752 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kiinteistövirastolle vuoden 2015 ta-
lousarvion alakohdasta 8 01 02 10, Muu esirakentaminen

 200 000 euroa Tankovainon ja Östersundomin alueiden pohjatutki-
muksiin

 85 000 euroa aaltoilututkimukseen
 50 000 euroa Malmin lentokenttäalueen pohjatutkimuksiin ja
 80 000 euroa 3D-tietomallin maanalaiseen pilottikohteeseen,

alakohdasta 8 01 02 11, Alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset 
ja toimenpiteet

 990 000 euroa Alppikylän tonttien tasaamiseen,

alakohdasta 8 01 02 15, Länsisataman esirakentaminen

 300 000 euroa pohjatutkimuksiin,

alakohdasta 8 01 02 17, Kalasataman esirakentaminen ja maaperän 
puhdistus

 500 000 euroa maaperän puhdistamiseen Suvilahdessa,
 50 000 euroa Kyläsaaren korroosiotutkimukseen ja
 150 000 euroa pohjatutkimuksiin,

alakohdasta 8 01 02 18, Kruunuvuorenrannan esirakentaminen

 100 000 euroa pohjatutkimuksiin sekä

alakohdasta 8 01 02 20, Pasilan esirakentaminen

 330 000 euroa Keski-Pasilan pilaantuneen maaperän puhdistami-
seen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi
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Liitteet

1 Kiinteistöviraston esitys, 20.11.2015

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaikki esityksen kustannukset ovat arvonlisäverottomia (alv 0 %) ja 
määrärahaesitykset perustuvat saatuihin tarjouksiin tai muihin kustan-
nusarvioihin.

Tankovainon ja Östersundomin alueiden pohjatutkimukset

Östersundomin savikolle on rakennettu koepenkereitä, joilla ennakoi-
daan tulevien täyttöjen painumia. Koepenkereiden avulla saadaan 
suunnittelua varten huomattavasti tarkempia arvioita pehmeikköaluei-
den käyttäytymisestä kuin perinteisillä laskelmiin perustuvilla arvioilla. 
Järjestelmällistä maaperätietouden keräämistä on jatkettu Itäsalmessa 
(M-keskus), Krapuojanlaaksossa ja Östersundomin kartanon alueilla. 
Östersundomin pohjatutkimustarve on tutkimusten edetessä osoittautu-
nut alkuvuonna arvioitua laajemmaksi.

Kokonaistarve Östersundomin ja Tankovainion hankkeille vuonna 2015 
on yhteensä noin 530 000 euroa. Aiemmin kuluvana vuonna alueen 
esirakentamiseen on myönnetty 330 000 euron määräraha. Uuden 
määrärahan tarve on 200 000 euroa.

Aaltoilututkimus

Aaltoilututkimus, jolla selvitetään turvallisia rakentamiskorkeuksia Hel-
singin rannoilla, perustuu kolmen vuoden aikana tehtyihin aalto-, tuuli- 
ja kaltevuusmittauksiin. Uusien merellisten alueiden suunnittelussa tar-
vitaan lähtötietoja aallokosta ja sen vaihtelusta. Samanaikaisesti tapah-
tuva korkea vedenkorkeus ja korkea aallokko on harvinainen ilmiö, jota 
on tutkittu toistaiseksi vähän. Perinteisesti paikallinen aallokko on otettu 
huomioon meritulvakorkeuksien määrittämisessä lisäämällä vallitse-
vaan vedenkorkeuteen erillisesti paikkakohtainen aaltoiluvara. Aaltoilu-
varalla tarkoitetaan sitä korkeutta, jonne yhtenäinen vesi nousee suu-
rimpien aaltojen vaikutuksesta, kun vertailutasona on hetkellisestä ve-
denkorkeudesta muutamien minuuttien aikana laskettu keskiarvo. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/2015 114 (171)
Kaupunginhallitus

Kj/5
30.11.2015

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

Aaltoilututkimuksessa määritettiin aallokon ja vedenkorkeuden yhteis-
vaikutus uudella tavalla käyttäen molempien tekijöiden todennäköisyys-
jakaumia. Turvalliset rakentamiskorkeudet Helsingin rannoilla vuosina 
2015, 2050 ja 2100 -kartasto julkistetaan 13.1.2016. Tämän tutkimuk-
sen yhteydessä saatu erittäin merkittävä aineisto on hyödynnettävissä 
Helsingin saariston vesiliikenteen turva- ja hälytysjärjestelmän rakenta-
miseksi. Kiinteistöviraston mielestä aaltoilututkimusta tulisi jatkaa siten, 
että yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen kanssa toteutetaan pysyvä Hel-
singin saariston aallonkorkeuden mittausasema. Helsingin mittausase-
ma antaisi reaaliaikaisesti tietoa vallitsevasta aallokosta ja siihen voitai-
si kytkeä automaattinen hälytysjärjestelmä mm. vesibussi- ja pienvene-
liikennettä varten. Suurin osa tarvittavasta uudesta 85 000 euron mää-
rärahasta käytetään hälytysjärjestelmän rakentamiseen. Tämän jälkeen 
aaltoilututkimus siirtyy ylläpitovaiheeseen. 

Aaltoilututkimukseen on aiemmin tänä vuonna myönnetty 75 000 euroa 
määrärahaa. Uuden määrärahan tarve on 85 000 euroa.

Malmin lentokenttäalueen pohjatutkimukset ja pohjaveden tarkkailu

Malmin lentokenttäalueella pohjavesiolosuhteet ovat korostetussa ase-
massa. Viereisellä Tattarisuolla pohjaveden korkeustaso tulee säilyttää. 
Vuoden 2015 ohjelmassa on ollut nykyisen pohjavedenpinnan havain-
toverkoston ja pohjavesitietojen saattaminen ajan tasalle. Lisäksi poh-
jatutkimuksia on tehty alueen itäreunassa, joka ei kuulu lentotoiminnan 
piiriin ja jonne ei ole pääsyrajoituksia. Lisämäärärahaa tarvitaan, koska 
Malmin lentokentän aktiviteetti on lisääntynyt ja tietoja alueen pohja-
suhteista ja pohjavesistä tarvitaan oletettu aikaisemmin.

Aiemmin kuluvana vuonna alueen pohjatutkimuksiin ja pohjaveden 
tarkkailuun on myönnetty 100 000 euroa, joten uuden määrärahan tar-
ve on 50 000 euroa. 

3D-tietomallin maanalainen pilottikohde

Kiinteistövirasto valmistelee kaupunginjohtajan 11.6.2014 asettamaan 
Helsinki 3D -projektiin ehdotusta maanalaisesta 3D-pilottikohteesta. Pi-
lottikohteeksi kiinteistövirasto on ehdottanut Keskustan huoltoväylää 
pysäköinti- ja varastotiloineen. Huoltoväylän käyttö on ollut oletettua 
vähäisempää. Ehdotettu pilotti palvelisi sekä Helsinki 3D -projektia että 
loisi visuaalisen ja helpon keinon markkinoida huoltoväylän laajennus-
mahdollisuuksia mahdollisille uusille osakkaille. Lisäksi virtuaalisen 
mallin avulla voitaisiin Keskustan jakeluliikenteestä vastaavia kouluttaa 
nykyisen maanalaisen huoltotunnelin käyttöön. Huoltotunnelin tarkasta 
sijainnista ja liittymistä on tärkeää saada luotettavaa tietoa. Tämän jäl-
keen voidaan keskittyä huoltotunnelin käyttöasteen parantamiseen.
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Hankkeen toteuttamista varten tarvitaan 80 000 euron määräraha. 

Alppikylän korttelin tasoittaminen

Alppikylän korttelin 41304 kohdalla on ollut 1960-luvulla hiekkakuoppa, 
joka on myöhemmin täytetty maan lisäksi savella, kivillä ja erilaisella 
jätteellä. Täytön paksuus on suurimmalla osalla aluetta 6-10 metriä. 
Alueella on myös todettu lievästi PCB:llä pilaantunutta maata.

Korttelin nykyinen maanpinnan taso on huomattavasti ympäröiviä katu-
ja korkeammalla. Alueelta joudutaan siten poistamaan merkittävä mää-
rä massoja ennen rakentamista. Massojen joukossa on jätejakeita ja ne 
ovat osin savisia, mikä vaikeuttaa jätteiden erottelua ja massojen hyö-
dyntämistä. Tästä aiheutuu huomattavia lisäkustannuksia rakentamisel-
le. 

Korttelin pinta-ala on noin 10 000 m2. Alue on kaavoitettu toimitilara-
kennusten (KTY) ja asuinrakennusten korttelialueiksi (A-3). Toimitila-
tontin rakennusoikeus on 400 k-m2 ja asuintonttien rakennusoikeus yh-
teensä 4 800 k-m2. 

Maaperän vaikea rakennettavuus huomattiin korttelin ensimmäisen 
asuintontin rakentamisen yhteydessä, kun tontti oli jo luovutettu. Vuok-
ralainen on vastannut jätettä sisältävien täyttöjen tasaamisesta kiinteis-
töviraston kustannuksella. 

Korttelin läheisyydessä on myös vanhempaa asutusta ja muualta kort-
telista on puut kaadettu. Mikäli korttelin rakentaminen ei toteudu, edel-
lyttää alueen nykytila kuitenkin toimenpiteitä, kuten massojen leikkaa-
mista rakenteilla olevan tontin läheisyydestä ja muun alueen maisemoi-
mista. 

Kun otetaan huomioon Alppikylän alueen hintataso ja hankkeiden ta-
loudellinen kantokyky, on alueen tasaaminen kaupungin kustannuksel-
la perusteltua. Muutoin tonttien rakentumisen toteutuminen on erittäin 
epätodennäköistä. Kiinteistövirasto tilaa tonttien tasauksen Staralta ja 
toimittaa poistetut maa-ainekset kilpailutettuihin vastaanottopaikkoihin. 
Näin tontit voidaan ottaa asemakaavan mukaiseen käyttöön mahdolli-
simman edullisesti.

Konsultin tekemän kustannusarvion mukaan korttelin tasaamisesta ka-
tutasoon aiheutuisi asuintonttien osalta noin 780 000 euron kustannuk-
set. Kun otetaan huomioon myös KTY-tontin tasaaminen sekä jätettä 
sisältävästä täytöstä tähän mennessä aiheutuneet kustannukset ja 
maaperän pilaantuneisuuteen liittyvät toimenpiteet ovat alueen koko-
naiskustannukset yhteensä arviolta 990 000 euroa.
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Länsisataman pohjatutkimukset

Jätkäsaaressa ja Hernesaaressa on kuluvan vuoden aikana tehty laajo-
ja pohjatutkimuksia, tiivistyskokeita, erilaisia mittauksia sekä muita tut-
kimuksia. Edellä mainittujen tutkimusten ja selvitysten perusteella Län-
sisataman eri kohteissa on havaittu lisätutkimustarvetta, joiden toteutta-
miseen tarvitaan lisämäärärahaa.

Länsisataman esirakentamiseen liittyvien selvitysten kokonaisrahoitus-
tarve vuonna 2015 on 800 000 euroa. Aiemmin kuluvana vuonna alu-
een selvityksille on myönnetty 500 000 euron määräraha. Lisämäärära-
han tarve on siten 300 000 euroa.

Kalasatama

Maaperän puhdistaminen Suvilahdessa

Suvilahdessa toimi vuosina 1910 - 1973 kivihiiltä raaka-aineenaan 
käyttävä kaasutehdas, jonka toiminnasta johtuen alueen maaperä on 
pilaantunut erilaisilla orgaanisilla yhdisteillä. Suvilahden voimalaitosalu-
een rakennusten ja kaasukellojen alueen käyttöä ollaan muuttamassa 
kulttuuripainotteiseen ja sitä tukevaan elinkeinotoimintaan. 

