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Kokousaika 03.10.2016 16:00 - 17:15

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Rauhamäki, Tatu kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Pajamäki, Osku kaupunginhallituksen 1. varapu-

heenjohtaja
Kivekäs, Otso kaupunginhallituksen 2. varapu-

heenjohtaja
Honkasalo, Veronika
Karhuvaara, Arja
Männistö, Lasse
Oskala, Hannu
Peltokorpi, Terhi
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Rissanen, Laura poistui 16:40
Vainikka, Mirka
Vesikansa, Sanna
Bergholm, Jorma varajäsen
Nyholm, Henrik varajäsen

Muut

Puoskari, Mari kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
poissa: 857 §

Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-
johtaja

Paavolainen, Sara kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-
johtaja

Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
poissa: 860 §

Viljanen, Ritva apulaiskaupunginjohtaja
Sinnemäki, Anni apulaiskaupunginjohtaja
Panhelainen, Pia va. apulaiskaupunginjohtaja
Malinen, Matti vs. rahoitusjohtaja
Pohjaniemi, Marju henkilöstöjohtaja

poistui 17:09
Saxholm, Tuula va. kansliapäällikkö
Summanen, Juha hallintojohtaja
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Sarvilinna, Sami kaupunginlakimies
poissa: 849 §

Kari, Tapio viestintäpäällikkö
Teppo, Tiina johtava asiantuntija
Andersson, Victor kaupunginsihteeri
Hyttinen, Hannu kaupunginsihteeri
Mickwitz, Leena kaupunginsihteeri
Rautanen, Marja-Liisa kaupunginsihteeri
Tapiolinna, Hilkka vs. kaupunginsihteeri
Thodén, Annikki vs. kaupunginsihteeri
Vallittu, Anja kaupunginsihteeri
Villeneuve, Anna hallintoasiantuntija
Lindén, Timo vs. apulaiskaupunginsihteeri
Menna, Lauri hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Tatu Rauhamäki kaupunginhallituksen puheenjohtaja
843 - 863 §:t

Esittelijät

Jussi Pajunen kaupunginjohtaja
843 - 845, 849 ja 850 §:t

Anni Sinnemäki apulaiskaupunginjohtaja
846 - 848 ja 856 - 861 §:t

Pekka Sauri apulaiskaupunginjohtaja
851 - 853 §:t

Ritva Viljanen apulaiskaupunginjohtaja
854 ja 855 §:t

Pia Panhelainen va. apulaiskaupunginjohtaja
862 ja 863 §:t

Pöytäkirjanpitäjä

Lauri Menna hallintoasiantuntija
843 - 863 §:t
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§ Asia

843 Kj/2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

844 Kj/1 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

845 Kj/1 V 12.10.2016, Kaupunginhallituksen jäsenen valinta

846 Kaj/1 V 12.10.2016, Vuokrausperusteet Oulunkylän omakotitalotontille (Ou-
lunkylä, tontti 28105/32)

847 Kaj/2 V 12.10.2016, Vuokrausperusteet eräille Pukinmäen ja Tapaninkylän 
asuntotonteille sekä Jakomäessä sijaitsevalle YSA-tontille (Pukinmäki, 
tontti 37186/4, Tapaninkylä, tontit 39119/13, 39132/29, ja 39148/12, 
Jakomäki, tontti 41209/17)

848 Kaj/3 V 26.10.2016, Vartiosaaren osayleiskaavan hyväksyminen (nro 
12373)

849 Kj/3 Kaupunginvaltuuston 28.9.2016 tekemien päätösten täytäntöönpano

850 Kj/4 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

851 Kj/5 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

852 Ryj/1 Rakennusviraston hallinto-osaston osastopäällikön avoimen viran hoi-
tajan ottaminen määräajaksi

853 Ryj/2 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

854 Sj/1 Lausunnon antaminen hallituksen esitysluonnoksesta uudeksi kirjasto-
laiksi

855 Sj/2 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

856 Kaj/1 Maankäyttösopimus ja kiinteistökaupan esisopimus Posti Kiinteistöt 
Oy:n kanssa (Santahamina, Louesaari RN:o 4:2)

857 Kaj/2 Maankäyttösopimus ja kiinteistökaupan esisopimus Kiinteistö Oy Hel-
singin Sörnäistenkatu 2:n kanssa (asemakaava nro 12283, tontit 
21013/3 ja 4)

858 Kaj/3 Kantakaupungin eräiden alueiden rakennuskiellon pidentäminen (nro 
12416)

859 Kaj/4 Maa-alueen varaaminen Helsingin Kalasataman alueelta hotellin 
suunnittelua varten
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860 Kaj/5 Erityisasumista ja urheilutoimintaa palvelevien rakennusten tontin 
21677/5 varaaminen Stiftelsen Arcada sr:lle perustettavien yhtiöiden 
lukuun (Kalasatama, Hermanni, suunniteltu tontti 21677/5)

861 Kaj/6 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

862 Stj/1 Muutos vapaaehtoistyön neuvottelukunnan kokoonpanossa

863 Stj/2 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 843
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 Otso Ki-
vekkään ja Mika Raatikaisen sekä varatarkastajiksi Lasse Männistön ja 
Hannu Oskalan.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti käsitellä kaupunginjohtajan toisen asian (Kj/2) 
kokouksen ensimmäisenä asiana.

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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§ 844
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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§ 845
V 12.10.2016, Kaupunginhallituksen jäsenen valinta

HEL 2016-010220 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Terhi Peltokorvelle eron kaupunginhallituksen jäsenen 
luottamustoimesta ja

2. valita Laura Kolben uudeksi jäseneksi kaupunginhallituk-
seen vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää todeta, että uuden jäsenen henki-
lökohtainen varajäsen kaupunginhallituksessa on Anniina Palm.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

Kaupunginhallitus esitti Terhi Peltokorven ehdotuksesta yksimielisesti, 
että kaupunginhallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Laura Kolbe.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Terhi Peltokorven eronpyyntö

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus
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Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Terhi Peltokorvelle eron kaupunginhallituksen jäsenen 
luottamustoimesta ja

2. valita _______________ uudeksi jäseneksi kaupunginhallituk-
seen vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää todeta, että uuden jäsenen henki-
lökohtainen varajäsen kaupunginhallituksessa on Anniina Palm.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi 14.1.2015 (5 §) Terhi Peltokorven (Kesk.) 
kaupunginhallituksen jäseneksi vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimi-
kaudeksi. Terhi Peltokorpi pyytää 14.9.2016 eroa kaupunginhallituksen 
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.

Kaupunginhallituksen johtosäännön mukaan kaupunginvaltuusto valit-
see kaupunginhallituksen, konsernijaoston, johtamisen jaoston ja tieto-
tekniikkajaoston jäsenet ja varajäsenet. Valittavan henkilön tulee olla 
vaalikelpoinen kunnanhallitukseen kuntalain (365/1995) 33 ja 35 §:n 
mukaisesti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Terhi Peltokorven eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelut -liikelaitos
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§ 846
V 12.10.2016, Vuokrausperusteet Oulunkylän omakotitalotontille 
(Oulunkylä, tontti 28105/32)

HEL 2016-009127 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraa-
maan Helsingin kaupungin 28. kaupunginosan (Oulunkylä) korttelin nro 
28105 tontin nro 32 omatoimiseen pientalorakentamiseen lautakunnan 
määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka seuraavin eh-
doin:

1

Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustan-
nusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavana asuinker-
rosneliömetrihintana 35 euroa.

Rakennettavan kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen ulkopuolis-
ten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa. 

2

Maanvuokraa peritään käytetyn rakennusoikeuden mukaisesti. Maan-
vuokraa peritään kuitenkin maanvuokrasopimuksessa nro 10168 mää-
ritetyn suuruisena aikaisemman sopimuskauden päättymiseen asti eli 
1.1.2020 saakka.

Maanvuokrasta ei myönnetä arava- tai korkotukialennusta.

3

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä 
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Ote ajantasaisesta asemakaavasta, Pikkumatintie
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Oulunkylän tontille 28105/32 on tarkoitus rakentaa uusi omakotitalo. 
Uudisrakentamisen vuoksi tontin voimassa olevan maanvuokrasopi-
muksen mukaista vuokra-aikaa on tarpeen pidentää ja tontille määritel-
lä uudet vuokrausperusteet. Asiassa esitetään, että tontti vuokrataan 
uusilla vuokrausperusteilla noin 60 vuodeksi. Vuokraa perittäisiin kui-
tenkin entisen suuruisena vanhan vuokra-ajan päättymiseen asti eli 
1.1.2020 saakka. 

Ehdotettu maanvuokra vastaa tontin nykyarvon yksikköhintaa 670 eu-
roa/k-m². Maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin on 
tällöin noin 2,68 euroa/kk/m².

Esittelijän perustelut

Voimassa oleva maanvuokrasopimus ja uudisrakentamisen tarve

Kaupungin ja vuokralaisen välillä on voimassa maanvuokrasopimus 
Oulunkylässä sijaitsevasta tontista 28105/2 pinta-alaltaan 1 486 m². 
Maanvuokrasopimuksen voimassaolo päättyy 1.1.2020. 

Vuokra-alueella sijaitseva pieni rakennus on erittäin huonokuntoinen ja 
se on tarkoitus purkaa. Huonokuntoisen pienen rakennuksen purkami-
sen jälkeen tälle uuden tonttijaon mukaiselle tontille 28105/32 on tarkoi-
tus rakentaa uusi omakotitalo. Uudisrakentamisen vuoksi tontin vuokra-
aikaa on tarpeen pidentää ja tontille määritellä uudet vuokrausperus-
teet. Tontti esitetään vuokrattavaksi uusilla vuokrausperusteilla noin 60 
vuodeksi. 

Vuokrausperusteiden hyväksymisen jälkeen laadittavassa maanvuok-
rasopimuksessa tullaan käyttämään kaupungin vakioehtoja ja maan-
vuokrasopimukseen sisällytetään tarvittavat ehdot mm. tontille kulke-
mista ja johtojen pitoa varten.

Asemakaava- ja tonttitiedot

Voimassa olevan asemakaavan mukaan tontti 28105/32 kuuluu asun-
totonttien korttelialueeseen, jolle saa rakentaa enintään 2-kerroksisia ja 
8 metriä korkeita asuinrakennuksia. Rakentamiseen saa käyttää enin-
tään 1/5 tontin pinta-alasta. Rakennusten välimatkan samalla tontilla tu-
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lee olla vähintään 12 metriä ja etäisyyden naapuritontin tai puistonpuo-
leisesta rajasta vähintään 6 metriä. Tontille saa rakentaa vain yhden 
asuinrakennuksen, jossa saa olla enintään 2 asuntoa. 

Kortteliin nro 28105 hyväksytyn tonttijaon mukaisen tontin 28105/32 
pinta-ala on 607 m² ja osoite Pikkumatintie 3. Tontin lohkominen on vi-
reillä. Tonttia ei ole vielä merkitty kiinteistörekisteriin. 

Ote asemakaavasta on liitteenä 1.

Ehdotetut vuokrausperusteet

Vuokrausperusteiden määrittelyssä on huomioitu tontin sijainnin ja mui-
den ominaisuuksien lisäksi samalle tai vastaavalle alueelle aiemmin 
vahvistetut vuokrausperusteet pyrkien yhdenvertaiseen ja johdonmu-
kaiseen hinnoitteluun.

Vertailutiedot

Oulunkylään ja Koskelaan on viimeksi vuonna 2015 vahvistettu vuok-
rausperusteet kahdelle omakotitontille. Tuolloin päätettiin Oulunkylän 
tontin osalta pitää vuokrausperusteena virallisen elinkustannusindeksin 
”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavaa kerrosneliömetrihintaa 
34 euroa, ja Koskelan tontin osalta 36 euroa. Molemmille tonteille oltiin 
tuolloin rakentamassa omakotitaloa. rakennetaan omakotitalo.

Vuokrausperusteet

Ottaen huomioon nyt kysymyksessä olevan Oulunkylän tontin sijainti ja 
muut tonttikohtaiset seikat sekä edellä mainitut vertailutiedot esitetään, 
että tontin vuosivuokra määritellään pitäen perusteena virallisen elin-
kustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavana 
asuinkerrosneliömetrihintana 35 euroa. 

Elokuun 2016 hintatasossa esitetty kerrosneliömetrihinta olisi noin 670 
euroa. Maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin olisi 
tällöin noin 2,68 euroa/kk/m².

Rakennettavan kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen ulkopuolis-
ten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa. 

Omakotitalotonttien maanvuokriin ei ole vuoden 1993 jälkeen myönnet-
ty arava- tai korkotukialennusta. Tämä ei kuitenkaan estä korkotukilai-
nan myöntämistä, koska lainoituksen ehtona oleva enimmäishin-
ta/maanvuokra ei koske omakotitalotontteja. Päätösehdotuksen mu-
kaan maanvuokraan ei myönnetä arava-/korkotukialennusta. 
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Kaupunginvaltuuston päätöksen (1.10.1980, asia nro 18) mukaisesti 
asuntotontin vuosivuokra on 4 % tontin laskennallisesta hinnasta, joka 
määräytyy tontin pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisesti.

Maanvuokraa esitetään perittäväksi käytetyn rakennusoikeuden mukai-
sesti. Vuokralaisen kiinteistöviraston tonttiosastolle esittämien suunni-
telmien mukaan tontille rakennettavan asuinrakennuksen kerrosala on 
157 k-m². Rakennusten sijoittelu tontille on suunniteltu yhteistyössä ra-
kennusvalvontaviraston, kaupunkisuunnitteluviraston ja kiinteistöviras-
ton tonttiosaston kanssa, eikä sijoittelu mahdollista merkittävää lisära-
kentamista. Mikäli tontille kuitenkin rakennettaisiin enemmän kerrosa-
laa, tällöin maanvuokraa korotettaisiin kaupungin vakiosopimusehtojen 
mukaisesti. 

Lopuksi esitetään, että kohtuusperusteella vuokralaiselta peritään 
1.1.2020 asti eli aikaisemman sopimuskauden päättymispäivään saak-
ka vanhan voimassa olevan maanvuokrasopimuksen mukaista maan-
vuokraa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Ote ajantasaisesta asemakaavasta, Pikkumatintie

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 25.08.2016 § 355

HEL 2016-009127 T 10 01 01 02

Kiinteistökartta 115/680 497, Pikkumatintie 3

Esitys
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Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kiinteistölautakun-
ta oikeutetaan vuokraamaan Helsingin kaupungin 28. kaupunginosan 
(Oulunkylä) korttelin 28105 tontti 32 omatoimiseen pientalorakentami-
seen lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2075 
saakka seuraavin ehdoin:

1

Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustan-
nusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavana asuinker-
rosneliömetrihintana 35 euroa.

Rakennettavan kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen ulkopuolis-
ten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa. 

2

Maanvuokraa peritään käytetyn rakennusoikeuden mukaisesti. Maan-
vuokraa peritään kuitenkin maanvuokrasopimuksessa nro 10168 mää-
ritetyn suuruisena aikaisemman sopimuskauden päättymiseen asti eli 
1.1.2020 saakka.

Maanvuokrasta ei myönnetä arava- tai korkotukialennusta.

3

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä 
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

Esittelijä
vs. osastopäällikkö
Peter Haaparinne

Lisätiedot
Anne Nahi, valvontalakimies, puhelin: 09 310 64332

anne.nahi(a)hel.fi
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§ 847
V 12.10.2016, Vuokrausperusteet eräille Pukinmäen ja Tapaninkylän 
asuntotonteille sekä Jakomäessä sijaitsevalle YSA-tontille (Pukin-
mäki, tontti 37186/4, Tapaninkylä, tontit 39119/13, 39132/29, ja 
39148/12, Jakomäki, tontti 41209/17)

HEL 2016-009570 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraa-
maan Helsingin kaupungin 37. kaupunginosan (Pukinmäki) asemakaa-
van muutokseen nro 12353 sisältyvän asuntotontin 37186/4 (AK), 39. 
kaupunginosan (Tapaninkylä) asemakaavan muutokseen nro 12314 si-
sältyvät asuntontit 39119/13 (A), 39132/29 (AR) ja 39148/12 (A) sekä 
41. kaupunginosan (Jakomäki) asemakaavan muutokseen nro 12134 
sisältyvän sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevan tontin 
41209/17 (YSA) sekä mainittujen tonttien sijaan mahdollisesti muodos-
tettavat tontit kiinteistölautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 
31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:

1

Asemakaavan muutokseen nro 12353 sisältyvän asuntotontin 37186/4 
(AK) vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannu-
sindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliö-
metrihintana Hitas-ehdoin, valtion korkotukemana asuntotuotantona tai 
asumisoikeusasuntotuotantona toteuttavan tontin osalta 27 euroa ja 
sääntelemättömänä asuntotuotantona toteutettavan tontin osalta 30 eu-
roa.

Asemakaavan muutokseen nro 12314 sisältyvien asuntotonttien 
39119/13 (A), 39132/29 (AR) ja 39148/12 (A) vuosivuokrat määrätään 
pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 
100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana Hitas-ehdoin, 
valtion korkotukemana asuntotuotantona tai asumisoikeusasuntotuo-
tantona toteuttavien tonttien osalta 29 euroa ja sääntelemättömänä 
asuntotuotantona toteuttavien tonttien osalta 32 euroa.

Asemakaavan muutokseen nro 12134 sisältyvän YSA-tontin 41209/17 
(YSA) vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustan-
nusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosne-
liömetrihintana 11 euroa. 
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Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa. 

Asuntotonteille mahdollisesti toteutettavien liike- tai niihin verrattavien 
tilojen osalta esitetään perittäväksi samaa maanvuokraa kuin asunto-
tontilta.

2

Asuntotonttien vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille ra-
kennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolai-
naa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asun-
tojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (kor-
kotukea).

3

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä 
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. Hitas- ja hinta-
kontrolloitujen kohteiden osalta noudatetaan lisäksi kaupunginvaltuus-
ton ja kaupunginhallituksen päättämiä asuntojen hinta- ja laatutason 
sääntelyä koskevia ehtoja. 

4

Asuntotonttien rahoitus- ja/tai hallintamuodon muututtua esimerkiksi va-
rauspäätöksen tai kaavan muuttamisen johdosta po. tonttien osalta voi-
daan käyttää vuokran määräytymisen perusteena uutta rahoitus- ja/tai 
hallintamuotoa vastaavaa, siihen soveltuvaa edellä mainituille tonteille 
merkittyä hintaa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Tonttimuistio
2 Asemakaavan muutos nro 12353
3 Asemakaavan muutos nro 12314
4 Asemakaavan muutos nro 12134

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus
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Esitys on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Pukinmäessä sijaitseva asuntotontti 37186/4 (AK) on varattu asunto-
tuotantotoimistolle siten, että muodostettavien tonttien asuinrakennu-
soikeudesta enintään noin 50 % tulee toteuttaa valtion tukemana vuok-
ra-asuntotuotantona ja vähintään noin 50 % välimuodon asuntotuotan-
tona. Tontista 37186/4 muodostetut tontit 37186/5 ja 37186/6 on vuok-
rattu asuntotuotantotoimistolle lyhytaikaisesti 31.7.2017 saakka.

Tapaninkylässä sijaitsevista asuntotonteista tontti 39119/13 (A) on va-
rattu Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:lle asumisoikeusasuntotuotan-
toon, tontti 39132/29 (AR) on varattu ilmoittautumis- ja neuvottelume-
nettelyllä omatoimista ja/tai ryhmärakennuttamishanketta varten ja tont-
ti 39148/12 (A) on varattu Master Kodit Oy:lle asuntohankkeiden suun-
nittelua varten vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon Hitas II –
ehdoin 31.12.2017 saakka.

Jakomäessä sijaitseva sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palveleva 
tontti 41209/17 (YSA) on varattu asuntotuotantotoimistolle vammaisten 
ryhmäkotihankkeen suunnittelua varten ja vuokrattu lyhytaikaisesti ra-
kennusluvan hakemista varten 15.5.2017 saakka.

Nyt esitetään vuokrausperusteiden vahvistamista mainituille tonteille.

Esittelijän perustelut

Varauspäätökset

Kaupunginhallitus päätti 25.8.2014 (836 §) varata Pukinmäessä sijait-
sevan asuntotontin (AK) 37186/4 asuntotuotantotoimistolle kumppa-
nuuskaavoitusta ja asuntohankkeiden suunnittelua varten siten, että 
muodostettavien tonttien asuinrakennusoikeudesta enintään noin 50 % 
tulee toteuttaa valtion tukemana vuokra-asuntotuotantona ja vähintään 
noin 50 % välimuodon asuntotuotantona. 

Kaupunginhallitus päätti 23.11.2015 (1141 §) varata Tapaninkylän 
asuntotontin 39119/13 (A) Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:lle asumi-
soikeusasuntotuotantoon, asuntotontin 39132/29 (AR) luovutettavaksi 
ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyllä omatoimista ja/tai ryhmära-
kennuttamishanketta varten sekä siirtää asuntotontin 39148/12 (A) jat-
kuvaan tonttihakuun. 

Kaupunginhallitus päätti 28.1.2013 (139 §) varata sosiaalitointa ja ter-
veydenhuoltoa palvelevan tontin 41209/17 (YSA) asuntotuotantotoimis-
tolle vammaisten ryhmäkotihankkeen suunnittelua varten.
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Kiinteistölautakunta päätti 16.6.2016 (284 §) varata asuntotontin 
39148/12 (A, varauspäätöksessä tontti 13) Master Kodit Oy:lle asunto-
hankkeiden suunnittelua varten 31.12.2017 saakka ehdoin, että tontille 
tulee toteuttaa vapaarahoitteisia omistusasuntoja Hitas II -ehdoin.

Vuokraukset

Tontista 37186/4 muodostettavat tontit 37186/5 ja 37186/6 on vuokrattu 
lyhytaikaisesti asuntotuotantotoimistolle rakennusluvan hakemista var-
ten 31.7.2017 saakka.

Tontteja 39119/13, 39132/29 ja 39148/12 ei ole vuokrattu lyhytaikaises-
ti.

Tontti 41209/17 on vuokrattu lyhytaikaisesti asuntotuotantotoimistolle 
rakennusluvan hakemista varten 15.5.2017 saakka.

Asemakaavatiedot

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.4.2016 Pukinmäen asemakaavan 
muutoksen nro 12353. Asemakaava on tullut lainvoimaiseksi 
10.6.2016.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.6.2015 Vanhan Tapanilantien etelä-
osaa koskevan asemakaavan muutoksen nro 12314. Asemakaava on 
tullut lainvoimaiseksi 7.8.2015. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 7.11.2012 Jakomäentie 6 ja Kankarepol-
ku 9 -nimisen asemakaavan muutoksen nro 12134. Asemakaava on 
tullut lainvoimaiseksi 21.12.2012.

Tonttien tiedot

Tonttien pinta-alat, osoitteet, rakennusoikeudet ja asemakaavatiedot il-
menevät liitteestä 1. Tontteja koskevat asemakaavat ovat liitteinä 2, 3 
ja 4.

Ehdotetut vuokrausperusteet

Vertailutiedot

Vuokranmäärityksen tueksi on selvitetty seuraavat vertailutiedot:

Vuonna 2013 kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan 
vuokraamaan Pukinmäessä sijaitsevan asuntotontin 37026/3 (AK) pi-
täen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951= 100” 
pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 26 euroa. Tontista 
on myöhemmin muodostettu tontit 37026/8 ja 9, jotka toteutetaan val-
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tion korkotukemana asuntotuotantona sekä asumisoikeusasuntotuotan-
tona.

Vastaavasti kaupunginvaltuusto päätti viime toukokuussa oikeuttaa 
kiinteistölautakunnan vuokraamaan Tapaninkyläntiehen rajoittuvat 
asuntotontit  39235/12 ja 39246/10 (A) pitäen perusteena virallisen elin-
kustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
kerrosneliömetrihintana 31 euroa. Tontit on varattu vapaarahoitteisten 
ja sääntelemättömien omistusasuntojen suunnittelua varten. 

Vuonna 2014 kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan 
vuokraamaan Jakomäessä sijaitsevan asuntotontin 41200/24 (AK) pi-
täen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” 
pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 20 euroa. Tontti to-
teutetaan valtion korkotukemana asuntotuotantona.

Tavanomaisen käytännön mukaan asuntotontille mahdollisesti sijoitet-
tavien julkisten palvelutilojen (esim. päiväkoti), ryhmäkotitilojen tai mui-
den Y-käyttötarkoituksen mukaisten tilojen sekä kunnallistekniikkaa 
palvelevien tilojen osalta peritään maanvuokraa noin puolet asuntotilan 
vuokrasta.

Tonttien vuokrat

Nyt esitettävien vuokraushintojen määrittelyssä on otettu huomioon 
mm. edellä esitetyt vertailutiedot, tonttien sijoittuminen alueilla sekä ra-
hoitus- ja hallintamuodot. Lisäksi todetaan alla oleva vuosivuokran 
määrittämisen peruste ja vuokra-aika.

Kaupunginvaltuuston päätöksen 1.10.1980 (asia nro 18) mukaan asun-
totontin vuosivuokra on 4 % sen laskennallisesta hinnasta ja muiden 
tonttien vuosivuokra on 5 % niiden laskennallisesta hinnasta.

Vuokra-ajaksi esitetään noin 60 vuotta. Tällöin vuokra-aika päättyisi 
31.12.2080.

Pukinmäki

Pukinmäen asuinrakennusten tontin 37186/4 (AK) vuosivuokra voitai-
siin määrätä pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”loka-
kuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana Hi-
tas-ehdoin, valtion korkotukemana asuntotuotantona tai asumisoikeus-
tuotantona toteutettavan tontin osalta 27 euroa, joka vastaa nykyarvol-
taan (elokuu 2016) noin 516 euron kerrosneliömetrihintaa, sekä sään-
telemättömänä asuntotuotantona toteutettavan tontin osalta 30 euroa, 
joka puolestaan vastaa nykyarvoltaan noin 574 euron kerrosneliömetri-
hintaa. 
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Hitas-ehdoin, valtion korkotukemana asuntotuotantona tai asumisoi-
keustuotantona toteutettavan tontin osalta maanvuokran teoreettinen 
vaikutus asumiskustannuksiin olisi 2,06 euroa/kk/m² ja arava-alennus 
huomioon ottaen noin 1,65 euroa/kk/m². Sääntelemättömänä asunto-
tuotantona toteutettavan tontin osalta maanvuokran teoreettinen vaiku-
tus asumiskustannuksiin olisi 2,29 euroa/kk/m². 

Niistä asuntojen ulkopuolisista asuntoja palvelevista tiloista, jotka saa 
asemakaavamääräysten mukaan rakentaa asemakaavaan merkityn 
kerrosalan lisäksi, ei perittäisi vuokraa.

Asuntotontin vuosivuokrasta esitetään myönnettäväksi 20 %:n alennus 
siltä ajalta, jona tontille rakennettavien asuintalojen rakentamiseen 
myönnettyä valtion asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa 
tontille rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan pe-
rusteella korkohyvitystä (korkotukea).

Tapaninkylä

Vanhan Tapanilantien eteläosan alueen asuinrakennusten tonttien 
39119/13 (A), 39132/29 (AR) ja 39148/12 (A) vuosivuokrat voitaisiin 
määrätä pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana Hitas-
ehdoin, valtion korkotukemana asuntotuotantona tai asumisoikeustuo-
tantona toteutettavien tonttien osalta 29 euroa, joka vastaa nykyarvol-
taan (elokuu 2016) noin 554 euron kerrosneliömetrihintaa, sekä sään-
telemättömänä asuntotuotantona toteutettavien tonttien osalta 32 eu-
roa, joka puolestaan vastaa nykyarvoltaan noin 612 euron kerrosneliö-
metrihintaa. 

Hitas-ehdoin, valtion korkotukemana asuntotuotantona tai asumisoi-
keustuotantona toteutettavien tonttien osalta maanvuokran teoreettinen 
vaikutus asumiskustannuksiin olisi 2,22 euroa/kk/m² ja arava-alennus 
huomioon ottaen noin 1,77 euroa/kk/m². Sääntelemättömänä asunto-
tuotantona toteutettavien tonttien osalta maanvuokran teoreettinen vai-
kutus asumiskustannuksiin olisi 2,44 euroa/kk/m².

Niistä asuntojen ulkopuolisista asuntoja palvelevista tiloista, jotka saa 
asemakaavamääräysten mukaan rakentaa asemakaavaan merkityn 
kerrosalan lisäksi, ei perittäisi vuokraa.

Asuntotonttien vuosivuokrista esitetään myönnettäväksi 20 %:n alen-
nus siltä ajalta, jona tonteille rakennettavien asuintalojen rakentami-
seen myönnettyä valtion asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio 
maksaa tonteille rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn 
lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea).
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Jakomäki

Jakomäen alueen YSA-tontin (YSA) 41209/17 vuosivuokra voitaisiin 
määrätä pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 11 eu-
roa. Tämä vastaa nykyarvoltaan (elokuu 2016) noin 210 euron kerros-
neliömetrihintaa. 

Noudatetun käytännön mukaan Y-tontin hinta vastaa noin puolta kau-
pungin alueella käyttämistä vapaarahoitteisten asuntotonttien hinnoista. 

Niistä asuntojen ulkopuolisista asuntoja palvelevista tiloista, jotka saa 
asemakaavamääräysten mukaan rakentaa asemakaavaan merkityn 
kerrosalan lisäksi, ei perittäisi vuokraa.

Lopuksi

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Tonttimuistio
2 Asemakaavan muutos nro 12353
3 Asemakaavan muutos nro 12314
4 Asemakaavan muutos nro 12134

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 08.09.2016 § 373

HEL 2016-009570 T 10 01 01 02

Esitys
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Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeu-
tetaan vuokraamaan Helsingin kaupungin 37. kaupunginosan (Pukin-
mäki) asemakaavan muutokseen nro 12353 sisältyvä asuntotontti 
37186/4 (AK), 39. kaupunginosan (Tapaninkylä) asemakaavan muutok-
seen nro 12314 sisältyvät asuntontit 39119/13 (A), 39132/29 (AR) ja 
39148/12 (A) sekä 41. kaupunginosan (Jakomäki) asemakaavan muu-
tokseen nro 12134 sisältyvä sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvele-
va tontti 41209/17 (YSA) sekä mainittujen tonttien sijaan tulevat tontit 
kiinteistölautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 
saakka seuraavin ehdoin:

1

Asemakaavan muutokseen nro 12353 sisältyvän asuntotontin 37186/4 
(AK) vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannu-
sindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliö-
metrihintana Hitas-ehdoin, valtion korkotukemana asuntotuotantona tai 
asumisoikeusasuntotuotantona toteuttavan tontin osalta 27 euroa ja 
sääntelemättömänä asuntotuotantona toteutettavan tontin osalta 30 eu-
roa.

Asemakaavan muutokseen nro 12314 sisältyvien asuntotonttien 
39119/13 (A), 39132/29 (AR) ja 39148/12 (A) vuosivuokrat määrätään 
pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 
100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana Hitas-ehdoin, 
valtion korkotukemana asuntotuotantona tai asumisoikeusasuntotuo-
tantona toteuttavien tonttien osalta 29 euroa ja sääntelemättömänä 
asuntotuotantona toteuttavien tonttien osalta 32 euroa.

Asemakaavan muutokseen nro 12134 sisältyvän YSA-tontin 41209/17 
(YSA) vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustan-
nusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosne-
liömetrihintana 11 euroa. 

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa. 

Asuntotonteille mahdollisesti toteutettavien liike- tai niihin verrattavien 
tilojen osalta esitetään perittäväksi samaa maanvuokraa kuin asunto-
tontilta.

2

Asuntotonttien vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille ra-
kennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolai-
naa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asun-
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tojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (kor-
kotukea).

3

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä 
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. Hitas- ja hinta-
kontrolloitujen kohteiden osalta noudatetaan lisäksi kaupunginvaltuus-
ton ja kaupunginhallituksen päättämiä asuntojen hinta- ja laatutason 
sääntelyä koskevia ehtoja. 

4

Asuntotonttien rahoitus- ja/tai hallintamuodon muututtua esimerkiksi va-
rauspäätöksen tai kaavan muuttamisen johdosta po. tonttien osalta voi-
daan käyttää vuokran määräytymisen perusteena uutta rahoitus- ja/tai 
hallintamuotoa vastaavaa, siihen soveltuvaa edellä mainituille tonteille 
merkittyä hintaa.

Esittelijä
vs. osastopäällikkö
Esko Patrikainen

Lisätiedot
Tuukka Toropainen, vs. kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 34244

tuukka.toropainen(a)hel.fi
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§ 848
V 26.10.2016, Vartiosaaren osayleiskaavan hyväksyminen (nro 
12373)

HEL 2011-007765 T 10 03 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 48. kaupunginosan (Vartiosaari) 
Vartiosaarta ja sitä ympäröivää vesialuetta koskevan osayleiskaavaeh-
dotuksen 24.11.2015 päivätyn ja 17.5.2016 sekä 21.9.2016 muutetun 
piirustuksen nro 12373 mukaisena ja osayleiskaavaselostuksesta ilme-
nevin perustein oikeusvaikutteisena osayleiskaavana.

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään siten, että esitykselle liitetään elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksen rakennussuojelupäätös (liite 6) ja asiaan 
liittyvä vetoomus liitteineen (liite 7 ja 8).

Palautusehdotus:
Otso Kivekäs:

Vartiosaaren osayleiskaavaehdotus palautetaan valmisteluun siten, et-
tä osayleiskaava valmistellaan virkistys- ja viheraluevaihtoehdon poh-
jalta viher- ja virkistysalueena sekä houkuttelevana matkailukohteena.

Kannattaja: Marcus Rantala

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jatka-
mista. 

Vastaehdotus:
Laura Rissanen:

Kaupunginhallitus esittää, että asia käsitellään kaupunginvaltuuston 
26.10.2016 kokouksessa.

Kannattaja: Lasse Männistö
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Vastaehdotus:
Henrik Nyholm:

Päätösehdotuksen kolmanneksi kohdaksi (3) lisätään seuraavaa:

Mikäli osayleiskaavan mukaiseen asuinrakentamiseen päädytään tulee 
Vartiosaaren rakentaminen sijoittaa toteutusjärjestyksessä suunnittelu-
kauden loppuun säilyttäen Vartiosaari virkistyskäytössä mahdollisim-
man pitkään. Rakentamista alueella ei saa aloittaa ennen kuin raitio-
vaunuyhteys on olemassa Yliskylän ostoskeskukseen ja valtuustossa 
on tehty sitova päätös raitiovaunuyhteydestä Vartiosaareen.

Kannattaja: Otso Kivekäs

1. äänestys:

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Otso Kivekkään palautusehdotuksen mukaan

Jaa-äänet: 9
Jorma Bergholm, Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, Osku Pajamäki, 
Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, 
Mirka Vainikka

Ei-äänet: 6
Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Henrik Nyholm, Hannu Oskala, 
Marcus Rantala, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 9 - 6.

2. äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Laura Rissasen vastaehdotuksen mukaan muutettuna

Jaa-äänet: 6
Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Henrik Nyholm, Hannu Oskala, 
Marcus Rantala, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 9
Jorma Bergholm, Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, Osku Pajamäki, 
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Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, 
Mirka Vainikka

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kaupunginhallitus hyväksyi Laura Rissasen vastaehdotuksen äänin 6 - 
9.

3. äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Henrik Nyholmin vastaehdotuksen mukaan

Jaa-äänet: 10
Jorma Bergholm, Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, Hannu Oskala, 
Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Tatu Rauhamäki, 
Laura Rissanen, Mirka Vainikka

Ei-äänet: 5
Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Henrik Nyholm, Marcus Rantala, 
Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Kaupunginhallitus hyväksyi Laura Rissasen vastaehdotuksen ja esitteli-
jän muutetun ehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036683

hannu.hyttinen(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Vartiosaaren osayleiskaavaehdotuksen nro 12373 kartta, päivätty 
24.11.2015 ja muutettu 17.5.2016 ja 21.9.2016

2 Vartiosaaren osayleiskaavaehdotuksen nro 12373 selostus, päivätty 
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24.11.2015 ja muutettu 17.5.2016 ja 21.9.2016
3 Vartiosaaren liikennejärjestelmä 24.11.2015, muutettu 3.5.2016
4 Vuorovaikutusraportti III 3.5.2016 liitteineen
5 Osa päätöshistoriaa
6 Elinkeino- liikenne ja ympäristökeskuksen rakennussuojelupäätös (kir-

joitusvirheen korjaus, HL 51 §, 21.10.2016, LSM)
7 Vetoomus Meri-Rastilan, Kivinokan ja Vartiosaaren puolesta
8 Vetoomus Meri-Rastilan, Kivinokan ja Vartiosaaren puolesta (liitteet)

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
Liite 3
Liite 4

Museovirasto, kulttuuriympäris-
tön suojelu

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 48. kaupunginosan (Vartiosaari) 
Vartiosaarta ja sitä ympäröivää vesialuetta koskevan osayleiskaavaeh-
dotuksen 24.11.2015 päivätyn ja 17.5.2016 sekä 21.9.2016 muutetun 
piirustuksen nro 12373 mukaisena ja osayleiskaavaselostuksesta ilme-
nevin perustein oikeusvaikutteisena osayleiskaavana.

Tiivistelmä

Vartiosaari sijaitsee itäisessä Helsingissä, Laajasalon ja Vuosaaren vä-
lissä, noin seitsemän kilometriä linnuntietä Helsingin keskustasta. Noin 
82 ha:n kokoinen saari on pääosin virkistys- ja lomakäytössä. Saari on 
maastoltaan ja luonnonoloiltaan vaihteleva ja rikas. Rantoja kiertää 
kulttuurihistoriallisesti arvokas vanha huvila-alue.
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Vartiosaari osoitettiin vuoden 2002 yleiskaavassa selvitysalueeksi, jon-
ka maankäyttö ratkaistaan yleiskaavalla tai osayleiskaavalla. Osayleis-
kaavatyö käynnistyi vuonna 2011. 

Vartiosaaresta suunnitellaan omaleimainen ja tiiviisti rakennettu saaris-
tokaupunginosa, jossa on sekä asumista että kaikkia helsinkiläisiä pal-
velevia virkistys- ja vapaa-ajan toimintoja. Vartiosaaren uusi 5 000 - 7 
000 asukkaan merellinen kaupunginosa tukeutuu keskustasta Laajasa-
lon kautta kulkevaan raitiotieyhteyteen. Laajasalon ja Vuosaaren välis-
sä sijaitsevan Vartiosaaren rakentaminen eheyttää kaupunkirakennetta 
ja avaa uusia joukkoliikenteen, pyöräilyn ja jalankulun yhteyksiä sekä 
virkistysreittejä Itä-Helsinkiin.

Saaren rantoja kiertävä kulttuurihistoriallisesti arvokas huvilaympäristö, 
monipuolinen luonto ja meri ovat suunnittelun lähtökohtana ja tekevät 
asuinalueesta ainutlaatuisen. Uusi asuinalue sijoittuu saaren keskiosiin. 
Vihreällä rantavyöhykkeellä puutarhamaista huvila-aluetta täydennysra-
kennetaan maltillisesti ja uuden rantareitin varteen syntyy merellinen 
virkistysalue.

Osayleiskaava mahdollistaa monipuolisen asuntotuotannon. Vartiosaa-
ren sijainti lähellä Helsingin keskustaa ja valmiin kaupunkirakenteen 
keskellä antaa asuinrakentamiselle edulliset kaupunkitaloudelliset läh-
tökohdat. Perustamisolosuhteiltaan keskimääräistä ongelmattomampi 
Vartiosaari on helposti ja nopeasti saatavissa rakentamiskelpoiseksi ja 
kaavoitettavissa asuinkäyttöön.

Esittelijän perustelut

Vartiosaaren osayleiskaavaehdotus on valtakunnallisten alueidenkäyt-
tötavoitteiden mukainen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoittei-
den toteutumista. Osayleiskaavalla pyritään vastaamaan Helsingin seu-
dun erityistavoitteisiin ja varmistamaan asuntotuotannon turvaaminen 
sijoittamalla uusi asuinalue olemassa olevan kaupunkirakenteen yhtey-
teen ja raideliikenteen varrelle. Uusi rakentaminen pyritään sovitta-
maan yhteen valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön arvojen 
kanssa. Osayleiskaava ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden kanssa.

Vartiosaari on Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa osoitettu valkoi-
seksi alueeksi, jolle maakuntakaavakartalla ei ole osoitettu erityistä 
käyttötarkoitusta. Lisäksi Vartiosaari on merkitty kulttuuriympäristön 
vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi, joka on valtakunnallisesti mer-
kittävä (RKY 2009). Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa voidaan 
alueelle osittaa muutakin vaikutuksiltaan paikallisesti merkittävää 
maankäyttöä.
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Helsingin yleiskaava 2002:ssa Vartiosaari on merkitty selvitysalueeksi, 
jonka maankäyttö ratkaistaan yleiskaavalla tai osayleiskaavalla. Nyt 
laadittu kaavaratkaisu on uuden yleiskaavaehdotuksen mukainen.