Kaasukellot tyhjennettiin haitta-ainepitoisesta vedestä ja lietteestä 
vuonna 2010, jonka jälkeen niiden maaperää päästiin tutkimaan ensim-
mäisen kerran. Tutkimuksissa maaperän todettiin pilaantuneen kaasu-
laitosalueille tyypillisillä haitta-aineilla kuten syanidilla, naftaleenilla ja 
bentseenillä. Teräksisen kellon katto ja teleskooppirakenne on purettu 
vuosina 2011 - 2013. Tiiliselle kaasukellolle suunnitellaan peruskor-
jausta ja uutta käyttöä. Ennen em. toimenpiteitä tulee tiilikellon sisällä 
olevan teleskooppirakenne purkaa. Jotta purkutyöt voidaan suorittaa 
turvallisesti, tulee kellon maaperää puhdistaa ja näin pienentää kellon 
sisälle maaperästä haituvien aineiden kulkeutumista. Kellon maaperäs-
tä poistetaan vedenpinnalla olevaa faasia sekä maaperän haitta-ainepi-
toisuuksia pienennetään huokoskaasuimulla. Mahdollisuuksien mukaan 
puhdistusta jatketaan purkutyön ajan.

Kaupunginhallitus on aikaisemmin myöntänyt kiinteistövirastolle yh-
teensä 7,9 milj. euroa käytettäväksi Suvilahden voimalaitosalueen pi-
laantuneen maan kunnostuksen toteuttamiseen.  

Tiilikaasukellon pilaantuneen maaperän puhdistamisesta sekä puhdis-
tuksen valmisteluista, valvonnasta ja tutkimuksista aiheutuu vielä tänä 
vuonna 500 000 euron kustannukset.

Kalasataman pohjatutkimukset
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Kalasataman alue on pääosin mereen pengerrettyä täyttöä. Kuluvana 
vuonna on selvitetty Verkkosaaren pohjasuhteita ja tehty täydentäviä 
pohjatutkimuksia merialueella kaksoispenkereen ulottuman selvittämi-
seksi. Myös Verkkosaaren katuverkon yksityiskohtainen suunnittelu on 
edellyttänyt merkittävää määrää pohjatutkimuksia.

Alueen katuverkoston yksityiskohtaisen suunnittelun myötä alueen poh-
jatutkimustarve on lisääntynyt ja tutkimuksiin tarvitaan lisämäärärahaa.

Kalasataman pohjatutkimuksiin on aiemmin kuluvana vuonna myönnet-
ty 300 000 euroa määrärahaa. Uuden määrärahan tarve on 150 000 
euroa.

Kalasataman tuhkan korroosiotutkimukset

Kyläsaaren vanhan jätteenpolttolaitoksen laadultaan epätasaisia tuhkia 
on kasattu laitoksen ympäristöön. Tyttökerrosten paksuus on noin 10 
metriä ja sen alapuolella on savea. Tulevina vuosikymmeninä kyseinen 
alue on potentiaalinen rakentamiskohde. Teräspaalujen käyttö on to-
dennäköisin perustamistapa. Maaperän poikkeuksellinen aggressiivi-
suus vaikuttaa merkittävästi teräksen korroosioon. 

Tampereen Teknillisen Yliopiston kanssa yhteistyössä tehtävässä tutki-
muksessa on asennettu koepaaluja ja ensimmäisten paalujen ylösveto 
vuodelle 2018. Tuloksen perusteella määritetään seuraavat nostoajan-
kohdat, mutta alustavasti ne ovat kymmenen ja viidentoista vuoden ku-
luttua asennuksesta. Oleellista korroosiovaikutuksen selvittämisessä 
on saada koeasennukset tehdyksi ajoissa, koska tulosten saaminen 
kestää vuosia. 

Korroosion pitkäaikaisvaikutusten tutkimiseen tarvitaan lisämäärära-
haa, koska paalutusurakan ja suunnittelun kustannukset ovat olleet ole-
tettua korkeammat.

Aiemmin kuluvana vuonna kohteelle on myönnetty 140 000 euroa. Uu-
den määrärahan tarve korroosiotutkimusta varten on 50 000 euroa.

Kruunuvuorenrannan pohjatutkimukset ja Laajasalon siltayhteys

Vuoden 2015 aikana Kruunuvuorenrannan kenttätutkimukset ovat pai-
nottuneet Haakoninlahden rantoihin ja Kruunusiltojen osalta länsipää-
hän eli Hakaniemen, Hanasaaren ja Sompasaaren alueille. 

Lisämäärärahaa tarvitaan, koska sillan suunnitelmat ovat muuttuneet 
esim. sillan sijainnin ja mahdollisten tekosaarien osalta. Pätevän sillan 
rakentamisen kustannusarvion tekemisen täytyy perustua lopullisen 
suunnitelman perusteella tehtyihin riittäviin pohjatutkimuksiin.
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Kruunuvuorenrannan osuus vuoden 2015 pohjatutkimuksista on 200 
000 euroa ja siltayhteyden 350 000 euroa. Aiemmin kuluvana vuonna 
tutkimuksiin on myönnetty 450 000 euroa määrärahaa. Uuden määrä-
rahan tarve on siten 100 000 euroa.

Keski-Pasilan maaperän puhdistaminen

Keski-Pasilassa on toiminut ratapiha 1800-luvun lopulta lähtien. Vuo-
saaren sataman valmistumisen myötä alueella ei ole enää käyttöä rata-
piha-alueena. Suurin osa alueesta on ollut Senaatin omituksessa.  

Helsingin kaupunki ja Senaatti-kiinteistöt järjestivät maanomistajina 
Keski-Pasilan suunnittelu- ja toteutuskilpailun vuonna 2010. Kilpailun 
voittajaksi valikoitui YIT:n ehdotus Tripla. Alueen asemakaava mahdol-
listaa alueelle mm. toimistoja, kauppa- ja kongressikeskuksen, asunto-
ja, monitoimiareenan ja joukkoliikenneterminaalin. Kohteen rakennus-
työt ovat alkaneet keväällä 2015. Molemmat maanomistajat vastaavat 
kustannuksellaan luovuttamiensa alueiden pilaantuneen maaperän 
kunnostamisesta. Lisäksi kiinteistövirasto vastaa Keski-Pasilassa koko 
alueen pilaantuneen maan puhdistamisen koordinoinnista, työn suun-
nittelusta ja toteuttamisesta. Keskustakorttelin alueella on tutkimusten 
perusteella arvioitu olevan pilaantuneita maita yhteensä 80 000 tonnia. 

Golder Associates Oy:n laatiman kustannusarvioin mukaan Keski-Pasi-
lan maaperätutkimuksista, kunnostussuunnittelusta ja maaperän kun-
nostuksesta aiheutuu kiinteistövirastolle 330 000 euron kustannukset 
vuonna 2015.

Määrärahaesitys

Kiinteistövirasto esittää, että kaupunginhallitus myöntäisi kiinteistöviras-
tolle määrärahaa yhteensä 2 835 000 euroa eri alueiden esirakentami-
seen ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin.

Esittelijä toteaa, että yhteensä 2 835 000 euron määräraha tulisi myön-
tää kiinteistövirastolle vuoden 2015 talousarvion kohdan 8 01 02, Esira-
kentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpi-
teet, Khn käytettäväksi ao. alakohdista.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Kiinteistöviraston esitys, 20.11.2015

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kiinteistövirasto
Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelu -liikelaitos
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§ 1156
Kaupunginhallituksen käytettäväksi myönnettyjen määrärahojensiir-
täminen ja määrärahojen myöntäminen rakennusvirastolle projektia-
lueiden esirakentamiseen

HEL 2015-012794 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti siirtää vuoden 2015 talousarvion kohdan 
8 01 02 Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttä-
mät toimenpiteet, Khn käytettäväksi alakohtien määrärahoja seuraa-
vasti:

TA-alakohta  euroa
8 01 02 15 Länsisataman esirakentaminen - 1 700 000
8 01 02 20 Pasilan esirakentaminen - 1 600 000
8 01 02 08 Töölönlahden esirakentaminen +   600 000
8 01 02 17 Kalasataman esirakentaminen 

ja maaperän puhdistaminen
+ 2 700 000

Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää rakennusvirastolle vuoden
2015 talousarvion alakohdasta 8 01 02 08, Töölönlahden esirakentami-
nen

 550 000 euroa katu- ja puistoalueiden esirakenta-
miseen,

alakohdasta 8 01 02 10, Muu esirakentaminen

 700 000 euroa Honkasuon alueen esirakentami-
seen,

alakohdasta 8 01 02 15, Länsisataman esirakentaminen

 7 100 000 euroa Jätkäsaaren pilaantuneen maape-
ränkunnostamiseen ja esirakentamiseen,

alakohdasta 8 01 02 17, Kalasataman esirakentaminen ja maaperän
puhdistaminen

 5 000 000 euroa esirakentamiseen ja pilaantu-
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neenmaaperän  kunnostukseen,

alakohdasta 8 01 02 18, Kruunuvuorenrannan esirakentaminen

 633 000 euroa esirakentamiseen ja

alakohdasta 8 01 02 20, Pasilan esirakentaminen

 7 500 000 euroa Keski-Pasilan keskustakorttelin-
rakentamisen aloittamisen edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Rakennusviraston esitys, Töölönlahti
2 Rakennusviraston esitys, Honkasuo
3 Rakennusviraston esitys, Jätkäsaari
4 Rakennusviraston esitys, Kalasatama
5 Rakennusviraston esitys, Kruunuvuorenranta
6 Rakennusviraston esitys, Pasila

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Määrärahan siirtäminen talousarvion alakohtien välillä

Projektialueilla tapahtuneiden muuttuneiden investointitarpeiden vuoksi 
lisämäärärahaa tarvitaan Töölönlahden esirakentamiseen 
0,6 milj. euroa ja Kalasatamaan 2,7 milj. euroa. Määrärahatarpeet on 
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tarkoituksenmukaista kattaa siten, että Länsisataman esirakentamises-
ta siirretään 1,7 milj. euroa ja Pasilan esirakentamisesta 1,6 milj. euroa. 
Siirrot tehdään kaupunginvaltuuston kaupunginhallituksen käyttöön 
myönnettyjen esirakentamisen ja alueiden käytön edellyttämien toimen-
piteiden sitovan määrärahatason puitteissa talousarvion eri alakohtien 
välillä.

Määrärahan myöntäminen eri projektialueille

Töölönlahti

Töölönlahden alueen (asemakaava nro 10920 / Kvsto 27.2.2002) esira-
kentaminen jatkuu rakentamiseen liittyvällä katu- ja puistoalueiden esi-
rakentamisella Töölönlahdenkadun, Finlandiatalon ja Töölönlahden vä-
lisellä alueella. Puistoalueen rakentaminen edellyttää esirakentamista.

Esirakentamisen ensimmäinen vaihe toteutettiin vuonna 2011. Toises-
sa vaiheessa toteutettiin kortteliin 2015 ja 2018 liittyvät esirakennus-
työt. Samassa yhteydessä tehdään tarvittavat maaperän kunnostukset 
ja alueen rakentamisesta johtuvat tilapäiset liikennejärjestelyt. Tähän 
mennessä on esirakentamiseen ja maaperän kunnostamiseen on käy-
tetty 10 milj. euroa. Vuosina 2015-2020 esirakentamiseen ja muihin 
alueen käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin arvioidaan tarvittavan 
yhteensä 6 milj. euroa.

Rakennusviraston ja kaupunginkanslian jatkovalmistelussa rakennusvi-
rasto on täsmentänyt aiempaa esitystään siten, että kaupunginhallitus 
myöntäisi rakennusviraston käyttöön 0,55 milj. euroa
Töölönlahti –alueen esirakentamiseen.

Honkasuo

Honkasuon alue on tiiviiksi rakentuva uusi asuinalue. Vuonna 2015 alu-
eella jatketaan esirakentamista sekä katujen ja kunnallistekniikan ra-
kentamista. Alueen toisella osalla eli länsiosalla on tehty stabilointityötä 
vuoden 2015 aikana.

Kaupunginhallitus on myöntänyt Honkasuon alueen esirakentamiseen 
vuosina 2013–2014 yhteensä 4,0 milj. euroa. Vuosien 2015–2019 mää-
rärahatarve on yhteensä noin 6 milj. euroa.

Rakennusvirasto esittää, että kaupunginhallitus myöntäisi rakennusvi-
raston käyttöön 0,7 milj. euroa Honkasuon alueen esirakentamiseen.