Suunnittelualueella ei ole asemakaavaa ja siellä on voimassa raken-
nuskielto osayleiskaavan laatimiseksi.

Helsingin kaupunki omistaa noin 90 prosenttia saaren maa-alueesta ja 
noin puolet sen rakennuskannasta. Osayleiskaava on tehty kaupungin 
aloitteesta.

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ar-
violta 180 - 190 milj. € (hintataso 03/2015, alv 0 %). Kustannukset pai-
nottuvat rakentamisaikaan. Kaupungin uusista tonteista saatavat tulot, 
arviolta 190 - 230 milj. €, kertyvät pitkän ajanjakson kuluessa. Rakenta-
miskustannusten laskenta perustuu määrälaskentaan ja yksikköhinnoit-
teluun. Tonttitulojen arviointi perustuu AM-ohjelman 2012 mukaiseen 
hallinta- ja rahoitusmuotojakaumaan.

Vartiosaaren liikennejärjestelmä

Vartiosaaren hyväksytyt liikennejärjestelmän suunnitteluperiaatteet 
ovat:

1. Vartiosaaren joukkoliikenne suunnitellaan siten, että raitiotieyh-
teys keskustasta Kruunuvuorenrannan kautta voi jatkua Vartio-
saareen.

2. Vartiosaaren poikki suunnitellaan pyöräilyn ja jalankulun reitti, jo-
ka on osa laajempaa keskustasta Vuosaareen suunniteltua pyö-
räilyn laatukäytävää.

3. Alueen pysäköinti perustuu kerrostalovaltaisilla alueilla pääosin 
laitospysäköintiin.

Kaavakartassa olevan määräyksen mukaan Vartiosaaren kerrostaloval-
taista rakentamista alueella ei saa aloittaa ennen kuin raitiovaunuyhtey-
destä saareen on tehty sitova päätös. Sitovalla päätöksellä tarkoitetaan 
päätöstä Vartiosaaren raitiotiestä, jota varten laaditaan asemakaavoi-
tuksen aikataulussa raitiotien yleissuunnitelma ja hankesuunnitelma. 

Raitiovaunuyhteyden lisäksi Vartiosaaressa varaudutaan myös bussin 
liikennöintiin, jotta mahdollistetaan vaihdoton yhteys Herttoniemeen ja 
siten myös itään suuntautuville matkoille tarjotaan kilpailukykyinen 
joukkoliikenteen vaihtoehto.

Vartiosaaren rakentaminen lisää autoliikennettä ja sen vaikutukset nä-
kyvät Laajasalossa ja Herttoniemessä, joissa ruuhkautuminen lisään-
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tyy. Laajasalon ja Herttoniemen katuverkossa on kuitenkin rajalliset 
mahdollisuudet tehdä merkittäviä toimenpiteitä kasvavan autoliikenteen 
mahdollistamiseksi. Liikennejärjestelmäraportissa todetun mukaisesti 
Laajasalon ja Herttoniemen alueelle laaditaan kokonaisvaltainen liiken-
nesuunnitelma Laajasalontien bulevardin alueen sekä Vartiosaaren 
asemakaavoituksen yhteydessä.

Vartiosaaren osayleiskaava mahdollistaa jatkoraitiotieyhteyden Vartio-
saaresta Vuosaareen. Uuden yleiskaavan (kaupunkikaavan) taustasel-
vitykseksi tehdyssä raideliikenteen verkkoselvityksessä todetaan, että 
tämä raitiotieyhteys Vartiosaaren ja Vuosaaren välillä ei ole yhteiskun-
tataloudellisesti kannattava. 

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Osayleiskaavan osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti ja suunnittelun aikana on 
useassa eri vaiheessa ollut mahdollista esittää mielipiteitä. Osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelmasta ja maankäyttövaihtoehdoista esitettiin 
132 mielipidettä. Osayleiskaavaluonnoksesta jätettiin 59 mielipidettä.

Osayleiskaavaehdotusta on kehitetty ja muutettu saatujen mielipiteiden 
ja viranomaiskannanottojen sekä tehtyjen selvitysten pohjalta. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä 
1.12.2015, jonka jälkeen kaavaehdotus pidettiin julkisesti nähtävillä 
18.12.2015 - 29.1.2016.

Kaavaehdotuksesta tehtiin 57 muistutusta. Nähtävilläpidon jälkeen saa-
pui kolme kirjettä. Lisäksi saatiin Helen Oy:n, Helen sähköverkko Oy:n, 
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän, Helsingin seudun ympäristö-
palvelut -kuntayhtymän, kaupunginmuseon, kiinteistölautakunnan, lii-
kennelaitos -liikelaitoksen, liikenneviraston, museoviraston, pelastus-
lautakunnan, suomenkielisen työväenopiston, taidemuseon, Uuden-
maan liiton, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, 
yleisten töiden lautakunnan ja ympäristölautakunnan lausunnot. Asun-
totuotantotoimisto, kiinteistöviraston tilakeskus ja nuorisoasiainkeskus 
eivät jättäneet lausuntoa.

Nähtävilläpidon aikana saadut muistutukset ja lausunnot sekä niihin an-
netut vastineet ilmenevät vuorovaikutusraportista (liite 4).

Muistutukset

Muistutukset ja kirjeet koskivat suurelta osin Vartiosaaren luonnon- ja 
virkistysympäristön muuttumista osayleiskaavan myötä rakennetuksi 
kaupunginosaksi sekä Vartiosaaren kulttuuriympäristön ja -arvojen säi-
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lymistä. Huolta kannettiin luonnon monimuotoisuuden katoamisesta ja 
lepakoiden, lintujen, metsien ja muiden luonnonarvojen säilymisestä. 
Vartiosaarta toivottiin kehitettävän ennen kaikkea virkistyssaarena, ja 
tonttimaan löytymistä muualta mm. tiivistämällä jo rakennettuja alueita.

Lausunnot

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnossa 
esitettiin, että maakuntakaava ei ole riittävästi ohjeena kun tarkastel-
laan Vartiosaaren ja muiden kaupunginosien toteuttamisen yhteisvaiku-
tuksia, jotka syntyvät merellisestä kaupunginosien nauhasta uuden 
saaristoreitin varrella. ELY-keskus katsoo, että rakentamisen tapaa ja 
määrää on edelleen sovitettava olemassa olevaan ympäristöön parem-
min, jotta valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön ominaispiir-
teet saadaan turvattua.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä kannattaa pyrkimystä tehdä 
alueesta kestävää liikkumista edistävä ja mahdollisimman autoriippu-
maton.

Kaupunginmuseon johtokunta pitää osayleiskaavan mahdollistamaa 
saaren keskiosan tiivistä rakentamista ristiriitaisena saareen olennai-
sesti liittyvien ja RKY-2009:ssä todettujen valtakunnallisesti merkittä-
vien kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen kanssa. Suunnitte-
lun lähtökohtana tulee kaupunginmuseon johtokunnan mukaan olla val-
takunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti saaren merkittävät 
ympäristöarvot, joten Vartiosaaren rakentamisen tulisi jatkua pienimuo-
toisena myös saaren sisäosissa. Lausunnossa todetaan myös, että 
osayleiskaavaehdotuksen mukainen rakentaminen on ristiriidassa Uu-
denmaan 4. vaihemaakuntakaavan kanssa.

Kiinteistölautakunta esittää, että pysäköintijärjestelyihin on jatkosuun-
nittelussa kiinnitettävä erityistä huomiota. Keskitettyihin autopaikkojen 
pysäköintilaitoksiin perustuvaa pääratkaisua pidetään toimivana, ja lai-
tosten käyttöä tehostavia nimeämättömien autopaikkojen ratkaisua voi-
daan suosia lievemmillä pysäköintinormeilla. Kiinteistölautakunta kat-
soo, että hyvällä suunnittelulla pysäköintilaitokset voidaan toteuttaa 
kustannustehokkailla, pääosin maanpäällisillä pysäköintilaitoksilla, joi-
hin voidaan tuoda myös muita toimintoja.

Museoviraston lausunnossa esitettiin, ettei osayleiskaava täytä valta-
kunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kulttuuri- ja luonnonympäristöä 
koskevaan erityistavoitetta. Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita 
koskevan valtioneuvoston päätöksen mukaan alueiden käytössä on 
varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen 
ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Lausunnossa esitettiin myös, että 
kaava on alueen käyttöä ohjaavan maakuntakaavan vastainen, eikä 
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täytä maankäyttö- ja rakennuslain yleiskaavan laatimiselle asettamia si-
sältövaatimuksia rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonvarojen 
vaalimisesta (MRL 39 §). Museovirasto katsoo, että raitiotien varaan ra-
kentuva usean tuhannen asukkaan kerrostalovaltainen lähiö on räi-
keässä ristiriidassa Vartiosaaren valtakunnallisesti merkittävän raken-
netun kulttuuriympäristön (RKY 2009) arvojen ja ominaispiirteiden 
kanssa. 

Uudenmaan liitto katsoo, että kaavaratkaisu poikkeaa maakuntakaa-
vasta, koska siinä osoitetaan merkittävää rakentamista maakuntakaa-
van valkoiselle alueelle. Maakuntakaavasta poikkeamista ja uuden alu-
een rakentamiskäyttöön ottamista on mahdollista perustella valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) mukaan raideyhteydellä, 
mutta silloin uudisrakentaminen on yksiselitteisesti sidottava päätök-
seen raiteiden toteutuksesta. Sitova päätös tulee Uudenmaan liiton mu-
kaan määritellä kunnan rahoituspäätökseksi. 

Yleisten töiden lautakunta esittää laakson eteläpuolella olevien kortte-
lialueiden pienentämistä ja kaupunkiviljelykeskuksen ja kaupunginosa-
puiston laajentamista yhtenäiseksi viheraluekokonaisuudeksi. Paikoin 
jyrkkä topografia on jatkosuunnittelun ja rakentamisen ympäristöllinen 
ja taloudellinen haaste, joten riittävän varhaisessa vaiheessa tulee teh-
dä kattavat massataloudelliset laskelmat ja suunnitelmat. 

Ympäristölautakunnan lausunnossa nähtiin Vartiosaaren suurimman 
arvon olevan luonnonarvojen, kulttuuriarvojen ja maisema-arvojen 
muodostama kokonaisuus, ja ehdotetun rakentamisen nähtiin aiheutta-
van suuria muutoksia saaren metsäiseen maisemakuvaan ja luonno-
nympäristön kokonaisuuteen etenkin saaren keskiosissa. 

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

Osayleiskaavaehdotukseen tehdyt muutokset

Muistutuksissa ja lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon siten, 
että 

 kaavakarttaan on lisätty kulttuuriperintökohteiden kaavamääräys: 
"Alueella sijaitsevien historiallisten rakenteiden ja kerrostumien 
poista-minen on sallittua vain erityisestä syystä ja riittävän arkeolo-
gisen dokumentoinnin jälkeen. Aluetta koskevista suunnitelmista on 
kuultava museoviranomaisia:'

 Liuskekivilouhos ympäristöineen on merkitty aluemerkinnällä V /s ja 
A/s, jossa alueen luonto-, maisema- ja kulttuurihistorialliset sekä 
geologiset arvot tulee säilyttää. Louhoksen sijainti tutkitaan asema-
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kaavavaiheessa, jolloin puisto- ja rakentamisalueet suunnitellaan 
tarkemmin louhoksen sijaiti huomioiden.

 Saaren koillisosassa sijaitseva kummeli on merkitty osayleiskaa-
vaan kohdemerkinnällä ja siihen liittyvällä suojelumerkinnällä s 
(suojeltava alueen osa).

 kaavakarttaan on lisätty määräys "Asemakaavavaiheen suunnitte-
lussa otetaan käyttöön Helsingin viherkerroinmenetelmä tonttien vi-
herpinta-alan riittävän määrän ja laadun turvaamiseksi:'

 raitioliikenteen sitovan päätöksen määrittelyä on tarkennettu selos-
tuksessa kohdassa 7.10. "Kerrostalovaltaista asuinrakentamista 
alueella ei saa aloittaa ennen kuin raitiovaunuyhteydestä saareen 
on tehty sitova päätös. Sitovalla päätöksellä tarkoitetaan valtuuston 
aikanaan tekemää päätöstä Vartiosaaren raitiotiestä, jota varten 
laaditaan asemakaavoituksen aikataulussa raitiotien yleissuunnitel-
ma ja hankesuunnitelma:' 

Osayleiskaavan yhteydessä laadittua Vartiosaaren liikennejärjestelmä-
raporttia (liite 3) on päivitetty ja vastaavat korjaukset on tehty selostuk-
seen. Lisäksi kaavakarttaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuk-
sia, sekä selostukseen joitakin pienempiä tarkistuksia ja täydennyksiä. 

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

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan tarkistetun esityk-
sen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036683

hannu.hyttinen(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Vartiosaaren osayleiskaavaehdotuksen nro 12373 kartta, päivätty 
24.11.2015 ja muutettu 17.5.2016 ja 21.9.2016

2 Vartiosaaren osayleiskaavaehdotuksen nro 12373 selostus, päivätty 
24.11.2015 ja muutettu 17.5.2016 ja 21.9.2016

3 Vartiosaaren liikennejärjestelmä 24.11.2015, muutettu 3.5.2016
4 Vuorovaikutusraportti III 3.5.2016 liitteineen
5 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Ilmakuva 3.5.2016



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 34/2016 30 (135)
Kaupunginhallitus

Kaj/3
03.10.2016

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

2 Havainnekuva 24.11.2015, tarkistettu 3.5.2016

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

Museovirasto, kulttuuriympäris-
tön suojelu

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Tiedoksi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
Kaupunginmuseo
Kiinteistölautakunta
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Pelastuslautakunta
Suomenkielinen työväenopisto
Taidemuseo
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 26.09.2016 § 834

HEL 2011-007765 T 10 03 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely
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26.09.2016 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Marcus 
Rantalan ehdotuksesta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036683

hannu.hyttinen(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 21.9.2016

HEL 2011-007765 T 10 03 02 00

Vartiosaaren osayleiskaavan nro 12373 kaavakartassa on huomattu 
kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyn jälkeen (17.5.2016) kaksi 
virhettä: kaksi kevyen liikenteen yhteystarvemerkintää on virheellisesti 
merkitty raideliikenteen yhteystarvemerkinnällä. Aikaisemmissa kaava-
vaiheissa kaavakartan merkinnät olivat oikein.

Virheet on korjattu kaavakarttaan oikeilla merkinnöillä 21.9.2016. Lisäk-
si kaavakartan nimiöön on lisätty mittakaava 1:4000.

Lisätiedot
Maria Isotupa, arkkitehti, puhelin: 310 37303

maria.isotupa(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.05.2016 § 182

HEL 2011-007765 T 10 03 02 00

Ksv 1001_2

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 24.11.2015 päivätyn ja 17.5.2016 muutetun 48. kaupunginosan 
(Vartiosaari) Vartiosaarta ja sitä ympäröivää vesialuetta koskevan 
osayleiskaavaehdotuksen nro 12373 hyväksymistä. Kaavaehdotuk-
seen tehdyt muutokset ilmenevät yksityiskohtaisesti liitteestä ja kaa-
vaselostuksesta.
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Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa esityksestään perusteluineen ja vuorovaikutusraportista muo-
dostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton 
tehtyihin muistutuksiin.

 antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet niihin mielipiteisiin, 
jotka on esitetty kirjallisesti nähtävilläoloajan ulkopuolella.

Käsittely

17.05.2016 Ehdotuksen mukaan

Hylkäysehdotus:
Pekka Buttler: Esitämme että ehdotus Vartiosaaren osayleiskaavaksi 
hylätään.

Kannattaja: Elina Moisio

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Esitämme että ehdotus Vartiosaaren osayleiskaavaksi hy-
lätään.

Jaa-äänet: 7
Hennariikka Andersson, Nuutti Hyttinen, Jape Lovén, Jaakko Meretnie-
mi, Matti Niiranen, Elina Palmroth-Leino, Osmo Soininvaara

Ei-äänet: 2
Pekka Buttler, Elina Moisio

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti äänin 7-2.

Varajäsen Pekka Buttler sekä jäsen Elina Moisio jättivät asiasta eriävän 
mielipiteen.

Me allekirjoittaneet esitämme mielipiteenämme:
- että Kaupunkisuunnitteluviraston osayleiskaavaan saamat lausunnot, 
erityisesti kaupunginmuseon johtokunnan lausunto, museoviraston lau-
sunto ja ympäristölautakunnan lausunto antavat vakavasti aihetta har-
kita uudelleen valitun suunnitteluperiaatteen sopivuutta. 
- että on ilmeistä, että Kaupunkisuunnitteluvirasto on lähes yksin näke-
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myksessä, että ympäristöarvojen ja kulttuurihistoriallisten arvojen suo-
jeleminen voidaan toteuttaa yhdistettynä osayleiskaavaluonnoksen 
massiivisen rakentamisen kanssa.
- että Helsingin ja helsinkiläisten kokonaisetua palvelisi paremmin, että 
Vartiosaarta kehitettäisiin ympäristö- ja virkistysarvojen pohjalta, kuiten-
kin siten, että kaikille helsinkiläisille mahdollistettaisiin ympärivuotinen 
mutkaton pääsy Vartiosaarelle.

Näiden seikkojen nojalla jätämme seuraavan eriävän mielipiteen Var-
tiosaaren osayleiskaavan käsittelyyn: Helsingin kaupungin tulee viipy-
mättä keskeyttää käynnissä oleva Vartiosaaren kaavoitus ja aloittaa 
uusi kaavoitusprosessi joka asettaa kulttuurihistorialliset, maisemalliset, 
ympäristölliset ja virkistysarvot Vartiosaaren tulevan suunnittelun lähtö-
kodiksi. 

03.05.2016 Pöydälle

01.12.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

24.11.2015 Pöydälle

12.05.2015 Ehdotuksen mukaan

28.04.2015 Pöydälle

26.11.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

19.11.2013 Pöydälle

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Ritva Luoto, projektipäällikkö, puhelin: 310 37294

ritva.luoto(a)hel.fi
Maria Isotupa, arkkitehti, puhelin: 310 37303

maria.isotupa(a)hel.fi
Niina Strengell, maisema-arkkitehti, maisemasuunnittelu, puhelin: 310 37458

niina.strengell(a)hel.fi
Riitta Salastie, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37218

riitta.salastie(a)hel.fi
Heikki Palomäki, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37312

heikki.palomaki(a)hel.fi
Mikko Haanperä, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37301

mikko.haanpera(a)hel.fi
Jouni Kilpinen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37251

jouni.kilpinen(a)hel.fi
Tiina Antila-Lehtonen, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 310 37436

tiina.antila-lehtonen(a)hel.fi
Mikko Uro, viestintäsuunnittelija, puhelin: 310 37394
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mikko.uro(a)hel.fi

Kaupunginmuseon johtokunta 23.02.2016 § 16

HEL 2011-007765 T 10 03 02 00

Lausunto

Kaupunginmuseon johtokunta antaa seuraavan lausunnon Vartiosaa-
ren osayleiskaavaehdotuksesta.

Vartiosaaren suunnitteluperiaatteiden mukaan Vartiosaaresta suunni-
tellaan omaleimainen, monipuolinen ja tiiviisti rakennettu saaristokau-
punginosa, jossa on sekä asumista että kaikkia helsinkiläisiä palvelevia 
virkistys- ja vapaa-ajan toimintoja. Kaupunkisuunnittelulautakunta edel-
lytti, että rakentamista alueella ei saa aloittaa ennen kuin raitiovaunuyh-
teydestä saareen on tehty sitova päätös ja on erikseen selvitettävä, on-
ko alueesta mahdollista tehdä vähäautoinen.

Kaupunkisuunnitteluviraston osayleiskaavaluonnoksessa Vartiosaaren 
uusi 5 000–7 000 asukkaan kaupunginosa tukeutuu raitiotieyhteyteen. 
Sillat liittävät Vartiosaaren myös osaksi Itä-Helsingin kulttuuripuiston 
virkistysreittejä. Saaren rantoja kiertävä kulttuurihistoriallisesti arvokas 
huvilaympäristö, monipuolinen luonto ja meri tekevät asuinalueesta ai-
nutlaatuisen. Uusi tiiviisti rakennettu asuinalue sijoittuu saaren keskio-
siin sen halki kulkevan pääkadun ja raitiotien varrelle. Vihreällä ranta-
vyöhykkeellä puutarhamaista huvila-aluetta täydennysrakennetaan 
maltillisesti ja uuden rantareitin varteen syntyy monipuolinen merellinen 
virkistysalue.