Länsisatama, Jätkäsaari

Rakennusvirasto on jatkanut Jätkäsaaren esirakentamis- ja maaperän 
kunnostustoimenpiteitä päätettyjen suunnitelmien mukaisesti. Toteutu-
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salueeseen kuuluu esirakentamista, massojen välivarastointia ja käsit-
telyä, maaperän kunnostusta ja tonttialueiden rakentamiskelpoiseksi 
saattamista Jätkäsaaren osayleiskaava-alueella (Kvsto 21.6.2006).

Vuonna 2009 alkaneisiin Jätkäsaaren esirakentamistöihin on 2014 lop-
puun mennessä käytetty 63 milj. euroa. Vuosina 2015–2025 eri virastot 
ovat suunnitelleet käyttävänsä Jätkäsaaren alueen esirakentamistöihin 
yhteensä 92 milj. euroa.

Vuonna 2015 massojen välivarasto-käsittelyalueella jatketaan kaivu-
maiden, purkumateriaalien, pilaantuneiden maiden ja sedimenttien väli-
varastointia ja käsittelyä. Jätkäsaareen rakennetaan uutta pilaantunei-
den maiden hyötykäyttöaluetta. Lisäksi tonttialueiden johtosiirtoja sekä 
katujen ja puistoalueiden esirakentamista tehdään kunnostamista ja 
esirakentamista varten 7,1 milj. euroa.

Rakennusvirasto esittää, että kaupunginhallitus myöntäisi rakennusvi-
raston käyttöön Jätkäsaaren pilaantuneen maaperän kunnostamista ja 
esirakentamista varten 7,1 milj. euroa.

Kalasatama

Rakennusvirasto on jatkanut Kalasataman esirakentamista ja maape-
rän kunnostustoimenpiteitä päätettyjen suunnitelmien mukaisesti. Työt 
kohdentuvat pääasiassa Sörnäistenniemen, Sompasaaren ja Kalasata-
man keskuksen asemakaava-alueille vuonna 2015.

Vuonna 2009 alkaneisiin Kalasataman esirakentamistöihin on vuoden 
2014 loppuun mennessä käytetty 43 milj. euroa. Vuosina 2015–2025 
eri virastot ovat suunnitelleet käyttävänsä Kalasataman alueen esira-
kentamistöihin yhteensä 168 milj. euroa. 

Vuonna 2015 massojen kierrätysalueella jatketaan kaivumaiden, purku-
materiaalien, pilaantuneiden maiden ja sedimenttien välivarastointia ja 
käsittelyä. Lisäksi tonttialueiden johtosiirtoja sekä katujen ja puistoa-
lueiden esirakentamista tehdään tonttien rakentamisen edellyttämässä 
aikataulussa. Vuoden 2015 esirakentamisen ja pilaantuneen maaperän 
kunnostuksen kustannuksien arvioidaan olevan 10,5 milj. euroa. Kau-
punginvaltuuston päätöksellä 11.2.2015 § 46 myönnettiin vuodelle 
2015 
ylitysoikeutta 5,5 milj. euroa. Määrärahan tarve loppuvuodelle on 
5,0 milj. euroa. 

Rakennusviraston ja kaupunginkanslian jatkovalmisteluiden jälkeen ra-
kennusvirasto on tarkentanut aiempaa esitystään siten, että kaupungin-
hallitus myöntäisi rakennusviraston käyttöön 5,0 milj. euroa Kalasata-
man hankkeisiin.
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Kruunuvuorenranta

Rakennusvirasto on jatkanut Kruunuvuorenrannan esirakentamista 
päätettyjen suunnitelmien mukaisesti. Toteutusalueeseen kuuluu esira-
kentamista sekä massojen välivarastointia ja käsittelyä seuraavilla kaa-
va-alueilla: Hopealaakso ja Kaitalahden laajennus, Koirasaarentie, 
Rannat, puisto ja palvelukortteli, Haakoninlahti 1 ja 2.

Esirakentaminen käsittää alueiden rakentamiskelpoiseksi saattamista. 
Massojen välivarastointi ja käsittely nivoutuu Koirasaaren meritäytössä 
tarvittavan louheen välivarastointiin sekä käynnissä olevien urakoiden 
massojen hallintaan. Vuonna 2012 alkaneisiin Kruunuvuorenrannan 
esirakentamistöihin on käytetty yhteensä 4,3 milj. euroa. Vuosien 
2015–2025 määrärahatarve on arviolta 55 milj. euroa. Vuoden 2015 
esirakentamisen määrärahan tarve arvioidaan olevan 1,15 milj. euroa, 
josta alueiden esirakentamistyöt ovat 0,2 milj. euroa sekä massojen vä-
livarastointi ja käsittelytyöt 0,95 milj. euroa. Kaupunginvaltuusto on 
11.2.2015 § 46 myöntänyt rakennusvirastolle Kruunuvuorenrannan esi-
rakentamiseen ylitysoikeusmäärärahaa 0,517 milj. euroa, joten lisä-
määrärahan tarve on 0,633 milj. euroa.

Rakennusvirasto esittää, että kaupunginhallitus myöntäisi rakennusvi-
raston käyttöön 0,633 milj. euroa Kruunuvuorenrannan hankkeisiin.

Pasila

Keski-Pasilan maankäytön kehittämisen tavoitteena on luoda Pasilaan 
uusi toiminnallisesti monipuolinen keskus, joka toimii myös kaupunkiku-
vallisena maamerkkinä. Keskuksen muodostavat Keskustakortteli sekä 
välittömästi Pasilansillan eteläpuolelle suunnitteilla oleva tornialue yh-
dessä Pasilan aseman ja -sillan kanssa. Lisäksi keskuksen pohjoispuo-
lelle Pasilankadun ja uuden Veturitien väliin on suunnitteilla uusi Rata-
pihakortteleiden asuinalue. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Keski-Pasilan 
keskustakorttelin rakentamista koskevan toteutussopimuksen 
13.11.2013.

Vuonna 2014 käytettiin Pasilan esirakentamiseen noin 2 milj. euroa. 
Vuoden 2015 esirakentaminen keskittyy Keski-Pasilan keskustakortte-
lin rakentamisen aloittamisen edellyttämiin välttämättömiin toimenpitei-
siin, joita ovat keskuksen kohdalla Veturitiehen ja metroon liittyvien ra-
kenteiden toteutus sekä pohja- ja orsiveden hallintajärjestelmän ja pa-
toseinän rakentaminen. Vuosina 2015–2025 arvioidaan esirakentami-
seen tarvittavan yhteensä 
22 milj. euroa.
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Talousarvioon on alakohdassa 8 01 20, Pasilan esirakentaminen varat-
tu 10,55 miljoonaa euroa vuodelle 2015. Tässä esityksessä olevan 
määrärahasiirron jälkeen käytettävissä on 8,05 milj. euroa.

Rakennusviraston ja kaupunginkanslian jatkovalmistelun jälkeen raken-
nusvirasto esittää, että kaupunginhallitus myöntäisi rakennusviraston 
käyttöön Veturitiehen ja metroon liittyviin rakenteisiin sekä ja pohja- ja 
orsiveden hallintajärjestelmän ja patoseinän rakentamista varten 7,5 
milj. euroa.

Esittelijä toteaa, että virastojen määrärahatarpeet projektialueilla ovat 
loppuvuodesta tarkentuneet. Projektialueilla tapahtuneiden muuttunei-
den investointitarpeiden vuoksi lisämäärärahaa tarvitaan Töölönlahden 
esirakentamiseen 0,6 milj. euroa ja Kalasatamaan 
2,7 milj. euroa. Määrärahatarpeet on tarkoituksenmukaista kattaa siten, 
että Länsisataman esirakentamisesta siirretään 1,7 milj. euroa ja Pasi-
lan esirakentamisesta 1,6 milj. euroa. Siirrot tehdään kaupunginval-
tuuston kaupunginhallituksen käyttöön myönnettyjen esirakentamisen 
ja alueiden käytön edellyttämien toimenpiteiden sitovan määrärahata-
son puitteissa eri alakohtien välillä.

Edelleen esittelijä toteaa, että rakennusvirastolle tulisi myöntää yhteen-
sä 21 483 000 euroa projektialueiden esirakentamiseen ja maaperän 
kunnostamiseen vuoden 2015 talousarvion kohdan 
8 01 02, Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttä-
mät toimenpiteet, Khn käytettäväksi eri alakohdista.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Rakennusviraston esitys, Töölönlahti
2 Rakennusviraston esitys, Honkasuo
3 Rakennusviraston esitys, Jätkäsaari
4 Rakennusviraston esitys, Kalasatama
5 Rakennusviraston esitys, Kruunuvuorenranta
6 Rakennusviraston esitys, Pasila

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi
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Rakennusvirasto
Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelu -liikelaitos
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§ 1157
Vaalivalmistelutoimikunnan jäsenen valinta

HEL 2014-014388 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

 myöntää Johanna Sandbergille eron vaalivalmistelutoimikunnan jä-
senen luottamustoimesta ja

 valita Anna Strömbergin jäseneksi vaalivalmistelutoimikuntaan toi-
mikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että uuden jäsenen henkilö-
kohtainen varajäsen toimikunnassa on Klas Weckman.

Käsittely

Kaupunginhallitus valitsi yksimielisesti Anna Strömbergin vaalivalmiste-
lutoimikunnan jäseneksi Marcus Rantalan ehdotuksesta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Johanna Sandbergin eronpyyntö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää

 myöntää Johanna Sandbergille eron vaalivalmistelutoimikunnan jä-
senen luottamustoimesta ja
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 valita __________________ jäseneksi vaalivalmistelutoimikuntaan 
toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Samalla kaupunginhallitus päättää todeta, että uuden jäsenen henkilö-
kohtainen varajäsen toimikunnassa on Klas Weckman.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus nimesi 19.1.2015 (§ 68) Johanna Sandbergin (RKP) 
vaalivalmistelutoimikunnan jäseneksi. Johanna Sandberg pyytää eroa 
12.11.2015 toimikunnan jäsenen luottamustoimesta.

Kuntalain (365/1995) 38 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota päte-
västä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava-
na luottamushenkilö on. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luot-
tamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luotta-
mushenkilö.

Toimikunnan jäsenet on nimetty kuuden suurimman valtuustoryhmän 
toiminnanjohtajista tai muista henkilöistä, jotka hoitavat vaaliasioita ja 
osallistuvat ryhmien välisiin neuvotteluihin valinta-asioissa. Valittavan 
henkilön tulee olla vaalikelpoinen toimikuntaan kuntalain 33 ja 36 §:n 
(365/1995) mukaisesti. 

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Johanna Sandbergin eronpyyntö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Tiedoksi

Vaalivalmistelutoimikunta
Taloushallintopalvelu -liikelaitos
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.11.2015 § 1123

HEL 2014-014388 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

23.11.2015 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Björn 
Månssonin ehdotuksesta.

19.01.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
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§ 1157
Val av ledamot i valberedningskommittén

HEL 2014-014388 T 00 00 02

Beslut

Stadsstyrelsen beslutade

 bevilja Johanna Sandberg avsked från förtroendeuppdraget som le-
damot i valberedningskommittén

 välja Anna Strömberg till ny ledamot i valberedningskommittén för-
den återstående mandattiden.

Stadsstyrelsen beslutade samtidigt konstatera att Klas Weckman blir 
personlig ersättare för den nya ledamoten i kommittén.

Behandling

Stadsstyrelsen valde enhälligt Anna Strömberg till ledamot i valbered-
ningskommittén på förslag av Marcus Rantala.

Föredragande
stadsdirektör
Jussi Pajunen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1 Johanna Sandbergin eronpyyntö

Sökande av ändring

Omprövning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Beslutsförslag

Stadsstyrelsen beslutar

 bevilja Johanna Sandberg avsked från förtroendeuppdraget som le-
damot i valberedningskommittén
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 välja __________________ till ny ledamot i valberedningskom-
mittén förden återstående mandattiden.

Stadsstyrelsen beslutar samtidigt konstatera att Klas Weckman blir per-
sonlig ersättare för den nya ledamoten i kommittén.