Helsingin yleiskaavassa 2002 Vartiosaari on merkitty selvitysalueeksi. 
Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksessa Vartiosaari on 
osoitettu edellisen maakunta-kaavavaiheen pohjalta pääkäyttötarkoi-
tuksen osalta valkoiseksi alueeksi. Vartiosaaren valtakunnallinen kult-
tuuriympäristöstatus (RKY 2009) on otettu vaihemaakuntakaavassa 
huomioon ja saari on kokonaisuudessaan merkitty karttaan valtakun-
nallisesti ja maakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympä-
ristöksi.

Saaren kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot

Vartiosaari on Museoviraston inventoinnissa (RKY-2009) valtakunnalli-
sesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Saari on osa Helsingin 
höyrylaivareittien varrelle syntynyttä kesähuvila-asutusta. Vartiosaaren 
kesähuvila-alue on edustava esimerkki Helsingin itäiseen saaristoon si-
joittuvasta huvila- ja puutarhakulttuurista. Museovirasto on tehnyt Var-
tiosaaresta rakennussuojeluesityksen rakennusperintölain nojalla.
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Vartiosaaren alue kuuluu Itä-Helsingin kulttuuripuiston 

kehittämissuunnitelmaan. Suunnitelmalla pyritään parantamaan alueen 
kulttuuriperinnön ja maiseman arvojen esilletuomista, alueen saavutet-
tavuutta sekä toiminnallista sisältöä.

Vartiosaaresta on tehty kulttuuriympäristöselvitys (Kati Salonen ja Mo-
na Schalin Arkkitehdit Oy. 2012), joka käsittää rakennukset ja saaren 
huviloihin liittyvän puutarhakulttuurin. Selvityksen perusteella Vartio-
saaren koko ranta-aluetta osana Itä-Helsingin huvilakulttuuria voidaan 
pitää erittäin merkittävänä. Selvityksen tuloksena on myös tullut esiin, 
että saaren sisäosien suoalueet muokattiin viljelykäyttöön 1900-luvun 
alkuvuosikymmeninä. Lisäksi lopputuloksena oli, että huviloiden alku-
peräinen suhde maisemaan ja ympäröivään metsäluontoon on säilynyt 
poikkeuksellisen yhtenäisenä ja ehjänä Helsingin merellisessä maise-
makuvassa rantavyöhykkeen paikoittaisesta umpeenkasvusta huoli-
matta. 

Vartiosaaren huvila- ja ranta-alueen kehittämissuunnitelma (Studio 
Puisto Arkkitehdit Oy, VSU maisema-arkkitehdit Oy, Ateljee Suojo Ky) 
on laadittu vuonna 2014. Siinä on tutkittu ranta-alueen kehittämistä si-
ten, että huvila-alueen kulttuuriarvot voivat säilyä. Ranta-alueelle on 
osoitettu vain harkittuihin paikkoihin pienimittakaavaista, alueen omi-
naisluonteen huomioon ottavaa täydennysrakentamista. Arvokkaimmik-
si luokiteltujen huviloiden pihapiireihin on osoitettu palauttavia toimenpi-
teitä.

Osayleiskaavan tavoitteena mainitaan rakennetun kulttuuriympäristön 
säilyminen ja kehittyminen Vartiosaaren kesähuvila-asutuksen kannalta 
tärkeillä ranta-alueilla; sen sijaan osayleiskaava merkitsee suuria muu-
toksia saaren keskiosassa, joka osayleiskaavassa on osoitettu uudisra-
kentamiseen. Saaren keskiosan rakentuminen muuttaa huvilasaaren 
kokonaismiljöön, luonteen ja ympäristön huvilasaaresta rakennetuksi 
saaristokaupunginosaksi. 

Osayleiskaavassa Vartiosaaresta suojellaan yhteensä noin 50 kulttuuri-
historiallisesti arvokasta huvilaa tai huvilaympäristöön kuuluvaa raken-
nusta tai rakennelmaa kuten rantasaunoja ja talousrakennuksia. Huvi-
larakennusten lisäksi suojeltaviksi on osoitettu säilytettäviä saaren hu-
viloiden puutarhakulttuuriin olennaisesti kuuluvia puutarhasommitelmia 
ja -rakenteita. Kaikilla suojeltaviksi merkityillä alueilla korostetaan kult-
tuurihistoriallisten ja puutarhahistoriallisten arvojen säilyttämistä. Kau-
punginmuseon johtokunta pitää osayleiskaavaluonnosta tältä osin hy-
vin rantavyöhykkeen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot huo-
mioon ottavana. Johtokunta kuitenkin korostaa, että tarkemmat suojelu-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 34/2016 36 (135)
Kaupunginhallitus

Kaj/3
03.10.2016

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

tavoitteet tulee asemakaavavaiheessa määritellä yhteistyössä kaupun-
ginmuseon kanssa.

Vartiosaaren kaakkoisosassa sijaitsevaa mahdollista muinaishautaa on 
selvitetty. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, ettei paikalla ole jäl-
kiä muinaishaudasta ja näin ollen sen rauhoitus puretaan. Saaren koilli-
sosassa sijaitsee muinaismuistolain suojelema kummeli. Kummeli si-
jaitsee V/s – alueella: Virkistysalue, jonka luonto-, maisema ja kulttuuri-
historialliset ja geologiset arvot tulee säilyttää. Saaren keskiosassa on 
liuskekivilouhos. Se sijaitsee osittain V/s - alueella ja osittain kerrostalo-
valtaisella AK -alueella. Kummeli ja liuskekivilouhos tulee ottaa huo-
mioon tulevassa suunnittelussa. Ensimmäisen maailmansodan linnoit-
teita ei ole saarella.

Maisema, luonto ja kulttuuriympäristö muodostavat Vartiosaaressa 
herkkäsuhteisen kokonaisuuden.

Kaupunginmuseon johtokunta pitää osayleiskaavan mahdollistamaa 
saaren keskiosan tiivistä rakentamista ristiriitaisena saareen olennai-
sesti liittyvien ja RKY-2009:ssä todettujen valtakunnallisesti merkittä-
vien kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen kanssa. Suunnitte-
lun lähtökohtana tulee olla valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
mukaisesti saaren merkittävät ympäristöarvot, joten Vartiosaaren ra-
kentamisen tulisi jatkua pienimuotoisena myös saaren sisäosissa. 
Osayleiskaavaehdotuksen mukainen rakentaminen on myös ristiriidas-
sa Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavaehdotuksen kaavamerkinnän 
kanssa.

Vartiosaaren asema tulevaisuudessa korostuu, kun uuden yleiskaavan 
mitoituksen mukaisesti asukasmäärät kasvavat huomattavasti läheisillä 
asuinalueilla. Laajojen lähellä sijaitsevien ja helposti saavutettavien 
kaupunkiluontokohteiden käyttöarvo nousee entisestään. Vartiosaari 
tulisi olemaan tarpeellinen ja houkutteleva virkistäytymisen paikka uu-
sille asukkaille. Tiivistyvä kaupunki tarvitsee henkireikänsä, Vartiosaari 
on näistä yksi. Kaupunginmuseon johtokunta korostaa, että rannat, lä-
hisaaristo ja siihen liittyvä huvilakulttuuri ja saaristoluonto tekevät Hel-
singistä ainutlaatuisen merellisen pääkaupungin, joka kiinnostaa myös 
matkailijoita. 

Kaupunginmuseon johtokunta ei puolla laajamittaista rakentamista sal-
livan Vartiosaaren osayleiskaavan hyväksymistä.

Esittelijä
yksikön päällikkö
Anne Mäkinen

Lisätiedot
Sari Saresto, tutkija, puhelin: +358 9 503756846
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sari.saresto(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 16.02.2016 § 23

HEL 2011-007765 T 10 03 02 00

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Vartiosaaren osayleis-
kaavasta nro 12373:

Pelastuslautakunta puoltaa kaavoitusratkaisua, jossa Vartiosaaren ta-
voitettavuutta parannettaisiin kahdella eri sillalla: Laajasalo – Vartiosaa-
ri, sekä Ramsinniemi – Vartiosaari.

Kaavoituksessa tulee ottaa huomioon pelastustöiden mahdollistaminen 
RakMK E1 kohdan 11.2.1 mukaisesti. Edellä mainittu tulee huomioida 
soveltuvin osin myös mahdollista raideyhteyttä kehitettäessä.

Vartiosaaren alueelle tulee kaavoittaa vesiasemat riittävän sammutus-
veden saannin varmistamiseksi pelastuslaitoksen antamien ohjeiden 
mukaan.

09.06.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Juha Rintala, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31235

juha.rintala(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 16.02.2016 § 75

HEL 2011-007765 T 10 03 02 00

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Vartiosaari on kulttuurihistoriallisesti arvokas huvilasaari, joka tällä het-
kellä on pääasiassa loma- ja virkistyskäytössä.

Liikenne ja yhdyskuntatekniikka

Laajasalon raitiotien ja Kruunusiltojen suunnittelu on käynnissä. Kruu-
nusiltojen rakentaminen ja sen mahdollistama suora raitiotieyhteys kes-
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kustasta Laajasalon kautta Vartiosaareen on edellytys kestävän yhdys-
kuntarakenteen toteutumiselle Vartiosaaressa. Ilman Kruunusiltoja Var-
tiosaareen ei ole mahdollista järjestää vaihdotonta joukkoliikenneyh-
teyttä kantakaupunkiin.

Vartiosaaren katuverkko perustuu alueen keskellä kulkevaan kokooja-
katuun sekä sitä täydentäviin tonttikatuihin. Jatkosuunnittelussa tulee 
ottaa huomioon katualueilla riittävät tilavaraukset kaikkia liikennemuo-
toja ja yhdyskuntateknisiä toimintoja - myös katujen ylläpitoa, lumen vä-
livarastointia, istutuksia ja imeytykseen perustuvia hulevesiratkaisuja - 
varten. Pysäköinti tulee ensisijaisesti järjestää tonteille, jolloin kadun-
varsipysäköinti on vain täydentävä ratkaisu. 

Lumi ja hulevedet

Helsingissä on jatkuvasti pulaa lumen välivarastointipaikoista. Tiivisty-
vässä kaupungissa tilanne pahenee. Aurauslumelle tulee olla varattuna 
tilaa sekä yleisiltä alueilta että tonteilta.

Vartiosaaren osayleiskaavaehdotuksessa on laadittu kattava huleve-
sien hallintaselvitys, jossa oli mukana myös rakennusviraston edusta-
jia. Selvitys luo hyvän pohjan jatkosuunnittelulle.

Viheralueet, maisema ja kulttuurihistoria

Osayleiskaavaehdotuksen tavoitteiksi on muiden muassa asetettu Var-
tiosaaren liittäminen osaksi Itä-Helsingin kulttuuripuistoa ja sen virkis-
tys- ja matkailupalveluja. Vartiosaaressa tulee korostua monipuolinen 
luonto, ekologisuus, kasvilajien monipuolisuus, puutarhamaisuus, kult-
tuurimaisema, huvilakulttuuri, merellisyys ja luonnonmukaiset vanhat 
metsät.

Tavoitteiden toteutuminen on lähes mahdotonta näin massiivisella ra-
kentamisella. Tämä tarkoittaa, että maastonmuodot ja viheralueiden 
käyttö on otettava huomioon erityisellä tarkkuudella jo nyt osayleiskaa-
vassa niin, että maastovauriot, louhinnat ja täytöt koko alueella ja erityi-
sesti luonnonmukaisissa vanhoissa metsissä, virkistysalueilla, puistois-
sa ja puutarhoissa jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

Vartiosaaren laaksoalueella sijaitsevaa palstaviljelyaluetta luonnehdi-
taan suunnitelmassa Vartiosaaren sydämeksi. Säilyäkseen tämä tun-
nelmaltaan ainutlaatuinen laaksopainanne kosteikkoaiheineen vaatii 
palstaviljelyalueen lisäksi ympärilleen rauhallisen vihervyöhykkeen, sillä 
viherkatot ja muut vastaavat ratkaisut eivät voi korvata tarpeeksi laajoja 
ja yhtenäisiä vihervyöhykkeitä.
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Laakson viheraluekokonaisuus jatkuu kaakon suuntaan muuttuen luon-
teeltaan toiminnallisemmaksi kaupunginosapuistoksi leikkipaikkoineen, 
pelikenttineen ja kaupunkiviljelykeskuksineen.

Laakson eteläpuolella olevaan pohjoisrinteeseen suunnitellut korttelit 
kaventavat koulun kohdalla laakson vihervyöhykettä. Korttelialueiden 
pienentäminen tai jopa niiden poistaminen kokonaan yhdistää kaupun-
kiviljelykeskuksen, kaupunginosapuiston ja laaksoalueen viljelyineen ja 
vesiaiheineen yhtenäiseksi viheraluekokonaisuudeksi. Yhtenäinen vi-
heraluekokonaisuus olisi sekä ylläpidollisesti että ekologisesti toimiva 
ratkaisu.

Massatalous ja esirakentaminen

Vartiosaari on rakentamisteknisesti poikkeuksellisen hyvä, sillä raken-
taminen osoitetaan lähes koskemattomaan luontoon, jossa lisäksi on 
perinteistä kalliopohjaa. Rakentamisen tuloksena menetetään kohtei-
den luonnonmukainen tila ikuisesti. Muihin aluerakentamiskohteisiin 
verrattuna maaperäolosuhteet luovat edellytyksiä asuntotuotannon ta-
vanomaista nopeammalle käynnistettävyydelle. Alueelliset esirakenta-
mistoimenpiteet ja toimijakohtainen maaperän lujittaminen rajoittuvat 
hyvin suppealle alueelle. Vartiosaaren maaperä ei ole pilaantunutta. 
Vartiosaaren paikoin jyrkkä topografia on jatkosuunnittelun ja rakenta-
misen ympäristöllinen ja taloudellinen haaste. Tästä syystä on erityisen 
tärkeää tehdä riittävän varhaisessa suunnitteluvaiheessa kattavat mas-
sataloudelliset laskelmat ja suunnitelmat. Rakentamisessa tulee kiinnit-
tää erityistä huomiota luonnontilaisten alueiden säilymiseen rakentami-
sen aikana.

Veneiden talvisäilytys ja julkinen kaupunkitila

Liikuntavirastolla on käynnissä selvitys veneiden talvisäilytyksestä Hel-
singissä. Se osoittaa, ettei viimeisten vuosikymmenten aikana huomat-
tavasti kasvanutta venepaikkojen määrää ole riittävästi otettu huomioon 
maankäytön suunnittelussa. 

Veneiden talvisäilytysalueiden puute koetaan jo nyt ongelmalliseksi ja 
kehitysennusteen mukaan on arvioitu, että vuonna 2030 veneiden talvi-
säilytyspaikkoja tulee olemaan noin 5 000 kappaletta liian vähän. Tilan-
teen parantamiseksi on ryhdyttävä erityistoimenpiteisiin jo rakennetuilla 
alueilla. Tuleville, uusille merellisille asuinalueille tulee maankäytön 
suunnittelussa varata tarpeellinen tila veneiden talvisäilytyksen tarpei-
siin.

Veneily on merellisyyden, luonnon ja kulttuurihistorian ohella olennai-
nen osa Vartiosaaren vetovoimaisuutta asuinalueena. Vartiosaaren 
osayleiskaavaan on merkitty kaksi venesatamaa. Venesatamat vaativat 
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vesialueen lisäksi tilavarauksia myös maalle esim. kuljetusten, puhtaa-
napidon, erilaisten veneilyä tukevien palveluiden ja veneiden talvisäily-
tyksen tarpeisiin. Jotta myöhemmin vältytään ongelmallisilta tilanteilta 
ja erityisesti julkisen ympäristön kuten katujen, aukioiden ja viheraluei-
den kannalta huonoilta ratkaisuilta, tulee Vartiosaaren osayleiskaavaan 
merkitä venesatamien vaatimat tilan tarpeet myös Vartiosaaren maa-
alueella. Veneiden talvisäilytysalueita sovittaessa alueelle tulee huo-
mioida satamien läheisyydessä sijaitsevat kulttuurihistorialliset ja luon-
non erityispiirteet. Erityisen hankala on Kaislikon lähelle sijoittuva sata-
ma, joka on kokonaisuudessaan tärkeän ranta-alueen vieressä.

Kustannukset

Osayleiskaavan toteuttamisen kustannukset kaupungille ovat kaavase-
lostuksessa suuruusluokaltaan:

 kadut 24 miljoonaa euroa
 raitiotie 21 miljoonaa euroa
 sillat 44 miljoonaa euroa
 puistot ja virkistysalueet 23 miljoonaa euroa
 palvelurakennukset 40 miljoonaa euroa
 satamat 20 miljoonaa euroa
 korjausvelka 12 miljoonaa euroa

Kaavaselostuksen mukaan kokonaiskustannukset ovat yhteensä noin 
180–190 miljoonaa euroa. Vartiosaaren tonttitulot ovat noin 190–230 
miljoonaa euroa.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa Vartiosaaren osayleiskaavan nro 
12373 hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

Yleisten töiden lautakunnan mielestä kaavamerkintä "Kaikkien maan-
käyttömuotojen alueille, paitsi SL, saa sijoittaa pysyviä ja väliaikaisesti 
aluerakentamista palvelevia liikenteen, yhdyskuntateknisen huollon ja 
massahuollon alueita, tiloja ja laitteita. Sijainti ratkaistaan tarkemmassa 
suunnittelussa selvitysten ja ympäristövaikutusarviointien perusteella." 
tulisi muuttaa muotoon "Kaikkien maankäyttömuotojen alueille, paitsi 
V/s, VP/s ja SL, saa sijoittaa pysyviä ja väliaikaisesti aluerakentamista 
palvelevia liikenteen, yhdyskuntateknisen huollon ja massahuollon 
alueita, tiloja ja laitteita. Sijainti ratkaistaan tarkemmassa suunnittelus-
sa selvitysten ja ympäristövaikutusarviointien perusteella.".

Käsittely

16.02.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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Vastaehdotus:
Henrik Nyholm: Korvataan (18) : "Yleisten töiden lautakunnan mielestä 
Vartiosaareen ei tule osoittaa rakentamista, vaan aluetta tulee kehittää 
virkistyskäytössä. Vartiosaari on erittäin merkityksellinen idän viherver-
kostolle ja rakentaminen saarelle katkaisee Ramsinniemeen ja Meri-
Rastilaan ulottuvan vihersormen. Tilanteessa, jossa kasvava väestö-
määrä lisää yhtä lailla myös virkistyskäyttöpaineita, tulee erityisen tark-
kaan harkita uusien vielä rakentamattomien alueiden käyttöön ottoa.

Osayleiskaava on paitsi rakentamisen kannalta ylimitoitettu luonnon 
kantokyvyn näkökulmasta, myös ajoitettu pieleen. Nykyinen aikataulu-
tus, joka mahdollistaa alueen rakentamisen aloituksen raitiotien sitovan 
päätöksen jälkeen, johtaa todennäköisesti alueen valmistumiseen en-
nen raitiotien ulottumista saarelle asti.

Mikäli osayleiskaavaluonnoksen mukaiseen asuinrakentamiseen pää-
dytään, tulee rakentamisen aloitus siirtää vähintään ajankohtaan missä 
raitiotie ulottuu lyhimmillään Yliskylän keskukseen asti. Myös siinä tilan-
teessa on punnittava hyödyt sijoittaa rakentaminen toteutusjärjestyk-
sessä yleiskaavakauden loppuun säilyttäen Vartiosaari virkistyskäytös-
sä mahdollisimman pitkään."

Kannattaja: Pörrö Sahlberg

Vastaehdotus:
Pörrö Sahlberg: 1: LISÄTÄÄN 1: (ja luonnonmukaiset vanhat metsät), 
eli (7) viimeinen lause kuulumaan: "Vartiosaaressa tulee korostua mo-
nipuolinen luonto, ekologisuus, kasvilajien monipuolisuus, puutarha-
maisuus, kulttuurimaisema, huvilakulttuuri, merellisyys ja luonnonmu-
kaiset vanhat metsät."

2: (ja viheralueiden käyttö & erityisesti luonnonmukaisissa vanhoissa 
metsissä) eli (8) viimeinen lause kuulumaan: "Tämä tarkoittaa, että 
maastonmuodot ja viheralueiden käyttö on otettava huomioon erityisel-
lä tarkkuudella jo nyt osayleiskaavassa niin, että maastovauriot, louhin-
nat ja täytöt koko alueella ja erityisesti luonnonmukaisissa vanhoissa 
metsissä, virkistysalueilla, puistoissa ja puutarhoissa jäävät mahdolli-
simman vähäisiksi."

2: (8) ensimmäinen lause: "Tavoitteiden toteutuminen on haasteellista 
ja vaatii paljon jatkosuunnittelulta." KORVATAAN lauseella: "Tavoittei-
den toteutuminen on lähes mahdotonta näin massiivisella rakentami-
sella."