Föredragandens motiveringar

Stadsstyrelsen utnämnde 19.1.2015 (§ 68) Johanna Sandberg (SFP) 
till ledamot i valberedningskommittén. Johanna Sandberg anhåller 
12.11.2015 om avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i kom-
mittén.

Enligt 38 § i kommunallagen (365/1995) kan den som har giltiga skäl 
avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den förtroendeval-
da i fråga beslutar om beviljande av avsked. Till ett förtroendeuppdrag 
som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald 
utses för den återstående mandattiden.

Ledamöterna i kommittén utnämns bland de sex största fullmäktige-
gruppernas verksamhetsledare eller andra personer som sköter valä-
renden och deltar i förhandlingarna mellan grupperna i valärenden. 
Den som utses ska vara valbar till en kommitté med stöd av 33 § och 
36 § i kommunallagen (365/1995). 

Föredragande
stadsdirektör
Jussi Pajunen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1 Johanna Sandbergin eronpyyntö

Sökande av ändring

Omprövning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

För kännedom

Vaalivalmistelutoimikunta
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Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Beslutshistoria

Stadsstyrelse 23.11.2015 § 1123

HEL 2014-014388 T 00 00 02

Beslut

Stadsstyrelse beslutade bordlägga ärendet.

Behandling

23.11.2015 Bordlades

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt bordlägga ärendet på förslag av 
Björn Månsson.

19.01.2015 Ehdotuksen mukaan

Föredragande
stadsdirektör
Jussi Pajunen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
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§ 1158
Kaupunginvaltuuston 25.11.2015 tekemien päätösten täytäntöönpa-
no

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 25.11.2015 tekemät 
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista va-
lituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1-2 Ei toimenpidettä.
  
3 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä maini-

tuille.
  
 Tiedoksi kaupunginkanslialle ja Taloushallintopalvelu-lii-

kelaitokselle.
  
4 Kaupunginhallitus päätit kehottaa opetuslautakuntaa toi-

mittamaan Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle luottamus-
henkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

  
 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä maini-

tuille.
  
 Tiedoksi opetuslautakunnalle, kaupunginkanslialle ja Ta-

loushallintopalvelu-liikelaitokselle.
  
5 Asia esitellään uudelleen valtuustolle 2.12.2015
  
11-16 Ei toimenpidettä.

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

17 Ei toimenpidettä.

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

18 ja 20 Ei toimenpidettä.
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19 Toivomusponsi sosiaali- ja terveystointa johtavan apulais-
kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

6 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä maini-
tuille sekä Käräjäoikeudelle.

  
21 ja 22 Ei toimenpidettä.
  
23 Toivomusponsi sivistystointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan valmisteltavaksi.
  
28 ja 29 Aloitteet sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan 

valmisteltavaksi.

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

7 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin seudun 
liikenne –kuntayhtymälle.

  
 Tiedoksi kaupunginkanslialle, rakennusvirastolle, kaupun-

kisuunnittelulautakunnalle, Liikennelaitos-liikelaitokselle ja 
Helsingin Energialle.

  
8 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkei-

no-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko 
Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhty-
mälle ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhty-
män Vesihuollolle.

  
 Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölauta-

kunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakun-
nalle, HKL-Infrapalveluille, kaupunginmuseolle, ympäristö-
lautakunnalle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

  
9 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkei-

no-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Turvallisuus- ja 
kemikaalivirastolle (Tukes), Helen Oy:lle, Helen Sähkö-
verkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle, 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle ja 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän Vesi-
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huollolle.
  
 Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölauta-

kunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakun-
nalle, Liikennelaitos-liikelaitokselle ja kaupunginmuseolle.

  
10 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkei-

no-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen 
Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –
kuntayhtymälle ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -
kuntayhtymän Vesihuollolle.

  
 Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölauta-

kunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakun-
nalle, rakennuslautakunnalle, ympäristölautakunnalle ja 
kaupunkisuunnitteluvirastolle.

  
24-27 Ei toimenpidettä.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 1159
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Khn puheenjohtaja  
  
jaostot  
- konserni 23.11.2015
- johtamisen 23.11.2015
- tietotekniikka  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
johtokunnat  
- Taloushallintopalvelu  
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta  
  
apulaiskaupunginjohtajat  
- rakennus- ja ympäristötointa johtava  
-sosiaali- ja terveystointa johtava  
- sivistystointa johtava  
- kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava  
  
kaupunginkanslia  
- kansliapäällikkö  
- elinkeinojohtaja  
- hallintojohtaja  
- henkilöstöjohtaja  
- kaupunginlakimies  
- rahoitusjohtaja  
- tietotekniikka- ja viestintäjohtaja  
- tietotekniikkapäällikkö  
- viestintäpäällikkö  
  
Taloushallintopalvelu -liikelaitos  
- toimitusjohtaja  
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henkilöstökassatoimikunta  

  

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 1160
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 
48 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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 1161
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

vs. kaupunginjohtaja  
- muut asiat  

  

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/2015 140 (171)
Kaupunginhallitus

Ryj/1
30.11.2015

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

§ 1162
Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite Vuosaaren Kallahden kainalon 
uimarannan ulkoilutien valaisemisesta

HEL 2015-007316 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti katsoa valtuutettu Ville Jalovaaran aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Ville Jalovaara esittää aloitteessaan, että kaupunki selvittää 
Kallahden kainalon uimarannan ympäristön valaistuksen riittävyyden ja 
asentaa ulkoilutielle Kallvikintieltä Harbonkujalle katuvalaistuksen.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus vastaa valtuutettujen aloitteeseen, jonka on allekirjoitta-
nut vähemmän kuin 15 valtuutettua.

Aloitteessa mainittu raitti palvelee pääasiassa uimarannan käyttöä. Lii-
kuntavirastolla ei ole Ison Kallahden ranta-alueella ympärivuotista toi-
mintaa, eikä ulkoilutie ole talvikunnossapidon piirissä. Valaistu pääreitti 
alueella kulkee noin 200 metriä pohjoisempana. 

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että raitin 
mahdollinen valaiseminen ratkaistaan sen jälkeen kun yleissuunnitelma 
kaupungin ranta-alueiden ja rantareittien valaistuksesta on laadittu ja 
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linjaukset eri ranta-alueiden valaisemisesta on tehty. Yleissuunnitelma 
on alustavasti ajoitettu tehtäväksi vuonna 2016.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto
Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Liikuntalautakunta 05.11.2015 § 173

HEL 2015-007316 T 00 00 03

Päätös

Liikuntalautakunta antoi seuraavan lausunnon valtuustoaloitteeseen, 
joka koskee ulkoilutien valaisemista Vuosaaren Kallahdessa.

Liikuntalautakunta ei kannata kyseisen reitin valaisemista ennen ranta-
alueiden ja rantareittien valaistuksen yleissuunnitelman valmistumista, 
vaan asia tulee ratkaista tulevassa yleissuunnitelmassa esitettävien pe-
riaatteiden ja linjausten mukaan.

Aloitteen tekijä esittää, että Ison Kallahden uimarannan vieritse, Kallvi-
kinniementieltä Harbonkadulle kulkeva ulkoilutie valaistaisiin. Kyseessä 
oleva ulkoilutien osuus on suurimmalta osaltaan liikuntaviraston hallin-
nassa olevalla alueella ja palvelee pääosin uimarannan toimintoja. Ul-
koilutien Harbonkadun puoleinen osuus sekä siitä länteen Lohiniemen-
rantaan jatkuva rantareitti sijaitsevat rakennusviraston hallinnoimilla 
puistoalueilla. 
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Liikuntavirastolla ei ole Ison Kallahden ranta-alueella ympärivuotista 
toimintaa, eikä ulkoilutie myöskään näin ollen ole talvikunnossapidon 
piirissä. Samansuuntainen, valaistu ja talvikunnossapidetty pääulkoilu-
reitti kulkee noin 200 metriä pohjoisempana Ole Kandelinin puiston ja 
Ison Kallalahden puiston pohjoisosan kautta.

Ison Kallahden ranta-alue, jolla aloitteen mukainen ulkoilutien osuus si-
jaitsee, on Helsingin kaupungin luontotietojärjestelmässä luokiteltu tär-
keäksi lepakkoalueeksi. Kallahdenniemen lepakkoalue käsittää koko 
Kallahdenniemen sekä ranta-alueen Kallahdenharjusta Lohiniemeen 
asti. Valaistuksella epäillään olevan lepakoita häiritsevä vaikutus-

Helsingin kaupunki on laatinut vuonna 2015 Ulkovalaistuksen tarvesel-
vityksen, joka on käsitelty kaupunginhallituksessa. Tarveselvityksessä 
on omana kohtanaan käsitelty vesialueet ja rannat sekä todetaan, että 
jatkotyönä tulee laatia ranta-alueiden ja rantareittien valaistuksen yleis-
suunnitelma, jossa määritellään valaistustavat luonteeltaan erilaisille 
ranta-alueille ja reiteille. Tässä työssä on laadittava periaatteet myös 
arvokkaiden lepakkoalueiden valaisemisesta. Yleissuunnitelma on 
alustavasti ajoitettu tehtäväksi vuonna 2016.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Anssi Rauramo

Lisätiedot

Hannu Airola, projektipäällikkö, puhelin: 310 87743

Yleisten töiden lautakunta 18.08.2015 § 345

HEL 2015-007316 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon:

Aloitteessa esitetään valaistavaksi Vuosaaren Kallahden uimarannan 
takaa kulkeva ulkoilutie Kallvikintieltä Harbonkadulle.

Raitti sijaitsee lähes koko pituudeltaan liikuntaviraston hallinnoimalla 
alueella ja palvelee pääasiassa uimarannan käyttöä. Raitilla ei ole mer-
kittävää kauttakulkua palvelevaa merkitystä, vaan valaistu pääreitti kul-
kee noin 200 metriä pohjoisempana Ole Kandelinin puiston ja Ison Kal-
lahden puiston kautta. Kyseinen rannan tuntumassa oleva raitti ei 
myöskään ole talvikunnossapidetty.
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Alue on luokiteltu tärkeäksi lepakkoalueeksi. Kallahdenniemen lepak-
koalue käsittää koko Kallahdenniemen sekä ranta-alueen Kallahden-
harjusta Lohiniemeen. Valaistuksella epäillään olevan lepakoita häirit-
sevä vaikutus.

Yleisten töiden lautakunta päätti vuonna 2011 hyväksyessään Lohinie-
menrannan puistosuunnitelman, ettei kyseisen raitin läntistä osuutta 
Palmsenpolulta Harbonkadulle valaista. Aloitteessa valaistavaksi esitet-
tävä yhteys on saman raitin itäinen osuus Harbonkadulta Kallvikintielle. 

Kaupunki on laatinut vuonna 2015 Ulkovalaistuksen tarveselvityksen, 
joka on käsitelty sekä yleisten töiden lautakunnassa että kaupunginhal-
lituksessa. Tarveselvityksessä on omana kohtanaan käsitelty vesialu-
eet ja rannat. Niistä todetaan selvityksessä mm. seuraavaa:

”Tarve rantojen hyödyntämiseen virkistys- ja vapaa-ajan alueina ja reit-
teinä on lisääntynyt viime vuosina ja tavoitteena ovat rantoja kiertävät 
pyöräily- ja kävelyreitit. Rantojen ja rantareittien valaiseminen on kui-
tenkin monessa suhteessa ongelmallista. Rantareittien virkistyskäyttö 
ja turvallisuus edellyttävät niiden hyvää valaistusta. Rantareitit sivuavat 
kuitenkin usein laajoja luontoalueita, jotka halutaan jättää pimeiksi nii-
den luonnon monimuotoisuuden takia tai asukkaiden toivomuksesta. 
Rantareitti on mahdollista jättää valaisematta, kunhan varmistetaan, et-
tä reitille löytyy korvaava vaihtoehtoinen valaistu kulkureitti.”

Tarveselvityksessä todetaan, että jatkotyönä tulee laatia ranta-alueiden 
ja rantareittien valaistuksen yleissuunnitelma, jossa määritellään valais-
tustavat luonteeltaan erilaisille ranta-alueille ja reiteille. Tässä työssä 
on laadittava periaatteet myös arvokkaiden lepakkoalueiden valaisemi-
sesta. Yleissuunnitelma on alustavasti ajoitettu tehtäväksi vuonna 
2016.