5: KORVATAAN (12) ensimmäinen lause kahdella lauseella:
"Vartiosaari on rakentamisteknisesti poikkeuksellisen hyvä, sillä raken-
taminen osoitetaan lähes koskemattomaan luontoon, jossa lisäksi on 
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perinteistä kalliopohjaa. Rakentamisen tuloksena menetetään kohtei-
den luonnonmukainen tila ikuisesti."

6: LISÄTÄÄN (12) loppuun: "Rakentamisessa tulee kiinnittää erityistä 
huomiota luonnontilaisten alueiden säilymiseen rakentamisen aikana."

7: Kohdan (15) loppuun lisäys: "Veneiden talvisäilytysalueita sovittaes-
sa alueelle tulee huomioida satamien läheisyydessä sijaitsevat kulttuu-
rihistorialliset ja luonnon erityispiirteet. Erityisen hankala on Kaislikon 
lähelle sijoittuva satama, joka on kokonaisuudessaan tärkeän ranta-
alueen vieressä."

Lisätään lausunnon loppuun kappale:
Yleisten töiden lautakunnan mielestä kaavamerkintä "Kaikkien maan-
käyttömuotojen alueille, paitsi SL, saa sijoittaa pysyviä ja väliaikaisesti 
aluerakentamista palvelevia liikenteen, yhdyskuntateknisen huollon ja 
massahuollon alueita, tiloja ja laitteita. Sijainti ratkaistaan tarkemmassa 
suunnittelussa selvitysten ja ympäristövaikutusarviointien perusteella." 
tulisi muuttaa muotoon

"Kaikkien maankäyttömuotojen alueille, paitsi V/s, VP/s ja SL, saa si-
joittaa pysyviä ja väliaikaisesti aluerakentamista palvelevia liikenteen, 
yhdyskuntateknisen huollon ja massahuollon alueita, tiloja ja laitteita. 
Sijainti ratkaistaan tarkemmassa suunnittelussa selvitysten ja ympäris-
tövaikutusarviointien perusteella.

Kannattaja: Henrik Nyholm

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: 1: LISÄTÄÄN 1: (ja luonnonmukaiset vanhat metsät), eli (7) 
viimeinen lause kuulumaan: "Vartiosaaressa tulee korostua monipuoli-
nen luonto, ekologisuus, kasvilajien monipuolisuus, puutarhamaisuus, 
kulttuurimaisema, huvilakulttuuri, merellisyys ja luonnonmukaiset van-
hat metsät." 2: (ja viheralueiden käyttö & erityisesti luonnonmukaisissa 
vanhoissa metsissä) eli (8) viimeinen lause kuulumaan: "Tämä tarkoit-
taa, että maastonmuodot ja viheralueiden käyttö on otettava huomioon 
erityisellä tarkkuudella jo nyt osayleiskaavassa niin, että maastovauriot, 
louhinnat ja täytöt koko alueella ja erityisesti luonnonmukaisissa van-
hoissa metsissä, virkistysalueilla, puistoissa ja puutarhoissa jäävät 
mahdollisimman vähäisiksi." 2: (8) ensimmäinen lause: "Tavoitteiden 
toteutuminen on haasteellista ja vaatii paljon jatkosuunnittelulta." KOR-
VATAAN lauseella: "Tavoitteiden toteutuminen on lähes mahdotonta 
näin massiivisella rakentamisella." 5: KORVATAAN (12) ensimmäinen 
lause kahdella lauseella:
"Vartiosaari on rakentamisteknisesti poikkeuksellisen hyvä, sillä raken-
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taminen osoitetaan lähes koskemattomaan luontoon, jossa lisäksi on 
perinteistä kalliopohjaa. Rakentamisen tuloksena menetetään kohtei-
den luonnonmukainen tila ikuisesti." 6: LISÄTÄÄN (12) loppuun: "Ra-
kentamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota luonnontilaisten aluei-
den säilymiseen rakentamisen aikana." 7: Kohdan (15) loppuun lisäys: 
"Veneiden talvisäilytysalueita sovittaessa alueelle tulee huomioida sa-
tamien läheisyydessä sijaitsevat kulttuurihistorialliset ja luonnon erityis-
piirteet. Erityisen hankala on Kaislikon lähelle sijoittuva satama, joka on 
kokonaisuudessaan tärkeän ranta-alueen vieressä." Lisätään lausun-
non loppuun kappale:
Yleisten töiden lautakunnan mielestä kaavamerkintä "Kaikkien maan-
käyttömuotojen alueille, paitsi SL, saa sijoittaa pysyviä ja väliaikaisesti 
aluerakentamista palvelevia liikenteen, yhdyskuntateknisen huollon ja 
massahuollon alueita, tiloja ja laitteita. Sijainti ratkaistaan tarkemmassa 
suunnittelussa selvitysten ja ympäristövaikutusarviointien perusteella." 
tulisi muuttaa muotoon "Kaikkien maankäyttömuotojen alueille, paitsi 
V/s, VP/s ja SL, saa sijoittaa pysyviä ja väliaikaisesti aluerakentamista 
palvelevia liikenteen, yhdyskuntateknisen huollon ja massahuollon 
alueita, tiloja ja laitteita. Sijainti ratkaistaan tarkemmassa suunnittelus-
sa selvitysten ja ympäristövaikutusarviointien perusteella."

Jaa-äänet: 4
Matti Kopra, Terhi Koulumies, Dennis Pasterstein, Mariam Rguibi

Ei-äänet: 5
Antti Möller, Henrik Nyholm, Eija Paananen, Pörrö Sahlberg, Tuomo 
Valokainen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Korvataan (18) : "Yleisten töiden lautakunnan mielestä Var-
tiosaareen ei tule osoittaa rakentamista, vaan aluetta tulee kehittää vir-
kistyskäytössä. Vartiosaari on erittäin merkityksellinen idän viherver-
kostolle ja rakentaminen saarelle katkaisee Ramsinniemeen ja Meri-
Rastilaan ulottuvan vihersormen. Tilanteessa, jossa kasvava väestö-
määrä lisää yhtä lailla myös virkistyskäyttöpaineita, tulee erityisen tark-
kaan harkita uusien vielä rakentamattomien alueiden käyttöön ottoa. 
Osayleiskaava on paitsi rakentamisen kannalta ylimitoitettu luonnon 
kantokyvyn näkökulmasta, myös ajoitettu pieleen. Nykyinen aikataulu-
tus, joka mahdollistaa alueen rakentamisen aloituksen raitiotien sitovan 
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päätöksen jälkeen, johtaa todennäköisesti alueen valmistumiseen en-
nen raitiotien ulottumista saarelle asti. Mikäli osayleiskaavaluonnoksen 
mukaiseen asuinrakentamiseen päädytään, tulee rakentamisen aloitus 
siirtää vähintään ajankohtaan missä raitiotie ulottuu lyhimmillään Ylis-
kylän keskukseen asti. Myös siinä tilanteessa on punnittava hyödyt si-
joittaa rakentaminen toteutusjärjestyksessä yleiskaavakauden loppuun 
säilyttäen Vartiosaari virkistyskäytössä mahdollisimman pitkään."

Jaa-äänet: 5
Matti Kopra, Terhi Koulumies, Antti Möller, Dennis Pasterstein, Mariam 
Rguibi

Ei-äänet: 4
Henrik Nyholm, Eija Paananen, Pörrö Sahlberg, Tuomo Valokainen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Eriävä mielipide:

Henrik Nyholm: Mielestäni Vartiosaareen ei tule osoittaa rakentamista, 
vaan aluetta tulee kehittää virkistyskäytössä. Vartiosaari on erittäin 
merkityksellinen idän viherverkostolle ja rakentaminen saarelle katkai-
see Ramsinniemeen ja Meri-Rastilaan ulottuvan vihersormen. Tilan-
teessa, jossa kasvava väestömäärä lisää yhtä lailla myös virkistyskäyt-
töpaineita, tulee erityisen tarkkaan harkita uusien vielä rakentamatto-
mien alueiden käyttöön ottoa.

Osayleiskaava on paitsi rakentamisen kannalta ylimitoitettu luonnon 
kantokyvyn näkökulmasta, myös ajoitettu pieleen. Nykyinen aikataulu-
tus, joka mahdollistaa alueen rakentamisen aloituksen raitiotien sitovan 
päätöksen jälkeen, johtaa todennäköisesti alueen valmistumiseen en-
nen raitiotien ulottumista saarelle asti.

Mikäli osayleiskaavaluonnoksen mukaiseen asuinrakentamiseen pää-
dytään, tulee rakentamisen aloitus siirtää vähintään ajankohtaan missä 
raitiotie ulottuu lyhimmillään Yliskylän keskukseen asti. Myös siinä tilan-
teessa on punnittava hyödyt sijoittaa rakentaminen toteutusjärjestyk-
sessä yleiskaavakauden loppuun säilyttäen Vartiosaari virkistyskäytös-
sä mahdollisimman pitkään.

09.02.2016 Pöydälle

25.08.2015 Ehdotuksen mukaan äänestyksin
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18.08.2015 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

birgitta.rossing(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi

Suomenkielinen työväenopisto Rehtori 15.2.2016

HEL 2011-007765 T 10 03 02 00

Kaupunkisuunnittelulautakunta on pyytänyt suomenkielisen työväeno-
piston lausuntoa Vartiosaaren osayleiskaavaluonnoksesta. Työväeno-
pisto on päättänyt antaa seuraavan lausunnon.

 Vartiosaaren suunnitelmissa on ollut kolme vaihtoehtoa: 

A.   saari säilyy virkistysalueena

B.   saareen rakennetaan noin 5 000-6000 asukkaan kaupunginosa

C.   saareen rakennetaan pientalovaltainen  kaupunginosa

Vaihtoehdon B mukaan Vartiosaaresta suunnitellaan omaleimainen, 
monipuolinen ja tiiviisti rakennettu saaristokaupunginosa, jossa on sekä 
asumista että kaikkia helsinkiläisiä palvelevia virkistys- ja vapaa-ajan 
toimintoja.

Tulevaisuuden tutkimuskeskus järjesti yhdessä Helsingin kaupunki-
suunnitteluviraston kanssa kaksi niin kutsuttua tulevaisuusklinikkaa, 
joissa tulevaisuustyöpajamuotoisesti suunniteltiin Vartiosaaren tulevaa 
asuinaluetta. Tulevaisuusklinikoiden osallistujat ideoivat pienryhmissä, 
millainen Vartiosaari voisi asuinalueena olla ja millaisen asuinalueen he 
siitä itse haluaisivat.

Tulevaisuusklinikoissa korostettiin, että Vartiosaarta suunniteltaessa pi-
täisi välttää turhaa sovinnaisuutta ja kokeilla aluetta kunnioittaen niin 
uudenlaista rakentamista kuin uusia sosiaalisia käytäntöjä. Esimerkiksi 
erilaiset yhteisomistuksen muodot ja itsehallintokokeilut” saivat kanna-
tusta. Jos Vartiosaareen muodostuu vahvoja paikallisyhteisöjä – joiden 
syntyä alueen suunnittelun pitäisi edistää – nämä yhteisöt voivat osal-
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listua aktiivisesti alueen kehittämiseen, myös Työväenopiston yhteis-
työkumppanina.

Vartiosaaren suunnittelussa voitaisiin hyödyntää myös Helsingin histo-
riaa. Vartiosaari oli esimerkiksi 1900-luvun alussa Helsingin höyrylaiva-
liikenteen keskuksia.

Asuinalueena Vartiosaari voisi avata helsinkiläisille uuden portin merel-
le ja jopa auttaa elvyttämään hiipunutta vesiliikennekulttuuria. 

Erityisen tärkeänä pidettiin sitä, että Vartiosaaren vahvaa identiteettiä 
ei hävitettäisi rakentamalla saareen anonyymia ja luonnonympäristöön 
huonosti sopivaa ”bulkkiarkkitehtuuria. Vartiosaari ansaitsee kunnianhi-
moista, esteettistä, ekologista ja kestävää rakentamista. Asiantuntijati-
laisuudessa ehdotettiin, että Vartiosaaresta voisi tulla puurakentamisen 
kansainvälinen esimerkkikohde.

Kaupunkisuunnittelulautakunta edellytti, että rakentamista alueella ei 
saa aloittaa ennen kuin raitiovaunuyhteydestä saareen on tehty sitova 
päätös ja että on erikseen selvitettävä, onko alueesta mahdollista tehdä 
vähäautoinen. Kaupunkisuunnitteluviraston osayleiskaavaluonnokses-
sa Vartiosaaren uusi 
5 000–7 000 asukkaan kaupunginosa tukeutuu raitiotieyhteyteen.

Uusi asuinalue liittyy osaksi keskustasta Vuosaareen kulkevaa raitiotie- 
ja pyöräilyverkostoa. Sillat liittävät Vartiosaaren myös osaksi Itä-Helsin-
gin kulttuuripuiston virkistysreittejä. Saaren rantoja kiertävä kulttuurihis-
toriallisesti arvokas huvilaympäristö, monipuolinen luonto ja meri teke-
vät asuinalueesta ainutlaatuisen. 

Helsingin yleiskaavassa 2002 Vartiosaari on merkitty selvitysalueeksi. 
Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksessa 9.1.2015 on tar-
kistettu voimassa olevia maakuntakaavoja. Vartiosaari on osoitettu sii-
nä edellisen maakunta-kaavavaiheen pohjalta pääkäyttötarkoituksen 
osalta valkoiseksi alueeksi. Vartiosaaren valtakunnallinen kulttuuriym-
päristöstatus (RKY 2009) on otettu vaihemaakuntakaavassa huomioon 
ja saari on merkitty karttaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti mer-
kittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. 

Osayleiskaavan tavoitteena mainitaan rakennetun kulttuuriympäristön 
säilyminen ja kehittyminen Vartiosaaren kesähuvila-asutuksen kannalta 
tärkeillä ranta-alueilla; sen sijaan osayleiskaava merkitsee suuria muu-
toksia saaren keskiosassa, joka osayleiskaavassa on osoitettu uudisra-
kentamiseen. Saaren keskiosan rakentumisen kautta osayleiskaavan 
toteutuminen muuttaa huvilasaaren kokonaismiljöön, luonteen ja ympä-
ristön huvilasaaresta rakennetuksi saaristokaupunginosaksi. Se ei ole 
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enää virkistysalue, vaan nykyaikainen asuinalue puistoineen ja lähipal-
veluineen. 

Työväenopiston näkökulmasta toisaalta  tiivis rakentaminen on miele-
kästä,  jos  osakeskusten väliin ja sisään jää riittävästi luontoa ja muuta 
virkistysalueita. Opiston kannalta on toivottavaa, että alueelle ulottuu 
joukkoliikenne ja riittävän tiheät aikataulut myös iltaisin. Opisto voisi 
opetuksessaan hyödyntää Vartiosaaren  ainutlaatuista luontoympäris-
töä.  Toisaalta kaupunkilaiset tarvitsevat myös virkistysalueita ja lähi-
luontoa, jossa sienestää ja marjastaa ja nauttia luonnon rauhasta. 
Opisto on toteuttanut erilaisia luontokursseja mm. Nuuksiossa ja Luu-
kissa. Vartiosaari olisi mainittuja alueista lähempänä. Opisto ei saane 
enää uusia toimitiloja. Opiston opetusta suunnataan myös ulos luokka-
huoneesta. Vartiosaari voisi osaltaan olla opiston ”luontoluokka”.

Työväenopiston kurssitarjonnan tavoitteena on olla lähellä asukkaita eri 
puolilla Helsinkiä niin, että joukkoliikenne tarjoaa kulkemismahdollisuu-
den. Osa kaupunkilaisista tulee pitkänkin matkan päästä kursseille, 
osalle on tärkeää saada opetusta lähialueellaan, mm. ikäihmiset ja 
pienten lasten vanhemmat.

Opiston palveluverkkosuunnitelman päivitys on tehty. Sen lähtökohtana 
on  että uusille alueille opisto ei suunnittele uusia omia tiloja. Opisto toi-
mii yhteistyössä eri hallintokuntien ja mahdollisten muiden yhteistyö-
kumppaneiden kanssa niin, että opetustarjontaa on saatavilla uusilla 
asuntoalueilla kustannustehokkaasti yhteiskäytöllä mm. koulutiloissa 
yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Opiston tarpeet on syytä ottaa 
huomioon jo suunnitteluvaiheessa.

Työväenopiston toiminen ja näkyminen esikaupungeissa pitää asukkai-
ta ja alueita elinvoimaisina, turvallisina ja vireinä myös ilta-aikana. 
Opisto luo omalta osaltaan yhteisöllisyyttä ja antaa mahdollisuuden eli-
nikäiseen oppimiseen koko kaupungin alueella. Tämä voi toteutua Var-
tiosaaressa, vaikka sitä ei rakennettasikaan, ainakaan kovin tehok-
kaasti.

Suomenkielinen työväenopisto 4.8.2015

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

hannele.koli-siiteri(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 11.02.2016 § 60

HEL 2011-007765 T 10 03 02 00

Päätös
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Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle seuraavan 
lausunnon:

Kiinteistölautakunta toteaa, että Vartiosaaren osayleiskaavaehdotus 
kokonaisuuteen nähden pieniä täsmennyksiä lukuun ottamatta vastaa 
osayleiskaavaluonnosta. 

Lautakunta pitäytyy siten 3.9.2015 antamassaan alla olevassa lausun-
nossa.

Vartiosaaren osayleiskaavaluonnoksessa on onnistuneesti pystytty yh-
distämään alueeseen liittyvät monet ristiriitaiset tavoitteet. Keskittämäl-
lä uusi tehokas kerrostalorakentaminen palveluineen saaren rakenta-
mattomaan keskiosaan on pystytty tarjoamaan mahdollisuus asuntota-
voitteen mukaiseen 5 000 - 7 000 uuden asukkaan merellisen asuinalu-
een muodostamiseen. Samalla on luotu hyvät edellytykset kulttuurihis-
toriallisesti arvokkaan rantahuvilaympäristön ja rantaluonnon säilymi-
selle sekä rantavyöhykkeen avaamiselle virkistyskäyttöön. Saaren kor-
kealla sijaitsevaa, rantaan voimakkaasti viettävää keskiosaa on kaava-
luonnosratkaisussa hyödynnetty tavalla, joka mahdollistaa merinäkymiä 
suurelle osalle asunnoista.

Raitioliikenne- ja sen jatkoyhteysvaraus Vuosaareen mahdollistaa ta-
voitellun ns. saaristoratikkareitin ja siihen kuuluvan polkupyöräyhteyden 
(saaristobaana) toteuttamisen. Täydentämällä keskustaan vievää raitio-
vaunuyhteyttä toimivalla suoralla linja-autoyhteydellä Herttoniemen 
metroasemalle Vartiosaaren autonkäyttötarvetta voidaan minimoida ja 
autopaikoitustarvetta karsia. 

Vanha harvahko rantahuvilamiljöö on osa Helsingin höyrylaivareittien 
kesähuvila-asutusta, joka on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi 
rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY 2009). Se on onnistuneesti 
esitetty täydennettäväksi tavalla, joka mahdollistaa vanhojen huviloiden 
säilymisen kaupunkirakennetta ja -kuvaa rikastuttavana osana. Tonteil-
le sijoittaminen ja käyttötarkoituksen joustava kaksoismerkintä AP/P 
mahdollistaa vanhojen huviloiden monipuolisen käyttämisen niin asumi-
seen kuin palvelu- ja hallintotoimintaan. Onnistuneella ratkaisulla edis-
tetään huviloiden säilymistä tilanteessa, jossa tavanomainen, vain yh-
den käyttötarkoituksen ratkaisun mukainen kaavoitusvaiheessa ajateltu 
(erikois)toiminta päättyy ilman jatkajaa ja huvila jää tyhjilleen. Monipuo-
linen käyttömahdollisuus nopeuttaa huvilan uuden käyttäjän löytymistä 
ilman hidasta kaavamuutostarvetta. Vartiosaaren siltayhteys uusine ka-
tuyhteyksineen alentaa huomattavasti huviloiden ylläpito- ja kunnostus-
kustannuksia. Kaupunki omistaa noin puolet saaren huviloista.

Puistoalueille on jäänyt varsin vähän rakennuksia ja rakennusryhmiä. 
Niiden säilymisen edistämiseksi tulisi jatkosuunnittelussa pyrkiä muo-
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dostamaan rakennuksista ja niiden toimivista pihapiireistä AP/P -tontte-
ja.

Kaupungin pääosin omistaman saaren ranta-alueet on hyvin suuressa 
määrin varattu kaupunkilaisten virkistykseen. Ohjeellinen ulkoilu- ja 
rantareitistö sekä niihin liittyvät palvelurakennemahdollisuudet on sijoi-
tettu virkistyskäyttöä tukevalla ja rantaluonnon sekä kulttuurihistorialli-
sesti arvokkaan rantahuvilaympäristön säilymistä edistävällä tavalla. 

Lautakunta katsoo, että alueen jatkosuunnittelussa ei tule tinkiä asu-
kastavoitteesta. Vain asukastavoitteen ylärajan asukasmäärä voi pitkäl-
läkin tähtäimellä varmistaa alueelle hyvän, autonkäyttötarvetta minimoi-
van joukkoliikennetason sekä toimivat lähipalvelut. Tiiviin rakentami-
sen, rantaluonnon, rantavirkistystavoitteiden ja kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaan rantahuvilaympäristön vuoksi tulevaisuuden täydennysra-
kentamisella on hyvin vaikea torjua uusille asuinalueille ominaista ensi-
muuttoaallon jälkeistä asukasmäärän laskutrendiä. 

Pysäköintijärjestelyihin on jatkosuunnittelussa kiinnitettävä erityistä 
huomiota. Lautakunta pitää kaavaselostuksessa pohdittua keskitettyi-
hin autopaikkojen pysäköintilaitoksiin perustuvaa pääratkaisua toimiva-
na. Pysäköintilaitosten käyttöä tehostavia nimeämättömien autopaikko-
jen ratkaisuja voidaan suosia lievemmillä pysäköintinormeilla. Hyvällä 
suunnittelulla pysäköintilaitokset voidaan urbaanin, tiiviisti rakennetta-
van keskiosan topografiaa hyödyntäen toteuttaa kustannustehokkailla, 
pääosin maanpäällisillä pysäköintilaitoksilla, joihin voidaan sijoittaa 
myös muita toimintoja.

03.09.2015 Ehdotuksen mukaan

20.08.2015 Pöydälle

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Peter Haaparinne, toimistopäällikkö, puhelin: 310 31864

peter.haaparinne(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 02.02.2016 § 40

HEL 2011-007765 T 10 03 02 00

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.
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Vartiosaaren osayleiskaavaehdotus muuttaisi nykyisen luonnontilaltaan 
rikkaan ja monipuolisen saaren noin 5000–7000 asukkaan tiiviisti ra-
kennetuksi kaupunginosaksi, joka tukeutuisi raitiovaunu-, kävely- ja 
pyöräily-yhteyksiin.

Vartiosaaren suurin arvo on luonnonarvojen, kulttuuriarvojen ja maise-
ma-arvojen muodostama kokonaisuus. Ehdotettu rakentaminen aiheut-
taisi suuria muutoksia saaren metsäiseen maisemakuvaan ja luonno-
nympäristön kokonaisuuteen etenkin saaren keskiosissa.

Luonnonsuojeluohjelman päivitystyön yhteydessä tehdyn metsäverkos-
toselvityksen mukaan Helsingin laajat, yhtenäiset yli 40 ha:n kokoiset 
metsäkokonaisuudet muodostavat monimuotoisia metsäluonnon ydina-
lueita, jotka ovat metsäverkoston kannalta keskeisiä. Vartiosaaren pin-
ta-alasta 64 ha on metsää, joka täyttää metsäverkostoselvityksen kri-
teerit.  Saari on siten yksi Helsingin metsäverkoston laajimmista metsä-
alueista, metsäluonnon ydinalueista, jotka tulisi pyrkiä säilyttämään ra-
kentamattomina. Suurin osa metsäalueesta sijaitsee saaren keskiosas-
sa, jonne rakentamista esitetään.

Vartiosaaren metsäalue sijoittuu Itä-Helsingin kulttuuripuiston vihersor-
melle. Metsäinen runkoyhteys Laajasalosta Meri-Rastilaan ylläpitää vi-
hersormea ja sen toimivuus kaupunkiekologisena yhteytenä tulee tur-
vata. Rakentaminen jättäisi Vartiosaareen noin 22 ha metsää. Laajan 
yhtenäisen metsäalueen merkittävä supistuminen heikentäisi koko vi-
hersormen viheryhteyttä.

Vartiosaaressa on yhteensä 20 luontotietojärjestelmän arvokasta luon-
tokohdetta: mm. 12 arvokasta kasvillisuus- ja lintukohdetta, metsäluon-
non monimuotoisuusohjelman mukainen metsäkohde, kääpäkohde, ja 
lisäksi se on kokonaisuudessaan tärkeää lepakkoaluetta. Alueet sijait-
sevat osin hajallaan eri puolilla saarta. Niistä ei siten muodostunut 
usean päällekkäisen luontoarvon kriteerin mukaisesti perustettavia 
luonnonsuojelualueita. Vartiosaaressa on yksi pienialainen jo perustet-
tu luonnonsuojelualue, joka kattaa Suomen ainoan rantaruttojuuren 
kasvupaikan.

Osayleiskaavaehdotuksen mukainen rakentaminen supistaisi merkittä-
västi luonnontilaisia ja monimuotoisia elinympäristöjä. Osayleiskaavas-
sa on esitetty monia haitallisten luontovaikutusten lieventämiseen täh-
tääviä toimia ja määräyksiä, joilla monia yksittäisiä luontoarvoja voi-
daankin säilyttää. Tämä ei kuitenkaan turvaa riittävästi arvokkaan luon-
tokokonaisuuden säilymistä, jossa luonto-, maisema- ja kulttuurihisto-
rialliset arvot muodostavat erottamattoman kokonaisuuden.

Vartiosaaren merkitys luonnontilaisena ja lähes rakentamattomana vir-
kistyssaarena sekä metsäverkoston solmukohtana korostuu, kun uu-
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den yleiskaavaehdotuksen mitoituksen mukaan Laajasalon asukasluku 
tulee kaksinkertaistumaan vuoteen 2050 mennessä. Myös muualla Itä-
Helsingissä on odotettavissa huomattavia asukasmäärien lisäyksiä. Vir-
kistyskäyttöpaine itäisillä virkistysalueille on jo nyt suuri ja tiivistymisen 
myötä se kasvaa entisestään. Kaupunkiluonnon ihmisten terveyttä 
edistävästä vaikutuksesta saadaan jatkuvasti vahvempaa tutkimusnäyt-
töä; kyseessä on ehkä merkittävin kaupunkiluonnon ekosysteemipalve-
luista. Vartiosaari on nykyisin kokoonsa ja laatuunsa nähden virkistysa-
lueena alikäytössä, koska saaren saavutettavuus on huono.

Ympäristölautakuntakunnan mielestä Vartiosaari tulisi säilyttää pääosin 
rakentamattomana koillisen, Ramsinniemeen ja Meri-Rastilaan ulottu-
van, vihersormen osana. Tällä tavoin saaren luonto-, virkistys- ja kult-
tuuriarvot säilyisivät ja palvelisivat Itä-Helsingin ja laajemminkin koko 
Helsingin kasvavaa asukasmäärää.

Mikäli osayleiskaavaehdotuksen mukaiseen asuntorakentamiseen pää-
dytään, se tulee ympäristölautakunnan mielestä toteuttaa yleiskaava-
kauden loppupuolella raitiotieverkon toteutumisen aikataulussa. Saaren 
virkistyskäyttöä tulee kehittää jo sitä ennen. Tähän aiemmin tarkaste-
lussa ollut virkistyskäyttövaihtoehto antaa hyvän pohjan. Erityisesti tuli-
si selvittää saaren saavutettavuuden parantamista joko vesiteitse tai 
kevyellä sillalla Laajasalon suunnasta.

25.08.2015 Ehdotuksen mukaan

04.08.2015 Pöydälle

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Juha Korhonen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32080

juha.korhonen(a)hel.fi
Raimo Pakarinen (luontovaikutukset), ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 
31534

raimo.pakarinen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 23.12.2015

HEL 2011-007765 T 10 03 02 00

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt liikennelaitos -liikelaitokselta 
(HKL) lausuntoa Vartiosaaren osayleiskaavasta nro 12373. Vartiosaa-
resta suunnitellaan omaleimainen, monipuolinen ja tiiviisti rakennettu 
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saaristokaupunginosa, jossa on sekä asumista että kaikkia helsinkiläi-
siä palvelevia virkistys- ja vapaa-ajan toimintoja. Vartiosaarta suunnitel-
laan 5 000- 7 000 asukkaalle.

Helsingin uudessa yleiskaavaehdotuksessa (10.11.2015) on esitetty 
raitiotielle jatkoa Vartiosaaresta Ramsinniemen kautta Vuosaareen (ns. 
Saaristoratikka). Vartiosaaren kaavoituksessa varaudutaan yhteyden 
toteuttamiseen myöhemmin. Yhteys liittäisi Vartiosaaren myös Vuosaa-
ren monipuolisiin palveluihin sekä poikittaiseen joukkoliikenteen runko-
yhteyteen (ns. Jokeri 2). Yhteys voidaan toteuttaa myös bussina.

Vartiosaareen on alustavasti suunniteltu kolme pysäkkiä, joista yksi on 
Vartiosaaren linjan päätepysäkki. Pysäkkien välinen etäisyys on tällöin 
noin 350–400 m, ja ne sijaitsevat keskeisesti maankäyttöön nähden. 
Kävelyetäisyys pysäkeille on enintään 400 m. Pysäkkien määrä on voi-
makkaasti sidoksissa maankäyttösuunnitelmissa esitettyyn rakentee-
seen "kolmesta kylästä". Pysäkit mitoitetaan palvelemaan kahden vau-
nuyksikön pituisia raitiovaunuja. Vartiosaaren päätepysäkki suunnitel-
laan ensisijaisesti liikennöitäväksi vaunuille, joissa on ohjaamot molem-
missa päissä (vrt. Raide-Jokeri), jolloin muulta maankäytöltä tilaa vie-
vää kääntösilmukkaa ei tarvitse toteuttaa vaikeisiin maasto-olosuhtei-
siin.

HKL on lausunut Vartiosaaren osayleiskaavaluonnoksesta (5.6.2015) 
seuraavaa:

HKL:n kantana on, että raitiotie tulee sijoittaa omalle väylälleen ja sille 
tulee taata esteetön kulku. Mahdollisen ajoneuvoliikenteen kääntymi-
nen vasemmalle tulee estää. Lisäksi jalankulkijoiden suojateitä tulee 
osoittaa harkiten raitiotieradan yli ja vain sellaisiin kohtiin, jossa se ei 
hidasta raitiovaunun kulkua.

HKL muistuttaa, että suunniteltaessa asuinrakentamista lähelle raitio-
teitä, tulee kiinteistöjen suunnittelussa kiinnittää huomiota raitiovaunulii-
kenteestä aiheutuvaan meluun ja tärinään. Raitiotieradan linjauksen 
kohdalla tulee huomioida raitiotieradan, ajojohtimien ja pylväiden sekä 
ripustusten vaatima tila sekä kiinnitysratkaisut. Raitiotieliikenteen kään-
tölenkittömyys edellyttää, että HKL ottaa käyttöönsä Laajasalon liiken-
teessä kaksisuuntaiset vaunut.

Raitiotiesuunnittelussa tulee jatkossa käyttää valmistumassa olevaa 
Ksv:n ja HKL:n yhteistä raitioteiden suunnitteluohjetta, jossa määritel-
lään raitiotien ja pikaraitiotien katutilasta vaatima tilantarve, jonka toteu-
tumisesta tulee kaavoituksessa huolehtia.

HKL:llä ei ole lisälausuttavaa aiemman lausunnon lisäksi. HKL osallis-
tuu viranomaisyhteistyöhön myös jatkossa.
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Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 5.6.2015

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

jaakko.laurila(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 16.09.2015 § 22

HEL 2011-007765 T 10 03 02 00

Nimistötoimikunta keskusteli Vartiosaaren suunnittelualueiden ja muu-
taman muun keskeisen kohteen nimestä. Nimistötoimikunta on käsitel-
lyt asiaa viimeksi 27.5.2015.

Nimistötoimikunta päätti esittää suunnittelualueille seuraavia nimiä:

Huvilaranta–Villastranden (suunnittelualue)
Perustelu: Vartiosaaren rannoille tyypillisen huvila-asutuksen mukaan. 
Vartiosaaren ensimmäiset huvila-asukkaat ostivat tai vuokrasivat pals-
tansa 1890-luvulla;

Kesälaakso–Sommardalen (suunnittelualue)
Perustelu: Vartiosaaren keskiosalle tyypillisen, hedelmällisen ja vilje-
lyyn soveltuvan maan ja alueen pitkän viljelypalstahistorian mukaan;

Vartiokallio–Vårdberget (suunnittelualue)
Perustelu: Vartiosaaren pohjoisosaa hallitsevan, maastonmuodoiltaan 
jylhän, epävirallisesti Vartiokallioksi kutsutun kallioalueen mukaan. 
Epävirallisena, myöhäsyntyisenä rinnakkaisnimenä on ollut käytössä 
myös nimitys Viikinkikallio.

Lisäksi nimistötoimikunta päätti esittää seuraavia uusia nimiä 
27.5.2015 tekemänsä alustavan esityksen mukaisesti:

Ramsinsalmensilta–Ramsösundsbron (silta)
Perustelu: Liitynnäinen, Ramsinsalmen mukaan;

Reposalmensilta–Rävsundsbron (silta)
Perustelu: Liitynnäinen, Reposalmen mukaan;

ja

Vartiosaaren puistotie–Vårdöallén (katu)
Perustelu: Vartiosaaren (kaupunginosan ja saaren) mukaan.

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386
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johanna.lehtonen(a)hel.fi

Nuorisoasiainkeskus 17.6.2015

HEL 2011-007765 T 10 03 02 00

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 12.5.2015 pyytää muun muassa 
nuorisoasiainkeskuksen lausuntoa Vartiosaaren osayleiskaavaluonnok-
sesta 17.6. ja eri pyynnöllä 3.8. mennessä.

Nuorisoasiainkeskus toteaa Vartiosaaren osayleiskaavaluonnoksesta 
seuraavaa. Vartiosaaren suunnittelutilanne on kahden vuoden aikana 
muuttunut merkittävästi. Aikaisemmin ilman siltayhteyttä olleesta puh-
taasti huvila-asutusta sisältäneestä saaresta suunnitellaan omaleimais-
ta ja tiiviisti rakennettua saaristokaupunginosaa. Sinne tulee sijoittu-
maan niin asumista kuin kaikkia helsinkiläisiä palvelevia virkistys- ja va-
paa-ajan palveluja. Uusi Vartiosaaren 5000 -7000 asukkaan kaupungi-
nosa syntyy saaren keskiosaan uuden raitiotiereitin varrelle. Samalla 
siltayhteydet viereisiin Laajasaloon ja Vuosaareen avaavat uusia jouk-
koliikenteen, pyöräilyn ja jalankulun yhteyksiä ja virkistyksen reittejä Itä-
Helsinkiin.

Nuorisoasiainkeskus pitää tärkeänä osayleiskaavan valmistelussa ra-
kentamisen keskittämistä Vartiosaaren keskiosaan. Näin saaren kult-
tuurihistoriallisesti arvokas huvilaympäristö ja avoimet rannat ja niitä 
yhdistelevä rantareitistö voidaan jättää kaikkien kaupunkilaisten käyt-
töön. 

Nuorisoasiainkeskus on jo pitkään tuottanut toimintaa nuorille kesäisin 
Vartiosaaressa. Toiminta on tukeutunut pääosin Laajasalon nuorisota-
loon. Osayleiskaavaluonnoksessa hahmoteltu Vartiosaari tulee ole-
maan nuorten toiminnallisuuden kannalta aikaisempaa parempi ja mo-
nipuolisempi. Siltayhteydet mahdollistavat vaivattoman liikkumisen ja 
helpon toimintoja palvelevan huollon mantereelta saarelle ilman hanka-
laa veneyhteyttä. Toiseksi nuorisoasiainkeskus suunnittelee aloittavan-
sa vuoden 2016 alusta Kaakkois-Helsingissä uuden merellisen yksikön 
toiminnan. Sen toiminta tukeutuu vahvasti Laajasalon toimintoihin ja 
jatkossa uuteen rakennettuun Vartiosaareen.

Lisäksi nuorisoasiainkeskus pitää pitkällä aikavälillä merkittävänä Var-
tiosaaren siltayhteyksiä niin Vuosaareen kuin Laajasaloonkin. Näin luo-
daan uusi yhteys nyt etäällä keskustasta olevasta itäisestä Helsingistä 
saarten kautta Helsingin kantakaupunkiin ja keskustaan. Ratkaisu on 
niin nuorille kuin muillekin kuntalaisille nopea, päästötön ja ympäris-
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töystävällinen. Rantareitti lisää myös muualla asuvien kiinnostusta Var-
tiosaareen ja sen lähialueisiin.

Kaiken kaikkiaan nuorisoasiainkeskus pitää osayleiskaavaluonnoksen 
suunnitelmaa onnistuneena lähtökohtana Vartiosaaren merellisen kau-
punginosan rakentamiselle. Tärkeää on huolehtia samanaikaisesti saa-
ren omaleimaisesta luonnonympäristöstä ja historiasta sekä tuottaa 
mahdollisuuksia saaren ranta-alueiden luovaan virkistys- ja vapaa-ajan 
käyttöön niin nuorten kuin muidenkin kuntalaisten toiveiden mukaisesti.

17.6.2013 Lausunto annettu

10.2.2012 Lausunto annettu

Lisätiedot
Harri Taponen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89036

harri.taponen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 10.6.2015

HEL 2011-007765 T 10 03 02 00

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa 
17.6.2015 Vartiosaaren osayleiskaavaluonnoksesta.

Rakennusvirastolla ei ole tässä vaiheessa lausuttavaa. Yhteistyö kau-
punkisuunnitteluviraston kanssa on ollut vilkasta ja rakentavaa. 

Sekä rakennusvirastolta että yleisten töiden lautakunnalta pyydetään 
lausuntoa Vartiosaaren osayleiskaavasta kutakuinkin samanaikaisesti. 
Yleisten töiden lautakunta tulee lomien jälkeen elokuussa lausunnos-
saan esittämän mielipiteensä Vartiosaaren osayleiskaavaluonnoksesta. 

Rakennusviraston yhteyshenkilöt kaavayhteistyössä ovat edelleen lisä-
tietojen antajat.   

19.6.2013 Lausunto annettu

Lisätiedot
Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

birgitta.rossing(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto 9.8.2013

HEL 2011-007765 T 10 03 02 00
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Maankäytöstä on laadittu kolme erilaista vaihtoehtoa osayleiskaavan 
laadintaa varten. Vaihtoehto A on virkistyskäyttöön tukeutuva (ei raken-
nusoikeutta), vaihtoehto B pientalovaltainen vaihtoehto (2 000 – 
4 000 asukasta / 100 000 - 200 000 k-m²) ja vaihtoehto C tiivis asuina-
luevaihtoehto (5 000 – 7 000 asukasta / 250 000 - 300 000 k-m². Vaih-
toehtoja B ja C kehitetään lähtökohtaisesti asuin- ja virkistysalueena. 
Vartiosaaren pinta-ala on noin 82 ha. Helsingin kaupunki omistaa noin 
90 % saaren maa-alueesta ja noin puolet sen rakennuskannasta. Saa-
ren rantavyöhykkeellä sijaitsee noin 50 huvilaa ja loma-asuntoa sekä 
satakunta muuta rakennusta. Kaupunki omistaa huviloita 23 kpl, joista 
6 kohdetta palvelee kaupunkia, 17 on vuokrattu erilaisille yhteisöille. 
Noin 25 huvilaa on yksityisomistuksessa. 

AM-ohjelmassa asuntotuotannon määrällisenä tavoitteena on 5 000 
asunnon vuotuinen tuotanto, joista 3 600 toteutetaan kaupungin omis-
tamille tonteille. Tämä tarkoittaa muun ohella, että yleis- ja asemakaa-
voituksella tulee turvata riittävä lyhyen ja pitkän aikavälin tonttivaranto. 
Kaupunginhallitus on nostanut asuntotuotantotavoitetta maaliskuussa 
2013 5 500 asuntoon vuodessa. Myös nykyinen maankäyttö- ja raken-
nuslaki edellyttää, että kaavoituksella turvataan riittävän asuntotuotan-
non edellytykset erityisesti pääkaupunkiseudulla. Tasapainoinen kau-
punkikehitys edellyttää monipuolista asuntotuotantoa sekä siten raken-
tamiselta keskenään erilaista rahoitus- ja hallintamuotojakaumaa (koh-
tuuhintainen tuotanto (Ara), välimuoto (Hitas, Aso, osaomistus) ja va-
paarahoitteinen asuntotuotanto).