Yleisten töiden lautakunnan mielestä kyseisen raitin valaisemiseen ei 
tule ryhtyä ennen ranta-alueiden ja rantareittien valaistuksen yleissuun-
nitelman valmistumista, vaan asia tulee aikanaan ratkaista yleissuunni-
telmassa esitettävien periaatteiden ja linjausten mukaisesti.

Esittelijä
osastopäällikkö
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Olli Markkanen, toimistopäällikkö, puhelin: 310 39559

olli.markkanen(a)hel.fi
Juhani Sandström, valaistuspäällikkö, puhelin: 310 38521

juhani.sandstrom(a)hel.fi
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§ 1163
Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin 
kaupungissa vuonna 2014

HEL 2015-011383 T 14 03 04

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

- merkitä tiedoksi raportin ’Energiasäästötoiminta ja energiankäytön ke-
hittyminen Helsingin kaupungissa 2014’

- oikeuttaa energiansäästöneuvottelukunnan lähettämään raportin työ- 
ja elinkeinoministeriölle, Motiva Oy:lle ja Kuntaliitolle osana ministeriön 
ja Helsingin kaupungin välisen energiatehokkuussopimuksen velvoittei-
den toteutumisen raportointia.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Saatekirje 13.10.2015
2 Energiaraportti 2014

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2014 raportissa on käsitelty kaupunkikonsernin energiankäytön 
lisäksi koko kaupunkialueen energiankulutusta ja siitä aiheutuvia hiili-
dioksidipäästöjä sekä vaikutuskeinoja energiatehokkuuden lisäämiseen 
ja päästöjen vähentämiseen. Pääpaino on toteutettujen energiansääs-
tötoimien ja energiankäytön kehittymisen raportoinnissa.

Energiansäästöneuvottelukunnan saatekirje ja raportti ovat liitteinä 1 ja 
2.
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Helsingin kaupungin energiankulutus oli vuonna 2014 noin 1598 GWh, 
mikä oli noin 4 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Energiankäytöstä 
aiheutuneet kustannukset olivat noin 120 milj. euroa.

Vuonna 2014 sekä lämmön- että sähkönkulutus vähentyivät kaupungin 
omistamissa kiinteistöissä edelliseen vuoteen verrattuna. Kaupungin 
omistamien kiinteistöjen sähkönkulutus oli yhteensä 426 GWh, joka on 
vajaat 2 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Sääkorjaamaton läm-
mön kokonaiskulutus oli 1018 GWh, joka laski edellisestä vuodesta va-
jaat 4 %.

Vuonna 2014 Helsingin kaupungilla valmistui kuusi matalaenergiatason 
palvelurakennuskohdetta. Asuntotuotantotoimiston vuonna 2014 val-
mistuneista uudisasuntokohteista ET-luvun A-luokkaan kuuluvia hank-
keita oli 12 kpl, B-luokkaan kuuluvia hankkeita 5 kpl ja C-luokkaan kuu-
luvia hankkeita 4 kpl.

Vuoden 2014 loppuun mennessä tiedossa olevien kaupungin uusien 
energiatehokkuussopimustoimenpiteiden aikaansaama energiansäästö 
oli yhteensä noin 108 GWh. Vuoden 2014 loppuun mennessä tiedossa 
olevien kaupungin uusien energiatehokkuussopimustoimenpiteiden ja 
varhaistoimien yhteenlaskettu energiansäästö on arviolta 171 GWh. 
Energiatehokkuussopimuksen mukaisesti kaupungilla tulisi olla vuoden 
2014 loppuun mennessä todennettua energiansäästöä yhteensä 100,3 
GWh (7 % vuoden 2005 kokonaiskulutuksesta laskettuna), joten kau-
punki on toistaiseksi pysynyt tavoitteen tuntumassa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Saatekirje 13.10.2015
2 Energiaraportti 2014

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

HKR
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§ 1164
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta 24. ja 26.11.2015
pelastuslautakunta 24.11.2015
teknisen palvelun lautakunta 26.11.2015
yleisten töiden lautakunta 24.11.2015
ympäristölautakunta 24.11.2015

  

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 1165
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

sosiaali- ja terveyslautakunta 24.11.2015
- ensimmäinen jaosto 26.11.2015
  
varhaiskasvatuslautakunta 24.11.2015

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Lausunto tulisi käsitellä kaupunginhallituk-
sen kokouksessa 30.11.2015

§ 1166
Lausunnon antaminen opetus- ja kulttuuriministeriölle työryhmä-
muistiosta 2015:16 koskien nuorisolain uudistamista

HEL 2015-012276 T 03 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään siten, että kappaleen 10 loppu lisätään seu-
raava lause:

"Nuorisolautakunta esittää mallia myös muualla Suomessa käyttööno-
tettavaksi."

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle Silvia Modi-
gin ehdotuksesta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää antaa lausuntonaan nuorisolautakunnan 
26.11.2015 ja opetuslautakunnan 17.11.2015 asiasta antamat lausun-
not:

Nuorisolautakunnan lausunto

Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus on Suomen suurin nuorisoa-
lan toimija. Noin 400 työntekijällämme on vuosittain noin 1,4 miljoonaa 
kontaktia nuoriin. Jo tästä syystä katsomme tarpeelliseksi kommentoi-
da ehdotusta uudeksi nuorisolaiksi. 
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Pääsääntöisesti nuorisolautakunta pitää ehdotusta uudeksi nuorisolaik-
si hyvänä. Lakiehdotus heijastelee alalla tapahtuneita muutoksia. La-
kiehdotus selventää lain roolia puitelakina ja korostaa järjestöjen ja 
kuntien roolia nuorisotyön konkreettisten muotojen valinnassa. Nuoriso-
lautakunta katsoo, että lakiehdotus painottaa oikealla tavalla nuorten 
omaa toimijuutta.

Nuorisolautakunta ei lausu etsivää nuorisotyötä tai nuorten työpajatoi-
mintaa koskevista pykälistä, koska ne kuuluvat Helsingin sisäisessä 
työnjaossa opetusviraston vastuulle.

Nuorisolautakunta pitää hyvänä, että lain piirissä olevien nuorten ikära-
joissa on tapahtunut muutoksia (3§). Nuorisolautakunta näkee peruste-
luja sille, että lain yläikäraja nousee 29 ikävuoteen. Muun muassa tur-
vapaikanhakijoiden määrän kasvu sekä uudenlainen kansalaisaktivismi 
osoittavat, kuinka nuorilla aikuisillakin on selkeitä tarpeita nuorisotyölli-
selle avulle, tuelle ja toiminnalle. Kokonaisuutena nuorisoasiainkeskus 
katsoo, että ehdotetut ikärajat kuvastavat aiempia paremmin nuoriso-
työtä.

Kunnan vastuun (8§) määrittelyssä on tapahtunut huomattava paran-
nus aiempaan. Nuorisolautakunta on tuonut esille jo lainvalmisteluun 
liittyvissä kuulemisissa, että kuntien tehtäväkuvausten väljentäminen 
ottaa aiempaa paremmin huomioon kunnallisen nuorisotyön resurssi- ja 
painotuserot. Nuorisolautakunta kannustaa kuitenkin harkitsemaan, oli-
siko perusteita kuvata ehdotettua tarkemmin se, millaista roolia kunta 
näyttelee nuorisopolitiikassa. Helsingin nuorisotyössä katsotaan, että 
nuorisoasiainkeskuksen merkittävä rooli on nuorten edunvalvontatoi-
minta kunnan sisällä sekä kaupungin käytäntöjen avaaminen nuorille.

Nuorisolautakunta pitää hyvänä, että laissa säädetään myös jatkossa 
monialaisesta yhteistyöstä (9§). Helsingin nuorten ohjaus- ja palvelu-
verkosto on kolmen toimintavuotensa aikana vaikuttanut suunnatto-
masti siihen, että nuorten palveluja tuotetaan yhdessä muiden kanssa. 
Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston ansiota on myös se, että Helsinki 
on merkittävästi lisännyt nuoria koskevan tiedon avoimuutta sekä tieto-
perustaista päätöksentekoa. Ohjaus- ja palveluverkosto on myös ollut 
luonteva tapa viedä eteenpäin nuorten omia aloitteita. Helsinki pitää vii-
saana, että jatkossa kunnat voivat itse päättää yhdistetäänkö nuoriso-
lain edellyttämä verkostotyö jonkin toisen verkoston tehtäväksi. Nykyi-
sin lastensuojelulain ja nuorisolain edellyttämässä verkostotyössä on il-
meistä päällekkäisyyttä. Nuorisolautakunta näkee tärkeänä, että laissa 
mainittaisiin järjestöjen ja nuorten palveluja tuottavien yhteisöjen lisäksi 
myös nuorten kanssa tehtävä yhteistyö.
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Osaamiskeskuksilla (17§) on erittäin suuri merkitys alan laadullisesta 
kehityksessä. Nuorisolautakunta toivoo, että siirryttäessä palvelu- ja ke-
hittämiskeskuksista osaamiskeskuksiin tehdään kriittinen arviointi kes-
kusten tavoitteista, vastuualueista ja toimintatavoista. Tällä hetkellä esi-
merkiksi monikulttuurisella työllä ja kunnallisella nuorisotyöllä ei ole 
kansallista kehittäjää, kun taas kulttuurisella nuorisotyöllä on useita. 

Nuorisolautakunta näkee, että osaamiskeskukset tulisi laittaa julkiseen 
hakuun. Osaamiskeskusten toiminnan laatua tulisi arvioida säännölli-
sesti ulkopuolisen arvioitsijan toimesta siten, että arvioinnin tulokset 
ovat julkisia. Nuorisolautakunta näkee harkitsemisen arvoisena, että 
osaamiskeskukset olisivat määräaikaisella sopimuksella.

Nuorisolautakunta pitää erityisen tärkeänä sitä, että nuorisolaissa mää-
ritellään velvoitteita nuorten osallistamiseen ja kuulemiseen (22§). Nuo-
risolautakunta pitää hyvänä sitä, että kuntalaisten kuulemista ja osalli-
suutta koskevat velvoitteet on kirjattu kuntalakiin. On olennaista, että 
nuoret ovat mukana asiantuntijoina, asiakkaina ja toteuttajina suunnitel-
taessa uudistuksia kansallisella tai paikallisella tasolla. Siksi on erin-
omaista, että sekä kunta- että nuorisolaissa tunnustetaan se, että nuo-
risovaltuustomalli ei riitä takaamaan nuorten osallisuutta yhteiskunnas-
sa. Helsingin kaupungin nuorten laajaan ja monipuoliseen osallistumi-
seen perustuva Ruuti on osoittautunut toimivaksi, koska se ottaa huo-
mioon nuorten erilaiset elämäntilanteet ja lähtökohdat. Nuorisolaki 

Lakiehdotukseen kirjattu velvoite mahdollisuuden tarjoamisesta ei nyt 
ota kantaa siihen, miten hyvin tämä mahdollisuus tulee tarjota ja mihin 
mahdollisuuden tarjoaminen johtaa. Filosofi Martha Nussbaum koros-
taa toimintakykyajattelussa, että mahdollisuus ei muutu toiminnaksi jos 
yksilöllä ei ole kykyjä käyttää tuota mahdollisuutta. Hyvinvointisosiolo-
gian professori Juho Saari kutsuu tätä transformaatio-ongelmaksi, joka 
merkittävissä määrin selittää huono-osaisuutta Suomen kaltaisissa kor-
kean elintason maissa. Juuri transformaatio-ongelman vuoksi mm. 
Nussbaum ja Saari panevat paljon painoarvoa tosiasiallisille mahdolli-
suuksille. Samanlaista ajattelua tulisi vahvistaa nuorisolaissa, jotta 
myös heikommassa asemassa olevien nuorten ääni tulee kuulluksi. 
Nuorisoasiainkeskus pitäisi parempana kirjauksena seuraavaa:

”Sen lisäksi mitä tässä laissa tai muualla laissa säädetään, nuorilla ja 
lapsilla on oikeus osallistua ja vaikuttaa paikallisen, alueellisen ja valta-
kunnallisen nuorisotyön ja – politiikan suunnitteluun, toteutukseen ja ar-
viointiin.”

Opetuslautakunnan lausunto

Etsivä nuorisotyö on tavoittanut palveluiden ulkopuolella olevia nuoria 
ja vakiinnuttanut paikkansa Helsingissä. Etsivä, jalkautuva ja kokonais-
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valtainen työote on osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi nuorten ohjauk-
sessa ja palveluissa. Opetuslautakunta katsoo, että etsivä työote tulisi 
olla lähtökohtana nuorten ohjaus- ja tukipalveluita kehitettäessä, ei niin-
kään etsivän nuorisotyön lisääminen.

Opetuslautakunta ei kannata nuorisolain uudistuksessa esitettyä ikära-
jan nostoa alle 25-vuotiaista alle 30-vuotiaisiin niiden nuorten osalta, 
joista laki velvoittaa tekemään ilmoituksen etsivälle nuorisotyölle. Ope-
tuslautakunta ei kannata myöskään mahdollisten etsivälle nuorisotyölle 
ilmoituksia tekevien tahojen lisäämistä eikä etsivän nuorisotyön toimi-
mista viranomaisia yhdistävän rekisterin ylläpitäjänä. 

Opetuslautakunta kannattaa esityksiä liittyen valtionavustuksen myön-
tämiseen nuorten työpajatoimintaan sekä huumausainetestaukseen 
nuorten työpajatoiminnassa.

ETSIVÄ NUORISOTYÖ

Opetusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja koordinoi etsivää nuori-
sotyötä Helsingissä järjestämällä ja hankkimalla etsivän nuorisotyön 
palvelua. Helsingin kaupunki tuottaa etsivää nuorisotyötä itse kaupun-
ginkanslian toimesta Tulevaisuustiskillä (4 työntekijää). Opetusvirasto 
tuottaa valtionavustuksella (kattaa n. 65 % toiminnan kuluista) suomen-
kielistä etsivää nuorisotyötä Stadin ammattiopistossa (6 työntekijää).

Lisäksi kaupunki hankkii etsivää nuorisotyötä yhteistyösopimuksin pal-
veluntarjoajilta. Opetusviraston vuodesta 2016 mahdollisesti maksama 
korvaus (5 000 euroa/työntekijä) näille yksityisille palveluntuottajille kat-
tavat vain osan niistä kustannuksista, joita valtionavustukset (30 000 
euroa/työntekijä vuonna 2015) eivät kata. Vuonna 2015 suomenkielistä 
palvelua tarjoaa Helsingissä Helsingin seudun erilaiset oppijat (2 työn-
tekijää) sekä Vamos (5 työntekijää). Ruotsinkielistä etsivää nuorisotyö-
tä pääkaupunkiseudun nuorille tarjoaa SVEPS (2 työntekijää tarjoaa 
palveluja pääosin helsinkiläisille nuorille). Vuonna 2015 Helsingissä on 
yhteensä 19 etsivän nuorisotyön työntekijää.

Opetuslautakunta lausuu opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän eh-
dotuksesta uudeksi nuorisolaiksi koskien etsivää nuorisotyötä seuraa-
vaa:

10 § Etsivä nuorisotyö

Opetuslautakunta kannattaa, että voimassa olevaan lakiin verrattuna 
pykälässä 10 korostettaisiin nuoren osallisuuden ja elämänhallinnan li-
säämistä, jotka ovat keskeinen osa etsivää nuorisotyötä. 
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Säännöksen mukaan kunta ei ole edelleenkään velvollinen järjestä-
mään etsivää nuorisotyötä. Opetuslautakunta katsoo, että tämä vapaa-
ehtoisuus on näennäistä Helsingissä. Etsivä nuorisotyö on vakiinnutta-
nut paikkansa Helsingin nuorten palvelurakenteessa. Helsingissä asuu 
n. 140 000 15–29-vuotiasta nuorta vuonna 2015 eli 14 prosenttia koko 
maan nuorista. Etsivä nuorisotyö on välttämätöntä Helsingissä, jotta 
nuoret löytävät tarvitsemansa palvelut.

11 § Tietojen luovuttaminen etsivälle nuorisotyölle

Voimassa olevaan nuorisolakiin verrattuna ehdotetussa lakiuudistuk-
sessa on tietojen luovuttamiseen etsivälle nuorisotyölle liittyvä erillinen, 
opetuksen- ja koulutuksen järjestäjiä sekä puolustusvoimia ja siviilipal-
velukeskusta velvoittava 25 vuoden yläikäraja poistettu. Jatkossa eril-
listä ikärajaa ei olisi, vaan se koskisi kaikkia alle 30-vuotiaita. Tämän li-
säksi oikeutta nuoren tietojen luovuttamiseen etsivälle nuorisotyölle 
laajennettaisiin myös Kansaneläkelaitokselle.

Etsivälle nuorisotyölle luovutetaan Helsingissä voimassa olevan lain 
mukaisesti n. 1500 - 2000 nuoren tiedot vuosittain. Ikärajan nostami-
nen, joka määrittelee nuoret, joiden tiedot etsivälle nuorisotyölle tulee il-
moittaa sekä ilmoittajatahojen lisääminen, tulee kasvattamaan etsivän 
nuorisotyön asiakasmäärää. Tämä tarkoittaa etsivän nuorisotyön tar-
peen lisääntymistä ja siihen liittyvien kustannusten kasvamista. 

12 § Rekisteri viranomaisten yhteistyötä varten etsivässä nuorisotyössä

Opetuslautakunta katsoo, että pykälän 2 momentin mukainen etsivän 
nuorisotyön uusi rooli viranomaisia yhdistävän rekisterin ylläpitäjänä ei 
ole järkevä. Viranomaisten välistä tiedonkulkua sekä yhteistyötä nuoren 
asioissa on lisättävä jo olemassa olevien palveluiden ja verkostojen si-
sällä, ei luomalla uusia teknisiä ratkaisuja, jotka johtavat etsivän nuori-
sotyön tehtävien laajenemiseen.

Opetuslautakunta katsoo, että pykälän 3 momentissa oleva uudistus, 
jonka mukaan rekisteröity yhdistys, säätiö tai muu yhteisö voisi toimia 
rekisterin käyttäjänä tietojen luovuttamista varten, ei vaikuta toimivalta 
ratkaisulta Helsingissä. Toimijoiden suuren määrän johdosta ei rekiste-
rin ylläpito etsivän nuorisotyön toimesta olisi realistista.

13 § Nuoren tietojen käsitteleminen etsivässä nuorisotyössä

Opetuslautakunta kannattaa lakiluonnoksen kirjausta liittyen nuoren tie-
tojen käsittelyyn etsivässä nuorisotyössä.

20 § Muut valtionavustukset



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/2015 153 (171)
Kaupunginhallitus

Sj/1
30.11.2015

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

Opetuslautakunta on huolissaan etsivälle nuorisotyölle kohdennetusta 
valtionavustuksesta, jonka määrän on jo nyt arvioitu vuodelle 2016 vä-
henevän 30 000 eurosta/henkilötyövuosi 25 000 euroon/ henkilötyövuo-
si. Opetuslautakunta toteaa, että 14 prosenttia koko maan 15–29-vuo-
tiaista nuorista asuu Helsingissä. Vuonna 2015 etsivän nuorisotyön 14 
miljoonan euron valtionavustuksen kokonaismäärästä kohdentui Hel-
sinkiin vain 3 prosenttia, 450 000 euroa.

NUORTEN TYÖPAJATOIMINTA

Stadin ammattiopistossa toimii neljä suomenkielistä nuorten työpajaa 
Mediakylpylä, Metalliverstas, Sininen Verstas sekä WooDoo-werstas. 
Työpajat on tarkoitettu työttömille nuorille ja ne ovat osa Stadin ammat-
tiopiston oppimisympäristöjä. Suomenkielinen työpajatoiminta rahoite-
taan kaupungin omalla rahoituksella. Pääkaupunkiseudulla toimii myös 
ruotsinkielinen työpaja SVEPS, jonka omistaa Folkhälsan Utbildning 
Ab. Noin puolet SVEPSin asiakkaista on helsinkiläisiä nuoria. Kaupun-
ginkanslia (Helsingin työllistämistoimikunta) avustaa SVEPSin työpaja-
toimintaa 100 000 eurolla vuodessa.

Opetuslautakunta lausuu opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän eh-
dotuksesta uudeksi nuorisolaiksi koskien nuorten työpajatoimintaa seu-
raavaa:

19 § Valtionavustuksen myöntäminen nuorten työpajatoimintaan

Opetuslautakunta kannattaa esitettyä erillistä pykälää nuorten työpajo-
jen valtionavustusten myöntämiseen.

27 § Huumausainetestaus nuorten työpajatoiminnassa

Opetuslautakunta kannattaa esitettyä pykälää liittyen huumausainetes-
taukseen nuorten työpajatoiminnassa. Helsingissä nuorten työpajat 
ovat osa Stadin ammattiopistoa. Helsingin kaupungin nuorten työpajoil-
la työskentelee työkokeilijoiden lisäksi opiskelijoita, joita velvoittaa laki 
ammatillisesta peruskoulutuksesta. Laissa ammatillisesta peruskoulu-
tuksesta 34 a § säädetään samansuuntaisesti huumausainetestauk-
sesta kuin esitetyssä 27 § huumausainetestaus nuorten työpajatoimin-
nassa.

Esittelijän perustelut

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on lähettänyt alueen nuorisotoimen-
johtajille ja etsivän työn yhteyshenkilöille linkin opetus- ja kulttuuriminis-
teriön lausuntopyyntöön. Lausuntopyyntö koskee nuorisolain uudista-
mista koskevaa ministeriön työryhmämuistiota 2015:6 Nuorisolain uu-
distaminen. Aluehallintoviranomaisen viestin mukaan opetus- ja kult-
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tuuriministeriö on hoitanut viralliset lausuntopyynnöt. Viestissä tode-
taan, että Lausuntopalvelualustan kautta lausunnon voivat antaa myös 
muut kiinnostuneet tahot. Opetuslautakunta ja nuorisolautakunta ovat 
valmistelleet työryhmän muistiosta lausuntonsa. Opetuslautakunnan 
lausunnosta äänestettiin päätöshistoriasta ilmenevällä tavalla. Asian 
merkityksen vuoksi lausunnon antaminen tuodaan kaupunginhallituk-
selle. Lausunnon antamisen määräaika päättyy 30.11.2015.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö 4.11.2015
2 Nuorisolain uudistaminen, työryhmän esitys

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Ministeriö

Päätöshistoria

Nuorisolautakunta 26.11.2015 § 122

HEL 2015-012276 T 03 00 00

Lausunto

Nuorisolautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus on Suomen suurin nuorisoa-
lan toimija. Noin 400 työntekijällämme on vuosittain noin 1,4 miljoonaa 
kontaktia nuoriin. Jo tästä syystä katsomme tarpeelliseksi kommentoi-
da ehdotusta uudeksi nuorisolaiksi. 

Pääsääntöisesti nuorisolautakunta pitää ehdotusta uudeksi nuorisolaik-
si hyvänä. Lakiehdotus heijastelee alalla tapahtuneita muutoksia. La-
kiehdotus selventää lain roolia puitelakina ja korostaa järjestöjen ja 
kuntien roolia nuorisotyön konkreettisten muotojen valinnassa. Nuoriso-
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lautakunta katsoo, että lakiehdotus painottaa oikealla tavalla nuorten 
omaa toimijuutta.

Nuorisolautakunta ei lausu etsivää nuorisotyötä tai nuorten työpajatoi-
mintaa koskevista pykälistä, koska ne kuuluvat Helsingin sisäisessä 
työnjaossa opetusviraston vastuulle.