Jotta osayleiskaava täyttäisi valtuuston asettamat määrälliset ja laadul-
liset asuntopoliittiset tavoitteet tasapainoisesta kaupunkikehityksestä, 
sekä mahdollistaisi ekologisen ja ilmastopoliittisen tavoitteenmukaisuu-
den, edellytetään kaavoitukselta tiivistä ja eheää joukkoliikenteeseen 
perustuvaa kaupunkirakennetta. Tiivis vaihtoehto C mahdollistaa edellä 
mainitut tavoitteet parhaiten ja on vastuullista vähiten ympäristöä kuor-
mittavaa maankäyttöä sekä vastaa asetettuihin tavoitteisiin tasapainoi-
sesta kaupunkikehityksestä. Tiivis vaihtoehto jättää muihin vaihtoehtoi-
hin nähden mahdollisuuksia turvata yleiset ja kaikille mahdollisimman 
avoimet pihat ja viheralueet parhaiten. Asukaspohjan tulee myös koko-
naisuutena olla riittävä, jotta alueen peruspalvelut ja mahdolliset työpai-
kat tulevat turvattua. Myös siltayhteyden (Kruunusilta) rakentaminen 
edellyttää perustellusti riittävää asukasmäärää Vartiosaaressa laajem-
man saavutettavuuden mahdollistamiseksi. 

Vaihtoehto B (pientalo) mahdollistaa vajavaisemmin asetetut määrälli-
set ja laadulliset tavoitteet kuin tiivis vaihtoehto C. Pientalovaihtoehdos-
sa B on vaarana ja hyvin ilmeistä se, että alueen luonne tulee joka ta-
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pauksessa muuttumaan hyvinkin oleellisesti alkuperäisestä. Ympäris-
tön muuttuminen rakentamisen myötä on vähintäänkin yhtä merkittävää 
kuin tiiviissä vaihtoehdossa C, mutta laadulliset ja määrälliset sekä il-
mastopoliittiset tavoitteet jäävät olennaisesti pienemmiksi ja siten osin 
saavuttamatta. Näin ollen osayleiskaavan hyödyt ja ympäristöstä muo-
dostuva arvo asukkaalle sekä kaupungille jäävät saavuttamatta, eikä 
vaihtoehto edusta siten vastuullista ja kokonaistaloudellista ekoteho-
kasta maankäyttöä. Pientalovaihtoehto B ei mahdollista myöskään täy-
sipainoisesti kohtuuhintaisen asuntotuotannon edellytyksiä ja vaarana 
on myös se, että pientalomaisessa rakentamisessa kaikille osoitetut vir-
kistysmahdollisuusarvot vähenevät pihojen ja alueiden privatisoitumi-
sen myötä. Kohtuuhintainen asuntotuotanto (Ara-tuotanto) edellyttää 
kerrostalomaista rakentamista. Peruspalveluiden turvaaminen ja työ-
paikkojen mahdollistaminen Vartiosaaressa edellyttää tarpeeksi laajaa 
asukaspohjaa. Vaihtoehto B:ssä on suuri riski, että palvelut, työpaikat 
ja toimiva julkinen liikenne eivät toteudu riittävälle tasolle johtuen pien-
talosegmentoituneesta ja riittämättömästä asukaspohjasta. Ilmeistä on, 
että palveluita haetaan kauempaa ja tämä lisää tässä tapauksessa yk-
sityisautoilua. 

Vartiosaari on luonnoltaan herkkä ja historialtaan arvokas alue. Kaava-
työskentelyssä on laadittu hyvin laajat selvitykset alueen luonnosta ja 
kulttuurihistoriasta. Kaupunki tarvitsee tasapainoiseen kaupunkikehityk-
seen väistämättä kuitenkin monipuolista asumista sekä samanaikaises-
ti riittäviä mahdollisuuksia virkistäytymiseen. Vartiosaaren asumis- ja 
virkistyskäyttöön suuntautuneella kaavoituksella on potentiaalinen mer-
kitys Helsingin asuntotuotannolle. Vartiosaaren laajuus on samaa luok-
kaa kuin Kruunuvuoren ja Jätkäsaaren kaavoitettavat alueet. Lisäksi 
Vartiosaari sijoittuu oivallisesti sijaintinsa puolesta Laajasalon ja Kruu-
nuvuoren täydennys- ja aluerakentamiseen sekä tulevaan kaupunkira-
kenteeseen. Vartiosaaren kaavoituksella pystytään mahdollistamaan 
kaupunkirakenteellinen yhteys Kruunuvuoreen ja mahdollisesti tulevai-
suudessa siltayhteyden kautta keskustaan.  Vartiosaaren osayleiskaa-
van asuinvaihtoehtojen lisäksi tulisi muun ohella tarkastella myös koko 
itäistä merellistä ranta- ja saariketjua kokonaisuutena. Itäiset alueet, 
kuten Meri-Rastila, Ramsinniemi ja Villinki tarjoavat huomattavia merel-
lisiä virkistysarvoja ja mahdollisuuksia myös asumiseen, työpaikkoihin 
ja palveluihin. Esimerkiksi Villinki voisi toimia hyvin virkistystarkoituk-
siin, Meri-Rastila ja Ramsinniemi luonnollisena asumisen ja virkistyk-
sen jatkeena yhdessä Vartiosaaren kanssa. 

Virkistysvaihtoehto A:ssa tulee olla kiistattomasti osoitettuna, että Var-
tiosaari jatkosuunnittelussa täyttää virkistysalueelta odotettavat tosia-
sialliset edellytykset ja olosuhteet. Yleisesti puheena oleva virkistysarvo 
perustuu pitkälti Vartiosaaren merenrantaviivalle ja sen mukanaan tuo-
maan merelliseen vaikutelmaan. Virkistysvaihtoehdossa A tulee yhtenä 
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osayleiskaavan vaihtoehtona olla riittävät edellytykset rantaviivan yh-
teyksien avaamiselle ja merellisen miljöön hyödyntämiseen. Ilman yh-
teyksien osoittamista ei saaren keskivaiheen kaupunkilaispuutarha tuo-
ta virkistysmielessä merellistä vaikutelmaa ja virkistysarvo vastaa lähin-
nä tavanomaisen lähimetsän tuottamaa virkistysarvoa. Virkistysarvon li-
säämiseksi tulee kaikissa muissakin vaihtoehdoissa kiinnittää huomiota 
myös merellisen saavutettavuuden parantamiseen. Maankäytön vaih-
toehdoissa tulee tutkia esimerkiksi virkistystä palvelevan ja muun 
muassa veneiden kiinnittäytymisen sallivan venelaiturin rakentamista 
tai rantautumisen mahdollistavan paikan osoittamista. Myös saaren 
mahdollisen virkistyskäytön voimakkaasti lisääntyessä tulee vaikutuksia 
luonnon ja eläimistön kestokyvylle arvioida kriittisesti. Investoinnit julki-
siin viheralueisiin ja kulkuyhteyksiin vaativat julkista käyttöä, sekä 
avointa pääsyä rantavyöhykkeelle ja yleisen saavutettavuuden paranta-
mista.  

Osayleiskaavan tulisi myös mahdollistaa ja sallia Vartiosaaressa sijait-
sevien kaupungin omistuksessa olevien rakennusten tarkoituksenmu-
kaisen käytön määrittämisen, ylläpidon ja korjaamisen tai tarvittaessa 
rakennuksista luopumisen. Maankäytön suunnittelun yhteydessä tulisi 
olla mahdollista rakennusten pitkäaikaisen käyttötarpeen tunnistaminen 
ja käyttötarkoituksen osoittaminen, jotta niissä mahdollisesti tapahtuva 
toiminta olisi kokonaisuutena taloudellista ja tarkoituksenmukaista. Täl-
tä osin rakennusten pitkäaikaisen investointitarpeen määrittäminen on 
perusteltua, jotta rakennuksia voidaan pitää käyttökelpoisessa kunnos-
sa säilyttäen rakennushistorialliset arvot. Maankäyttövaihtoehdoissa tu-
lee tutkia mahdollisuuksia käyttää kaupungin omistamia rakennuksia 
yhteis- ja harrastetiloina tai mahdollistaa tarvittaessa niiden maa-alan 
käyttäminen esimerkiksi yleisenä alueena. Säilytettävät rakennukset on 
sijoitettava tonttialueelle, ei puistoon.

Kaikista maankäytön tueksi laadituista suunnitelmavaihtoehdoista tulee 
laatia jo tässä suunnitteluvaiheessa kaavataloudelliset laskelmat, joissa 
laskentaoletukset – ja rajaukset ovat keskenään yhteensopivat ja las-
kelmat siten vertailukelpoisia. 

Lopuksi

Kiinteistövirasto katsoo, että jatkosuunnittelussa tulee tutkia tarkemmin 
vaihtoehtoa C, joka vastaa parhaiten asetettuihin määrällisiin ja laadul-
lisiin asuntopoliittisiin tavoitteisin ja tukee myös parhaiten kaupungin ta-
loutta.
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Lisätiedot
Pekka Saarinen, tonttiasiamies, puhelin: 310 64182

pekka.t.saarinen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 17.6.2013

HEL 2011-007765 T 10 03 02 00

Kaupunginmuseo arvio maankäyttövaihtoehtoja kulttuuriympäristön 
vaalimisen näkökulmasta.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on tehnyt alueen maankäytöstä kolme vaih-
toehtoista suunnitelmaa. Virkistysvaihtoehdossa (Ve A) aluetta kehite-
tään virkistysalueena. Tavoitteena on virkistyskäytön ja -palvelujen li-
sääminen sekä niiden saavutettavuuden parantaminen. Saaren läpi 
kulkisi merellinen jalankulku- ja pyöräilyreitti Vuosaaresta Laajasaloon 
kevyen liikenteen siltoineen. Saareen ei kuljettaisi autolla.  Alueelle on 
tutkittu siirtolapuutarhaa ym. koko kaupunkia palvelevia virkistyspalve-
luja. Huvila-aluetta kehitetään loma- ja virkistyspalvelujen käyttöön.

Pientalovaltaisessa asuinaluevaihtoehdossa (Ve B) joukkoliikenne pe-
rustuu bussilinjaan. Asukkaita on 2000 – 4000. Tiiviissä asuinaluevaih-
toehdossa (Ve C) on noin 5000 – 7000 asukasta, joka mahdollistaa rai-
tiotielinjan. Molemmissa asuinaluevaihtoehdoissa lisättäisiin virkistys-
palveluja ja saaren läpi kulkisi merellinen jalankulku- ja pyöräilyreitti. 
Huvila-aluetta kehitetään virkistys- ja julkisten palvelujen lisäksi asumi-
seen.

Vartiosaari on kokonaisuudessaan valtakunnallisesti merkittävä raken-
nettu kulttuuriympäristö (RKY 2009). Vartiosaaresta tehty kulttuuriym-
päristöselvitys käsittää rakennukset, ympäristörakennelmat sekä saa-
ren huviloihin liittyvän puutarhakulttuurin.

Selvityksen perusteella Vartiosaaren koko ranta-aluetta osana Itä-Hel-
singin huvilakulttuuria voidaan pitää erittäin merkittävänä. Vartiosaaren 
Arts and Crafts-liikkeen kokonaistaideteoksen ihanteen pohjalta toteu-
tetut jugend-huvilat saaren vanhimpien huviloiden kanssa kertovat laa-
jemminkin 1900-luvun vaihteen arkkitehtuurin kehityksestä. Selvityk-
sestä ilmenee myös, että saaren sisäosien suoalueet muokattiin viljely-
käyttöön 1900-luvun alkuvuosikymmeninä, joten vanhempaa peltovilje-
lyhistoriaa niillä ei ole.

Kulttuuriympäristöselvitys vahvistaa näkemystä Vartiosaaren kulttuu-
riympäristöstä kokonaisuutena. Maisema, luonto ja kulttuuriympäristö 
muodostavat herkkäsuhteisen kokonaisuuden. Tämän vuoksi kaupun-
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ginmuseo katsoo, että tulevan rakentamisen tulisi jatkaa saarelle va-
kiintuneen pienimuotoisen rakentamisen ja toiminnan linjoilla. Arvokkai-
den huviloiden säilyminen tulee turvata siten, että niille löytyy säännölli-
nen käyttäjä ja niiden kunnosta huolehditaan. 

Arkeologisista kohteista voidaan todeta, ettei saarella ole ensimmäisen 
maailmasodan aikaisia linnoituslaitteita. Sen sijaan kummeli, Viikinki-
kallio, louhos ja mahdollinen muinaishauta tulee huomioida tulevassa 
suunnittelussa. 

Kaupunginmuseo pitää saaren luonteen, sen kulttuurihistoriallisen ja 
maisemallisen arvon kannalta oikeana maankäyttövaihtoehtona virkis-
tyskäyttöä.

20.2.2012 Lausunto annettu

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

sari.saresto(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveysvirasto 17.6.2013

HEL 2011-007765 T 10 03 02 00

Kaupunkisuunnitteluvirastossa on tehty kolme erilaista maankäyttövaih-
toehtoa Vartiosaaren suunnitteluperiaatteiden laadintaa varten. Yhdes-
sä vaihtoehdossa saari avataan nykyistä aktiivisempaan virkistyskäyt-
töön, kahdessa muussa vaihtoehdossa Vartiosaareen tulee sekä asu-
mista että virkistys- ja muita palveluita. Kaikissa vaihtoehdoissa saari 
liitetään silloilla mantereeseen.

Kirjalliset mielipiteet maankäyttövaihtoehdoista tulee toimittaa viimeis-
tään 19.6.2013.

Sosiaali- ja terveysviraston lausunto

Kaupunkisuunnitteluviraston laatimissa kaikissa kolmessa vaihtoehdos-
sa ranta-alueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaat huvila-alueet on säily-
tetty. Sosiaali- ja terveysvirasto kannattaa Vartiosaaren luontoarvojen 
mahdollisimman laajaa säilyttämistä. Kaupunkirakenteeseen tarvitaan 
rauhallisia meluttomia luontoympäristöjä niiden terveyttä edistävien vai-
kutusten takia. 

Vaihtoehto A ”virkistysalue” hyödyntää parhaiten saaren omaleimaista 
luontoa, saaren läpi kulkeva kevyen liikenteen väylä siltoineen mahdol-
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listaa saaren virkistyskäytön nykyistä paremmin eikä saareen tuoda au-
toliikennettä.

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Talous- ja suunnittelukeskus Kehittämisosasto 19.10.2012

HEL 2011-007765 T 10 03 02 00

Talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosasto ei anna asiasta lau-
suntoa.

Lisätiedot
Merja Lehikoinen, suunnittelusihteeri, puhelin: 310 36121

merja.lehikoinen(a)hel.fi

Kulttuurijohtaja 27.2.2012

HEL 2011-007765 T 10 03 02 00

Päätös

Kulttuurikeskuksella ei ole huomautettavaa asiassa.

Lisätiedot
Kajantie Marianna, osastopäällikkö, puhelin: 310 37002

marianna.kajantie(a)hel.fi
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§ 849
Kaupunginvaltuuston 28.9.2016 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 28.9.2016 tekemät 
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista va-
lituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1-2, 7-9 Ei toimenpidettä.
  
6 Kaupunginjohtaja ottanee aloitteen uudelleen valmis-

teltavaksi.
  
3 Kaupunginhallitus päättää kansliapäällikön kanssa 

tehtävästä johtajasopimuksesta erikseen ja kehotti 
kaupunginjohtajaa tekemään asiassa esityksen.

  
 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote valitulle sekä 

muille hakijoille.
  
 Tiedoksi kaupunginkanslialle.

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

4 Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Helsingin kaupun-
gin ja HSL:n välisen yhteistyöpöytäkirjan liikennelai-
tos –liikelaitoksen esityksen 16.8.2016§ 131 mukai-
sena sekä oikeuttaa HKL tekemään ja allekirjoitta-
maan Helsingin kaupungin ja HSL:n välisen yhteis-
työpöytäkirjan Raide- Jokeri –linjan kalustohankinnan 
periaatteista sekä tekemään yhteistyöpöytäkirjaan 
tarvittaessa vähäisiä teknisiä muutoksia.

  
 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin seu-

dun liikenne –kuntayhtymälle.
  
 Tiedoksi Helsingin liikennelaitos –liikelaitokselle.
  
 Toivomusponsi rakennus- ja ympäristötointa johtavan 

apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.
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10 Toivomusponsi rakennus- ja ympäristötointa johtavan 

apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.
  
11, 12 Ei toimenpidettä.

Sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

13-17 Ei toimenpidettä.
  
21-22 Aloitteet sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjoh-

tajan valmisteltavaksi.

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

5 Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistöviraston 
järjestämään sijoittajakilpailutuksen hankkeen rahoit-
tamiseksi. Kilpailun tulos tulee saattaa kaupungin-
hallituksen päätettäväksi.

  
 Samalla kaupunginhallitus päätti hyväksyä hanke-

suunnitelman liitteenä olevan toimialan tilahankkeita 
ohjaavan työympäristökonseptin, ja päätti samalla, 
että konsepti otetaan soveltuvin osin käytettäväksi 
myös kaupungin muissa tulevissa toimitilahankkeis-
sa.

  
 Tiedoksi asuntotuotantotoimikunnalle, kaupunki-

suunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, 
rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle 
sekä talous- ja suunnitteluosastolle.

  
18-20 Ei toimenpidettä.
  
23-26 Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa joh-

tavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Käsittely

Esteelliset: Sami Sarvilinna

Esittelijä
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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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§ 850
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Khn puheenjohtaja 28.9.2016
  
jaostot  
- konserni 26.9.2016
- johtamisen 26.9.2016
- tietotekniikka  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
johtokunnat  
- Taloushallintopalvelu 30.9.2016
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta  
  
apulaiskaupunginjohtajat  
- rakennus- ja ympäristötointa johtava  
- sivistystointa johtava  
- kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava  
- sosiaali- ja terveystointa johtava  
  
kaupunginkanslia  
- kansliapäällikkö  
- elinkeinojohtaja  
- hallintojohtaja  
- henkilöstöjohtaja  
- kaupunginlakimies  
- rahoitusjohtaja  
- tietotekniikka- ja viestintäjohtaja  
- tietotekniikkapäällikkö  
- viestintäpäällikkö  
  
Taloushallintopalvelu -liikelaitos  
- toimitusjohtaja  
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henkilöstökassatoimikunta 29.9.2016

  

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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§ 851
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 
39 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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§ 852
Rakennusviraston hallinto-osaston osastopäällikön avoimen viran 
hoitajan ottaminen määräajaksi

HEL 2016-009503 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ottaa maatalous- ja metsätieteiden maisteri 
Nea Kielennivan hoitamaan rakennusviraston hallinto-osaston osasto-
päällikön avointa virkaa 5 300,58 euron mukaisin kokonaiskuukausi-
palkkaeduin 1.11.2016 alkaen enintään 31.5.2017 asti.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Muut hakijat Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Rakennusviraston hallinto-osaston nykyiselle osastopäällikölle on kau-
punginhallituksen päätöksellä 13.6.2016 § 597 myönnetty ero osasto-
päällikön virasta (vakanssi nro 052100) 1.11.2016 alkaen. 

Rakennustoimen johtosäännön 15 §:n mukaisesti osaston päällikön ot-
taa kaupunginhallitus yleisten töiden lautakunnan annettua hakijoista 
lausuntonsa.

Kaupunginhallitus on johtamisjärjestelmän uudistusta koskevan kau-
punginvaltuuston 16.3.2016 § 78 päätöksen täytäntöönpanon yhtey-
dessä 21.3.2016 linjannut, ettei vapautuvia virasto- ja tai osastopäälli-
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köiden virkoja täytetä toistaiseksi, vaan ne hoidetaan määräaikaisjär-
jestelyin enintään toimialamallin alkamisaikaan saakka 31.5.2017.

Hallintosäännön 15 §:n mukaan avoimen viran määräaikaisen hoitajan 
ja hänen palkkauksensa määrää virkasuhteeseen ottava viranomainen. 
Rakennustoimen johtosäännön 14 §:n perusteella hallinto-osaston 
osastopäällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto 
sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä. 

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n mukaan virkasuhtee-
seen voidaan ottaa ilman julkista hakumenettelyä, kun kysymyksessä 
on avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi. Viranhalti-
ja voidaan ottaa virkaan määräajaksi avoinna olevaan virkasuhteeseen 
kuuluvien tehtävien hoidon järjestämiseksi.

Virasta maksettava kokonaispalkka 5300,58 euroa määräytyy Helsingin 
kaupungin johdon palkkausjärjestelmän vaativuusluokan 19 mukaisesti. 
Vaativuusluokassa 19 maksettava kokonaispalkkahaarukka on 5174,02 
– 7464,54 euroa kuukaudessa.