Nuorisolautakunta pitää hyvänä, että lain piirissä olevien nuorten ikära-
joissa on tapahtunut muutoksia (3§). Nuorisolautakunta näkee peruste-
luja sille, että lain yläikäraja nousee 29 ikävuoteen. Muun muassa tur-
vapaikanhakijoiden määrän kasvu sekä uudenlainen kansalaisaktivismi 
osoittavat, kuinka nuorilla aikuisillakin on selkeitä tarpeita nuorisotyölli-
selle avulle, tuelle ja toiminnalle. Kokonaisuutena nuorisoasiainkeskus 
katsoo, että ehdotetut ikärajat kuvastavat aiempia paremmin nuoriso-
työtä.

Kunnan vastuun (8§) määrittelyssä on tapahtunut huomattava paran-
nus aiempaan. Nuorisolautakunta on tuonut esille jo lainvalmisteluun 
liittyvissä kuulemisissa, että kuntien tehtäväkuvausten väljentäminen 
ottaa aiempaa paremmin huomioon kunnallisen nuorisotyön resurssi- ja 
painotuserot. Nuorisolautakunta kannustaa kuitenkin harkitsemaan, oli-
siko perusteita kuvata ehdotettua tarkemmin se, millaista roolia kunta 
näyttelee nuorisopolitiikassa. Helsingin nuorisotyössä katsotaan, että 
nuorisoasiainkeskuksen merkittävä rooli on nuorten edunvalvontatoi-
minta kunnan sisällä sekä kaupungin käytäntöjen avaaminen nuorille.

Nuorisolautakunta pitää hyvänä, että laissa säädetään myös jatkossa 
monialaisesta yhteistyöstä (9§). Helsingin nuorten ohjaus- ja palvelu-
verkosto on kolmen toimintavuotensa aikana vaikuttanut suunnatto-
masti siihen, että nuorten palveluja tuotetaan yhdessä muiden kanssa. 
Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston ansiota on myös se, että Helsinki 
on merkittävästi lisännyt nuoria koskevan tiedon avoimuutta sekä tieto-
perustaista päätöksentekoa. Ohjaus- ja palveluverkosto on myös ollut 
luonteva tapa viedä eteenpäin nuorten omia aloitteita. Helsinki pitää vii-
saana, että jatkossa kunnat voivat itse päättää yhdistetäänkö nuoriso-
lain edellyttämä verkostotyö jonkin toisen verkoston tehtäväksi. Nykyi-
sin lastensuojelulain ja nuorisolain edellyttämässä verkostotyössä on il-
meistä päällekkäisyyttä. Nuorisolautakunta näkee tärkeänä, että laissa 
mainittaisiin järjestöjen ja nuorten palveluja tuottavien yhteisöjen lisäksi 
myös nuorten kanssa tehtävä yhteistyö.

Osaamiskeskuksilla (17§) on erittäin suuri merkitys alan laadullisesta 
kehityksessä. Nuorisolautakunta toivoo, että siirryttäessä palvelu- ja ke-
hittämiskeskuksista osaamiskeskuksiin tehdään kriittinen arviointi kes-
kusten tavoitteista, vastuualueista ja toimintatavoista. Tällä hetkellä esi-
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merkiksi monikulttuurisella työllä ja kunnallisella nuorisotyöllä ei ole 
kansallista kehittäjää, kun taas kulttuurisella nuorisotyöllä on useita. 

Nuorisolautakunta näkee, että osaamiskeskukset tulisi laittaa julkiseen 
hakuun. Osaamiskeskusten toiminnan laatua tulisi arvioida säännölli-
sesti ulkopuolisen arvioitsijan toimesta siten, että arvioinnin tulokset 
ovat julkisia. Nuorisolautakunta näkee harkitsemisen arvoisena, että 
osaamiskeskukset olisivat määräaikaisella sopimuksella.

Nuorisolautakunta pitää erityisen tärkeänä sitä, että nuorisolaissa mää-
ritellään velvoitteita nuorten osallistamiseen ja kuulemiseen (22§). Nuo-
risolautakunta pitää hyvänä sitä, että kuntalaisten kuulemista ja osalli-
suutta koskevat velvoitteet on kirjattu kuntalakiin. On olennaista, että 
nuoret ovat mukana asiantuntijoina, asiakkaina ja toteuttajina suunnitel-
taessa uudistuksia kansallisella tai paikallisella tasolla. Siksi on erin-
omaista, että sekä kunta- että nuorisolaissa tunnustetaan se, että nuo-
risovaltuustomalli ei riitä takaamaan nuorten osallisuutta yhteiskunnas-
sa. Helsingin kaupungin nuorten kuulemis- ja osallistamismalli Ruuti on 
osoittautunut toimivaksi. Nuorisolautakunta esittää mallia myös muualla 
Suomessa käyttöönotettavaksi.

Lakiehdotukseen kirjattu velvoite mahdollisuuden tarjoamisesta ei nyt 
ota kantaa siihen, miten hyvin tämä mahdollisuus tulee tarjota ja mihin 
mahdollisuuden tarjoaminen johtaa. Filosofi Martha Nussbaum koros-
taa toimintakykyajattelussa, että mahdollisuus ei muutu toiminnaksi jos 
yksilöllä ei ole kykyjä käyttää tuota mahdollisuutta. Hyvinvointisosiolo-
gian professori Juho Saari kutsuu tätä transformaatio-ongelmaksi, joka 
merkittävissä määrin selittää huono-osaisuutta Suomen kaltaisissa kor-
kean elintason maissa. Juuri transformaatio-ongelman vuoksi mm. 
Nussbaum ja Saari panevat paljon painoarvoa tosiasiallisille mahdolli-
suuksille. Samanlaista ajattelua tulisi vahvistaa nuorisolaissa, jotta 
myös heikommassa asemassa olevien nuorten ääni tulee kuulluksi. 
Nuorisoasiainkeskus pitäisi parempana kirjauksena seuraavaa:

"Sen lisäksi mitä tässä laissa tai muualla laissa säädetään, nuorilla ja 
lapsilla on oikeus osallistua ja vaikuttaa paikallisen, alueellisen ja valta-
kunnallisen nuorisotyön ja – politiikan suunnitteluun, toteutukseen ja ar-
viointiin."

Käsittely

26.11.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä muutti esitystään seuraavasti:

Lisätään kohdan (10) loppuun virke: "Helsingin kaupungin nuorten kuu-
lemis- ja osallistamismalli Ruuti on osoittautunut toimivaksi. Nuorisolau-
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takunta esittää mallia myös muualla Suomessa käyttöönotettavaksi."

Muutetaan kohdan (5) virke: "Nuorisolautakunta näkee perusteluja sille, 
että lain yläikäraja pidetään 29 ikävuodessa." muotoon "Nuorisolauta-
kunta näkee perusteluja sille, että lain yläikäraja nousee 29 ikävuo-
teen."

Vastaehdotus:
Benjamin Ellenberg:  

Muutetaan kohdan (5) virke muotoon:
Alle 7-vuotiaiden rajaaminen
nuorisolain ulkopuolelle on perusteltua. Nuorisolautakunta katsoo, että
lain alaikärajan nostaminen 7 ikävuodesta 12 ikävuoteen olisi
harkitsemisen arvoista.

Ellenbergin ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Vastaehdotus:
Sirkku Ingervo: poistetaan kohdasta 5 kohta:
Alle 7-vuotiaiden rajaaminen nuorisolain ulkopuolelle on perusteltua. 
Nuorisolautakunta katsoo, että
lain alaikärajan nostaminen 7 ikävuodesta 10 ikävuoteen olisi harkitse-
misen arvoista. Ikärajan nostaminen 10 ikävuoteen kuvastaisi parem-
min nuorisotyön ja -toiminnan nykyistä tilaa.

Kannattaja: Vesa Korkkula

Vastaehdotus:
Timo Kontio: Muutetaan kohta (12) muotoon:

”Sen lisäksi mitä tässä laissa tai muualla laissa säädetään, nuorilla ja 
lapsilla on oikeus osallistua ja vaikuttaa paikallisen, alueellisen ja valta-
kunnallisen nuorisotyön ja – politiikan suunnitteluun, toteutukseen ja ar-
viointiin.”

Kannattaja: Vesa Korkkula

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: poistetaan kohdasta 5 kohta:
Alle 7-vuotiaiden rajaaminen nuorisolain ulkopuolelle on perusteltua. 
Nuorisolautakunta katsoo, että
lain alaikärajan nostaminen 7 ikävuodesta 10 ikävuoteen olisi harkitse-
misen arvoista. Ikärajan nostaminen 10 ikävuoteen kuvastaisi parem-
min nuorisotyön ja -toiminnan nykyistä tilaa.
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Jaa-äänet: 1
Benjamin Ellenberg

Ei-äänet: 6
Sirkku Ingervo, Helena Kantola, Timo Kontio, Vesa Korkkula, Sanna 
Lehtinen, Stella Qin

Tyhjä: 1
Fatbardhe Hetemaj

Poissa: 1
Olli Isoaho

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Muutetaan kohta (12) muotoon: ”Sen lisäksi mitä tässä 
laissa tai muualla laissa säädetään, nuorilla ja lapsilla on oikeus osallis-
tua ja vaikuttaa paikallisen, alueellisen ja valtakunnallisen nuorisotyön 
ja – politiikan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.”

Jaa-äänet: 3
Benjamin Ellenberg, Fatbardhe Hetemaj, Helena Kantola

Ei-äänet: 4
Timo Kontio, Vesa Korkkula, Sanna Lehtinen, Stella Qin

Tyhjä: 0

Poissa: 2
Sirkku Ingervo, Olli Isoaho

Esittelijä
nuorisotoimenjohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Tommi Laitio, nuorisotoimenjohtaja, puhelin: 310 89045

tommi.laitio(a)hel.fi

Opetuslautakunta 17.11.2015 § 207

HEL 2015-012276 T 03 00 00

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:
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Etsivä nuorisotyö on tavoittanut palveluiden ulkopuolella olevia nuoria 
ja vakiinnuttanut paikkansa Helsingissä. Etsivä, jalkautuva ja kokonais-
valtainen työote on osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi nuorten ohjauk-
sessa ja palveluissa. Opetuslautakunta katsoo, että etsivä työote tulisi 
olla lähtökohtana nuorten ohjaus- ja tukipalveluita kehitettäessä, ei niin-
kään etsivän nuorisotyön lisääminen.

Opetuslautakunta ei kannata nuorisolain uudistuksessa esitettyä ikära-
jan nostoa alle 25-vuotiaista alle 30-vuotiaisiin niiden nuorten osalta, 
joista laki velvoittaa tekemään ilmoituksen etsivälle nuorisotyölle. Ope-
tuslautakunta ei kannata myöskään mahdollisten etsivälle nuorisotyölle 
ilmoituksia tekevien tahojen lisäämistä eikä etsivän nuorisotyön toimi-
mista viranomaisia yhdistävän rekisterin ylläpitäjänä. 

Opetuslautakunta kannattaa esityksiä liittyen valtionavustuksen myön-
tämiseen nuorten työpajatoimintaan sekä huumausainetestaukseen 
nuorten työpajatoiminnassa.

ETSIVÄ NUORISOTYÖ

Opetusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja koordinoi etsivää nuori-
sotyötä Helsingissä järjestämällä ja hankkimalla etsivän nuorisotyön 
palvelua. Helsingin kaupunki tuottaa etsivää nuorisotyötä itse kaupun-
ginkanslian toimesta Tulevaisuustiskillä (4 työntekijää). Opetusvirasto 
tuottaa valtionavustuksella (kattaa n. 65 % toiminnan kuluista) suomen-
kielistä etsivää nuorisotyötä Stadin ammattiopistossa (6 työntekijää).

Lisäksi kaupunki hankkii etsivää nuorisotyötä yhteistyösopimuksin pal-
veluntarjoajilta. Opetusviraston vuodesta 2016 mahdollisesti maksama 
korvaus (5 000 euroa/työntekijä) näille yksityisille palveluntuottajille kat-
tavat vain osan niistä kustannuksista, joita valtionavustukset (30 000 
euroa/työntekijä vuonna 2015) eivät kata. Vuonna 2015 suomenkielistä 
palvelua tarjoaa Helsingissä Helsingin seudun erilaiset oppijat (2 työn-
tekijää) sekä Vamos (5 työntekijää). Ruotsinkielistä etsivää nuorisotyö-
tä pääkaupunkiseudun nuorille tarjoaa SVEPS (2 työntekijää tarjoaa 
palveluja pääosin helsinkiläisille nuorille). Vuonna 2015 Helsingissä on 
yhteensä 19 etsivän nuorisotyön työntekijää.

Opetuslautakunta lausuu opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän eh-
dotuksesta uudeksi nuorisolaiksi koskien etsivää nuorisotyötä seuraa-
vaa:

10 § Etsivä nuorisotyö

Opetuslautakunta kannattaa, että voimassa olevaan lakiin verrattuna 
pykälässä 10 korostettaisiin nuoren osallisuuden ja elämänhallinnan li-
säämistä, jotka ovat keskeinen osa etsivää nuorisotyötä. 
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Säännöksen mukaan kunta ei ole edelleenkään velvollinen järjestä-
mään etsivää nuorisotyötä. Opetuslautakunta katsoo, että tämä vapaa-
ehtoisuus on näennäistä Helsingissä. Etsivä nuorisotyö on vakiinnutta-
nut paikkansa Helsingin nuorten palvelurakenteessa. Helsingissä asuu 
n. 140 000 15–29-vuotiasta nuorta vuonna 2015 eli 14 prosenttia koko 
maan nuorista. Etsivä nuorisotyö on välttämätöntä Helsingissä, jotta 
nuoret löytävät tarvitsemansa palvelut.

11 § Tietojen luovuttaminen etsivälle nuorisotyölle

Voimassa olevaan nuorisolakiin verrattuna ehdotetussa lakiuudistuk-
sessa on tietojen luovuttamiseen etsivälle nuorisotyölle liittyvä erillinen, 
opetuksen- ja koulutuksen järjestäjiä sekä puolustusvoimia ja siviilipal-
velukeskusta velvoittava 25 vuoden yläikäraja poistettu. Jatkossa eril-
listä ikärajaa ei olisi, vaan se koskisi kaikkia alle 30-vuotiaita. Tämän li-
säksi oikeutta nuoren tietojen luovuttamiseen etsivälle nuorisotyölle 
laajennettaisiin myös Kansaneläkelaitokselle.

Etsivälle nuorisotyölle luovutetaan Helsingissä voimassa olevan lain 
mukaisesti n. 1500 - 2000 nuoren tiedot vuosittain. Ikärajan nostami-
nen, joka määrittelee nuoret, joiden tiedot etsivälle nuorisotyölle tulee il-
moittaa sekä ilmoittajatahojen lisääminen, tulee kasvattamaan etsivän 
nuorisotyön asiakasmäärää. Tämä tarkoittaa etsivän nuorisotyön tar-
peen lisääntymistä ja siihen liittyvien kustannusten kasvamista. 

12 § Rekisteri viranomaisten yhteistyötä varten etsivässä nuorisotyössä

Opetuslautakunta katsoo, että pykälän 2 momentin mukainen etsivän 
nuorisotyön uusi rooli viranomaisia yhdistävän rekisterin ylläpitäjänä ei 
ole järkevä. Viranomaisten välistä tiedonkulkua sekä yhteistyötä nuoren 
asioissa on lisättävä jo olemassa olevien palveluiden ja verkostojen si-
sällä, ei luomalla uusia teknisiä ratkaisuja, jotka johtavat etsivän nuori-
sotyön tehtävien laajenemiseen.

Opetuslautakunta katsoo, että pykälän 3 momentissa oleva uudistus, 
jonka mukaan rekisteröity yhdistys, säätiö tai muu yhteisö voisi toimia 
rekisterin käyttäjänä tietojen luovuttamista varten, ei vaikuta toimivalta 
ratkaisulta Helsingissä. Toimijoiden suuren määrän johdosta ei rekiste-
rin ylläpito etsivän nuorisotyön toimesta olisi realistista.

13 § Nuoren tietojen käsitteleminen etsivässä nuorisotyössä

Opetuslautakunta kannattaa lakiluonnoksen kirjausta liittyen nuoren tie-
tojen käsittelyyn etsivässä nuorisotyössä.

20 § Muut valtionavustukset
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Opetuslautakunta on huolissaan etsivälle nuorisotyölle kohdennetusta 
valtionavustuksesta, jonka määrän on jo nyt arvioitu vuodelle 2016 vä-
henevän 30 000 eurosta/henkilötyövuosi 25 000 euroon/ henkilötyövuo-
si. Opetuslautakunta toteaa, että 14 prosenttia koko maan 15–29-vuo-
tiaista nuorista asuu Helsingissä. Vuonna 2015 etsivän nuorisotyön 14 
miljoonan euron valtionavustuksen kokonaismäärästä kohdentui Hel-
sinkiin vain 3 prosenttia, 450 000 euroa.

NUORTEN TYÖPAJATOIMINTA

Stadin ammattiopistossa toimii neljä suomenkielistä nuorten työpajaa 
Mediakylpylä, Metalliverstas, Sininen Verstas sekä WooDoo-werstas. 
Työpajat on tarkoitettu työttömille nuorille ja ne ovat osa Stadin ammat-
tiopiston oppimisympäristöjä. Suomenkielinen työpajatoiminta rahoite-
taan kaupungin omalla rahoituksella. Pääkaupunkiseudulla toimii myös 
ruotsinkielinen työpaja SVEPS, jonka omistaa Folkhälsan Utbildning 
Ab. Noin puolet SVEPSin asiakkaista on helsinkiläisiä nuoria. Kaupun-
ginkanslia (Helsingin työllistämistoimikunta) avustaa SVEPSin työpaja-
toimintaa 100 000 eurolla vuodessa.

Opetuslautakunta lausuu opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän eh-
dotuksesta uudeksi nuorisolaiksi koskien nuorten työpajatoimintaa seu-
raavaa:

19 § Valtionavustuksen myöntäminen nuorten työpajatoimintaan

Opetuslautakunta kannattaa esitettyä erillistä pykälää nuorten työpajo-
jen valtionavustusten myöntämiseen.

27 § Huumausainetestaus nuorten työpajatoiminnassa

Opetuslautakunta kannattaa esitettyä pykälää liittyen huumausainetes-
taukseen nuorten työpajatoiminnassa. Helsingissä nuorten työpajat 
ovat osa Stadin ammattiopistoa. Helsingin kaupungin nuorten työpajoil-
la työskentelee työkokeilijoiden lisäksi opiskelijoita, joita velvoittaa laki 
ammatillisesta peruskoulutuksesta. Laissa ammatillisesta peruskoulu-
tuksesta 34 a § säädetään samansuuntaisesti huumausainetestauk-
sesta kuin esitetyssä 27 § huumausainetestaus nuorten työpajatoimin-
nassa.

Käsittely

17.11.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Keskustelu.

Jäsen Nordman teki seuraavan vastaehdotuksen:
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- lausuntoehdotuksen 5. kappale ("Opetusviraston nuoriso- ja aikuis-
koulutuslinja…") muutetaan muotoon:

"Opetusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja koordinoi etsivää nuori-
sotyötä Helsingissä järjestämällä ja hankkimalla etsivän nuorisotyön 
palvelua. Helsingin kaupunki tuottaa etsivää nuorisotyötä itse kaupun-
ginkanslian toimesta Tulevaisuustiskillä (4 työntekijää). Opetusvirasto 
tuottaa valtionavustuksella (kattaa n. 65 % toiminnan kuluista) suomen-
kielistä etsivää nuorisotyötä Stadin ammattiopistossa (6 työntekijää)."

- lausuntoehdotuksen 6. kappale ("Lisäksi kaupunki hankkii…") muute-
taan muotoon:

"Lisäksi kaupunki hankkii etsivää nuorisotyötä yhteistyösopimuksin pal-
veluntarjoajilta. Opetusviraston vuodesta 2016 mahdollisesti maksama 
korvaus (5 000 euroa/työntekijä) näille yksityisille palveluntuottajille kat-
tavat vain osan niistä kustannuksista, joita valtionavustukset (30 000 
euroa/ työntekijä vuonna 2015) eivät kata. Vuonna 2015 suomenkielis-
tä palvelua tarjoaa Helsingissä Helsingin seudun erilaiset oppijat (2 
työntekijää) sekä Vamos (5 työntekijää). Ruotsinkielistä etsivää nuori-
sotyötä pääkaupunkiseudun nuorille tarjoaa SVEPS (2 työntekijää tar-
joaa palveluja pääosin helsinkiläisille nuorille). Vuonna 2015 Helsingis-
sä on yhteensä 19 etsivän nuorisotyön työntekijää." ja

- lausuntoehdotuksen 16. kappale muutetaan muotoon:

"Stadin ammattiopistossa toimii neljä suomenkielistä nuorten työpajaa 
Mediakylpylä, Metalliverstas, Sininen Verstas sekä WooDoo-werstas. 
Työpajat on tarkoitettu työttömille nuorille ja ne ovat osa Stadin ammat-
tiopiston oppimisympäristöjä. Suomenkielinen työpajatoiminta rahoite-
taan kaupungin omalla rahoituksella. Pääkaupunkiseudulla toimii myös 
ruotsinkielinen työpaja SVEPS, jonka omistaa Folkhälsan Utbildning 
Ab. Noin puolet SVEPSin asiakkaista on helsinkiläisiä nuoria. Kaupun-
ginkanslia (Helsingin työllistämistoimikunta) avustaa SVEPSin työpaja-
toimintaa 100 000 eurolla vuodessa."   

Kannattaja jäsen Hertzberg

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus:  Jäsen Nordmanin vastaehdotus

Jaa-äänet: 2
jäsenet Ahva, Rydman
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Ei-äänet: 8
jäsenet Hertzberg, Jalovaara, Korolainen, Leoni, Nordman, Raittinen, 
Razmyar, puheenjohtaja Krohn

Tyhjä: 1
jäsen Palm

Hyväksyttiin jäsen Nordmanin vastaehdotus äänin 8-2 (1 tyhjä).

Hyväksyttiin esittelijän ehdotuksesta poiketen.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Anna Lyra-Katz, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86706

anna.lyra-katz(a)hel.fi
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§ 1167
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

eläintarhan johtokunta  
kaupunginmuseon johtokunta  
kaupunginorkesterin johtokunta  
kulttuuri- ja kirjastolautakunta  
liikuntalautakunta  
nuorisolautakunta 26.11.2015
opetuslautakunta  
opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto  
opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto  
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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 1168
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 
47 ja 48 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

asuntotuotantotoimikunta 18.11.2015
kaupunkisuunnittelulautakunta 17.11.2015
rakennuslautakunta 24.11.2015

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 
1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167 ja 1168 
§:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 1153, 1154, 1155, 1156 ja 1157 §: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 tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näy-
tetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu ylei-
sesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
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Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin-
hallitus.

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)

 (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 täyt-
tää 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.

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING

1157 § i protokollet.
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Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran 
om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos 
domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras

 av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel di-
rekt påverkas av beslutet (part)

 av kommunmedlemmarna

Den tid inom vilken omprövning ska begäras

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registra-
torskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskon-
torets öppettid.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsän-
des, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått 
del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista da-
gen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, förs-
ta maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om 
omprövning inlämnas första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos Helsingfors stadsstyrelse.

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress: PB10
 00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer: (09) 655 783
Besöksadress: Helsingfors stads registratorskontor
 Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer: (09) 310 13700 (Allmän förvaltning)
 (09) 310 13701 (Stadsplanerings- och fastighetsväsendet)

 (09) 310 13702 (Byggnads- och miljöväsendet)

 (09) 310 13703 (Bildningsväsendet)

 (09) 310 13704 (Social- och hälsovårdsväsendet)
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Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument 
uppfyller kravet på skriftlig form.

I begäran om omprövning ska uppges

 det beslut som begäran om omprövning gäller
 hurdan omprövning som begärs
 på vilka grunder omprövning begärs
 vem som begär omprövning
 på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra 

detta
 kontaktuppgifter till den som begär omprövning

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på be-
gäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskon-
tor
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Kaupunginhallitus

Tatu Rauhamäki
puheenjohtaja

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Osku Pajamäki Marcus Rantala

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 08.12.2015.