Rakennusviraston hallinto-osaston osastopäällikön avoimen viran hoito 
ajalle 1.11.2016 – 31.5.2017 oli haettavana viraston Helmi -intrassa si-
säisenä ilmoittautumismenettelynä. Hakuilmoituksessa edellytettiin teh-
tävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä kokemusta hal-
linto- ja johtamistehtävistä. Lisäksi todettiin, että osallistavan ja kannus-
tavan johtamistaidon lisäksi arvostetaan laajaa hallinnon, erityisesti 
kunnallishallinnon tuntemusta, yhteistyökykyä ja viestintätaitoja.

Määräaikaan 17.6.2016 mennessä ilmoittivat halukkuutensa osasto-
päällikön avoimen viran määräaikaiseksi hoitajaksi seuraavat henkilöt: 

********** 

Hakijoiden haastattelut suoritti elokuussa kaupungininsinööri Raimo K. 
Saarinen ja henkilöstöpäällikkö Tuula Mäkelä. Todettiin, että hakijalla 2 
ei ollut kelpoisuusvaatimuksessa edellytettyä ylempää korkeakoulutut-
kintoa. Hakijalla 5 ei ollut edellytettyä kokemusta johtamistehtävistä.  

**********

Hakija 1 on toiminut rakennusviraston hallinto-osaston palveluksessa 
ympäristöasiantuntijana vuosina 2008 – 2010 ja lokakuusta 2014 läh-
tien viraston kehittämispäällikkönä. Katu- ja puisto-osaston projektin-
johtajana hän toimi vuosina 2010 – 2014 ja HKR – Ympäristötuotannol-
la ympäristöinsinöörinä vuosina 2002 – 2008. Projektinjohtajan tehtä-
viin kuului muun muassa omaisuudenhallinnan kokonaisuuden kehittä-
minen sekä osaston strategisen johtamisen koordinointi ja valmistelu.
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**********

Hakija 3 on toiminut rakennusviraston palveluosastolla (aiemmin palve-
lutoimisto) pysäköinninvalvonnan asiamiestiimin asiamiehenä vuodesta 
2010 lähtien. Raja- ja merivartiokoulun oikeusopin opettajana hän oli 
vuosina 2007 – 2010, Kauniaisten kaupungin kaupunginlakimiehen vi-
ransijaisena 2006, Teknillisen korkeakoulun lehtorina 2006, Turun ho-
vioikeuden notaarina 2004 – 2005 sekä Satakunnan ammattikorkea-
koulun oa tuntiopettajana 2003 – 2004.

**********

Hakija 4 on toiminut rakennusviraston arkkitehtuuriosaston ja aiemmin 
katu- ja puisto-osaston suunnittelutoimiston toimistopäällikkönä vuo-
desta 2008 lähtien. Katu- ja puisto-osastolla Eteläisen suurpiirin alue-
suunnittelijana hän toimi vuosina 2004 – 2008, viherosastolla maisema-
arkkitehtinä vuosina 2002 – 2004 sekä vuosina 1999 – 2000 osallistuen 
tällöin yleiskaavatyöhön, Koillisen suurpiirin viheraluesuunnittelijana 
vuonna 2001 sekä Kaakkoisen suurpiirin puistosuunnittelijana vuonna 
1998. Sivutoimisena tuntiopettajana Teknillisessä korkeakoulussa hän 
on toiminut vuosina 2000, 2002 – 2008 ja 2010.

Hakijoiden esittämien ansioiden ja tehtyjen haastattelujen perusteella 
suoritetussa kokonaisarvioinnissa hakija 1 on hallinto-osaston osasto-
päällikön avoimen viran määräaikaiseen hoitoon parhaiten soveltuva. 

Nykyisissä tehtävissään hänen vastuullaan on strategisten kehittämis-
hankkeiden koordinointi ja seuranta sekä viraston johdon tukeminen st-
rategian toimeenpanossa viraston eri tasoilla. Hän vastaa myös viras-
ton laajennetun johtoryhmän työskentelystä, johtamisen kehittämiseen 
liittyvistä hankkeista sekä toimii viraston johtoryhmän sihteerinä. Työs-
sään hän on muun muassa valmistellut hallinto-osaston strategiakart-
taa sekä toiminnan mittaristoa ja tällöin laajasti tutustunut hallinnon eri 
tehtäväaloihin. Hänellä on kokemusta johtamistehtävistä kehittämispal-
velut tiimin esimiehenä. Kunnallishallinnon tuntemusta hänellä on useil-
ta vuosilta.

Yleisten töiden lautakunta esittää 6.9.2016, että kaupunginhallituksen 
21.3.2016 § 250 johtamisjärjestelmän uudistamista koskevan kaupun-
ginvaltuuston 16.3.2016 § 78 tekemän päätöksen täytäntöönpanopää-
töksen mukaisesti, ei 1.11.2016 vapautuvaa rakennusviraston hallinto-
osaston osastopäällikön virkaa ole tarkoituksenmukaista tässä vaihees-
sa julistaa haettavaksi.

Lisäksi yleisten töiden lautakunta esittää, että rakennusviraston hallin-
to-osaston osastopäällikön avoimen viran hoitajaksi otettaisiin maata-
lous- ja metsätieteiden maisteri Nea Kielenniva 5 300,58 euron mukai-
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sin kokonaiskuukausipalkkaeduin 1.11.2016 alkaen enintään 31.5.2017 
asti.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Muut hakijat Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Tiedoksi

Virkaan otettu
HKR

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 06.09.2016 § 353

HEL 2016-009503 T 01 01 01 01

Esitys

Yleisten töiden lautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupungin-
hallituksen 21.3.2016 § 250 johtamisjärjestelmän uudistamista koske-
van kaupunginvaltuuston 16.3.2016 § 78 tekemän päätöksen täytän-
töönpanopäätöksen mukaisesti, ei 1.11.2016 vapautuvaa rakennusvi-
raston hallinto-osaston osastopäällikön virkaa ole tarkoituksenmukaista 
tässä vaiheessa julistaa haettavaksi.

Lisäksi yleisten töiden lautakunta esitti, että kaupunginhallitus päättää 
ottaa maatalous- ja metsätieteiden maisteri ********** hoitamaan raken-
nusviraston hallinto-osaston osastopäällikön avointa virkaa 5 300,58 
euron mukaisin kokonaiskuukausipalkkaeduin 1.11.2016 alkaen enin-
tään 31.5.2017 asti.

Esittelijä
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kaupungininsinööri
Raimo K Saarinen

Lisätiedot
Tuula M Mäkelä, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 38401

tuula.m.makela(a)hel.fi
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§ 853
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 
38 ja 39 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

pelastuslautakunta 27.9.2016
teknisen palvelun lautakunta 22.9.2016
yleisten töiden lautakunta 27.9.2016

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

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

timo.linden(a)hel.fi
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

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

timo.linden(a)hel.fi
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Tulisi päättää 3.10.2016

§ 854
Lausunnon antaminen hallituksen esitysluonnoksesta uudeksi kir-
jastolaiksi

HEL 2016-009334 T 03 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus totesi lausuntonaan hallituksen esitysluonnoksesta 
uudeksi kirjastolaiksi seuraavaa:

Yleistä

Kaupunginhallitus pitää esitysluonnosta kirjastolain uudistamisesta ter-
vetulleena ja olennaisilta osiltaan onnistuneena. Yleiset kirjastot ovat 
kunnissa tärkeä keino toteuttaa perustuslain 16 §:ssä tarkoitettua yksi-
lön oikeutta kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä. Lakiesitys 
asemoi kirjaston edelleen kunnan perus- ja lähipalveluksi.

Demokratian, aktiivisen kansalaisuuden ja elinikäisen oppimisen otta-
minen vielä aiempaa näkyvämmin mukaan kirjaston tehtäviin vastaa 
Helsingin kaupungin käsitystä tarvittavan muutoksen suunnasta. Myös 
kirjastojen verkostomainen toiminta kansalaisten palvelemiseksi saa la-
kiesityksessä selvää tukea. Kirjastoalalla digitalisoitumisen hyödyt sekä 
kansallisesti että paikallisesti ovat isot, ja niissä on edelleen käyttämä-
töntä potentiaalia. Suurin haaste suomalaisten kirjastojen e-palvelujen 
järjestämisessä on kansalaisten tasaveroisen tiedonsaannin takaami-
nen myös e-aineiston osalta. 

Esitysluonnoksessa on uutta yleisen kirjaston tehtävien määrittely. Tä-
mä on tarpeen aikana, jolloin verkostoituminen ja yhteisesti tuotetut 
palvelut kunnissa lisääntyvät. Yhteistyö ja verkostoituminen helpottu-
vat, kun jokaisen toimijan oma alue on selkeästi määritelty. 

Esityksen perustelujen mukaan Helsingin kaupunginkirjaston toiminta 
yleisten kirjastojen keskuskirjastona jatkuu. Nimi lyhenee Valtakunnalli-
seksi keskuskirjastoksi, mitä kaupunginhallitus pitää hyvänä. Tehtävät 
määritellään uudelleen aiempaa yleisemmällä tasolla, mikä mahdollis-
taa resurssien joustavan uudelleen suuntaamiseen muuttuvissa olois-
sa.

Kuntatalouden kannalta lakiesitys on neutraali. Keskuskirjastotoimin-
nan valtionrahoitus on esityksen mukaan jatkossakin varmistettava.  

Yksityiskohtaisia kommentteja ja muutosehdotuksia:



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 34/2016 75 (135)
Kaupunginhallitus

Sj/1
03.10.2016

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

2 § Lain tavoite

Sananvapaus on noussut yhteiskunnallisessa keskustelussa esiin ai-
empaa voimakkaammin. Kirjastoilla on rooli sananvapauden takaajina. 
Ne turvaavat pääsyä tiedon lähteille ja toisaalta lukemisen edistäjinä ja 
kansalaisten mediataitojen tukijoina ovat nostamassa julkisen keskus-
telun tasoa. Mm. Helsingin kaupunginkirjaston arvoihin on otettu sa-
nanvapaus. Kaupunginhallitus ehdottaa, että myös kirjastolain tavoittei-
siin kohtaan 5 lisätään sananvapauden edistäminen.

3 § Määritelmät

Yleisten kirjastojen kentän toimijoiden määrittely on tarpeen.

4 § Valtion vastuu

Kaupunginhallitus pitää Helsingin kaupunginkirjaston – Yleisten kirjas-
tojen keskuskirjaston kannalta erittäin tärkeänä, että opetus- ja kulttuu-
riministeriö laatii lain valmistumisen jälkeen lakiin perustuvan strategian 
ja toimintaohjelman. Nämä ovat nykyisen lain voimassaoloaikana osoit-
tautuneet alaa myönteisesti ohjaaviksi asiakirjoiksi kirjastojen itse laati-
mien Yleisten kirjastojen neuvoston valtakunnallisten strategioiden rin-
nalla.

5 § Kunnan vastuu

Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että kuntalaisten osallistuminen on 
mainittu lakitekstissä. Valtakunnallisia palveluja ja kirjastojen yhteistoi-
mintaa edistävän keskuskirjastotoiminnan näkökulmasta on tarpeen 
myös 3 momentti, jossa säädetään kuntien velvollisuudesta järjestää 
toiminta tarvittaessa ’yhteistyössä muiden viranomaisten, kirjastoalan 
toimijoiden ja muiden yhteisöjen kanssa’.

Helsingin kaupunki painottaa lisääntyvää yhteistoimintaa kaupungin si-
sällä. Pykälää ehdotetaan sen vuoksi täydennettäväksi maininnalla 
kunnan muista toimijoista, jolloin ao. kohta kuuluisi seuraavasti: "yhteis-
työssä muiden viranomaisten, kirjastoalan ja kunnan muiden toimijoi-
den sekä muiden yhteisöjen kanssa".

6 § Yleisen kirjaston tehtävä

Kirjastotila nostetaan aiempaa selvemmin resurssiksi, jonka kunta voi 
tarjota asukkailleen. Tämä vastaa Helsingin kaupungin kokemusta. 
Myös yhteiskunnallisen ja kulttuurisen vuoropuhelun edistäminen sopii 
erittäin hyvin yleisten kirjastojen tehtäväksi.

Tehtävä 4 sisältää velvoitteen lukutaidon ja sitä kautta myös kirjoitustai-
don ylläpitämiseen. Lakitekstin perusteluissa velvoitteen sisältöä on tar-
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kennettu: ’Monipuolisen luku- ja kirjoitustaidon tukemista kirjasto toteut-
taisi ohjaamalla kirjaston käyttäjiä erilaisten mediasisältöjen vastaanot-
tamisessa ja tuottamisessa sekä tieto- ja viestintäteknologian käytös-
sä’. Pelkän lakitekstin lukeminen antaa asiasta kuitenkin varsin laajan 
kuvan. Kirjoitustaidon tukeminen laajemmin käsitettynä merkitsisi kir-
jastoissa merkittävää uutta tehtäväkenttää.  Lain perusteluissa on tar-
kennettava, mitä kirjaston roolilla kirjoitustaidon edistämisessä tarkoite-
taan. 

7 § Yleisen kirjaston toiminnan järjestäminen

Lain perusteluissa viitataan varsin yleisellä tasolla riittäviin aukioloaikoi-
hin ja fyysiseen saavutettavuuteen. Tässä eikä muissakaan pykälissä 
ei ole otettu huomioon lisääntyviä verkkoaineistoja ja –palveluita, joilla 
on kirjaston perustehtävän järjestämisen kannalta erittäin merkittävä ja 
kasvava rooli. Verkossa kuntarajat hälvenevät sekä käyttäjän näkökul-
masta että teknisesti.

Kansalaiset ovat kirjastojen tarjoaman lisensoidun e-aineiston osalta 
maantieteellisesti eriarvoisessa asemassa, mikä rikkoo perustuslain 16 
§:n tarkoitusta.  Kirjastojen lisensoimat e-aineistot on koottu hyvin toi-
mivaan valtakunnalliseen ekirjasto.kirjastot.fi-palveluun. Lisensoidun ai-
neiston käyttöoikeus rajautuu kuitenkin kunnan ja sen panostuksen mu-
kaan, vaikka  e-aineisto ei ole mitenkään sidottu paikalliseen kokoel-
maan. Kansalliseksi tavoitteeksi tulisikin asettaa yleisten kirjastojen yh-
teisen lisensoidun e-aineiston kokoelman perustaminen esimerkiksi 
Tanskan ja Hollannin tavoin. Näissä  maissa pääsy e-aineistoon on ar-
vioitu tasa-arvon kannalta yhtä tärkeäksi kuin painetun aineiston saata-
vuuden takaaminen, ja lisenssit on hankittu valtakunnallisesti kaikkien 
kansalaisten käyttöön. Kirjastojen yhteinen e-aineistokokoelma tulisi 
myös kytkeä Suomi.fi-tunnistautumiseen. Tämä mahdollistaisi aidon di-
gitaalisen asiakaskokemuksen kirjastojen lisensoimaan e-aineistoon il-
man painetun aineiston logistiikkaa noudattavaa maantieteellistä ra-
jausta.

Kirjasto on yksi tärkeä keino ylläpitää ja tukea uussuomalaisten oma-
kielisyyttä. Tällä hetkellä Helsingin kaupunginkirjasto ylläpitää koko 
maata palvelevaa Monikielistä kirjastoa osana keskuskirjastotoimintaa. 
Lakiesityksen mukaan tehtävänanto muuttuisi. Monikielinen kirjasto ei 
olisi enää osa keskuskirjastoa, vaan esim. saamelaiskirjastoon rinnas-
tuva, yhdelle kirjastolle annettu erillistehtävä ja siihen liittyvä rahoitus. 
Kaupunginhallitus pitää tätä muutosta loogisena.  

8 § Yhteistyö

Valtakunnallisen keskuskirjaston työn vaikuttavuuden takaamiseksi kir-
jastojen velvoittaminen yhteistyöhön on hyvä.
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Pykälässä ja sen perusteluissa keskitytään kirjastojen ja kirjastoalan 
toimijoihin. Kaupunginhallitus painottaa yhteistyötä myös muiden kump-
panien, erityisesti kunnan muiden toimijoiden kanssa. Kunnan palveluja 
tuotetaan nyt ja jatkossa yhä enemmän yhteistyössä. Lisäksi erityisesti 
kirja-alan yhteistyö olisi syytä nostaa lain perusteluosassa näkyväm-
mäksi, kun lain yhtenä tavoitteena on lukemiskulttuurin edistäminen. 
Yhteistyö kirja-alan kanssa ulottuu myös metatiedon tuotantoon. Kes-
kuskirjasto tekee ja muun maan osalta koordinoi myös erittäin laajaa ja 
syvälle menevää YLE-yhteistyötä, jossa kaksi julkisen palvelun toimijaa 
on yhdistänyt voimansa lakisääteisten  tavoitteidensa saavuttamiseksi. 
Esimerkkinä lukemista edistävä kaunokirjallisuuden portaali Kirjasam-
po, johon tuotetaan ajankohtaiset liittymät YLE:n kirjallisuus- ja muihin 
relevantteihin ohjelmiin. 

Pykälään on lisättävä maininta yhteistyöstä kunnan muiden toimijoiden 
kanssa. Perusteluissa tulisi yhtenä yhteistyötahona mainita kirja-ala.

Kirjastopalveluiden verkottuminen vaikuttaa myös tilastointiin. Pitkälle 
menevälle yhteistyölle perustuvien hankkeiden ja yhteistilojen kuten 
Helsingin Maunula-talon toimintojen ja kävijämäärien jakaminen eri toi-
mijoiden tilastoihin on jatkossa ratkaistava haaste.

9 § Valtakunnallinen keskuskirjasto 

Kaupunginhallitus arvostaa kaupunginkirjaston saamaa valtakunnallista 
keskuskirjastotehtävää ja näkee sen edut myös omien kirjastopalvelu-
jensa kehittämisessä. Myös keskustakirjastohanke on luonteeltaan osin 
valtakunnallinen, siitä rakennetaan suomalaisten yleisten kirjastojen lip-
pulaivaa. Keskustakirjaston vaikutus ulottuu laajasti kansainväliseen 
kirjastoyhteisöön. 

Keskuskirjastotehtävät kirjoitetaan lakiesityksessä uudelleen ja noste-
taan lakitasolle. Sen mukaan valtakunnallisen keskuskirjaston tulee 1)  
kehittää yleisten kirjastojen valtakunnallisia palveluja yhteistyössä kir-
jastojen kanssa; 2) edistää yleisten kirjastojen keskinäistä yhteistoimin-
taa; ja 3) suorittaa opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sovitut muut 
tehtävät. 

Kaupunginhallitus kannattaa keskuskirjaston tehtävien kirjaamista la-
kiin. Tehtäväluettelon 1. kohtaa on kuitenkin täydennettävä palvelujen 
tuottamisella. Lisäys vastaa myös tämänhetkistä tilannetta. Kyseinen 
kohta kuuluisi näin ollen: "kehittää ja tuottaa yleisten kirjastojen valta-
kunnallisia palveluja yhteistyössä kirjastojen kanssa". 

Valtakunnallisia yleisiä kirjastoja koskevia tehtäviä on myös Kansallis-
kirjastolla. Tehtävät on muotoiltu saman tyyppisesti. Yliopistolain 70 §:n 
mukaan Kansalliskirjaston tehtävänä on ’kehittää ja tarjota kansallisia 
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palveluja yliopistojen kirjastoille, yleisille kirjastoille, ammattikorkeakou-
lukirjastoille ja erikoiskirjastoille sekä edistää kirjastoalan kotimaista ja 
kansainvälistä yhteistyötä’.

Useissa maissa kirjastojen kansalliset tehtävät on keskitetty kansallis-
kirjastoille.  Suomessa kirjastosektorin  kansallinen kehittämistyö ja pal-
velutuotanto on  jaettu kahdelle toimijalle: Kansalliskirjastolle ja Valta-
kunnalliselle keskuskirjastolle, joiden työnjako on selkeä ja tarkoituk-
senmukainen. Toimintaprofiilit täydentävät toisiaan, päällekkäisyyksiä 
ei ole. Kansallisten kirjastopalveluiden kehittämisen ja kirjastoverkoston 
toimivuuden kannalta keskuskirjasto tekee työtä, jota mikään muu toi-
mija ei tee. 

Keskuskirjasto keskittyy alueisiin, joilla tutkimusorientoituneiden kirjas-
tojen intressit ovat selkeästi erilaiset. Erot johtuvat pitkälti käyttäjäkun-
nista. Esimerkiksi aineiston sisällönkuvailu tai palveluista viestiminen 
on erilaista peruskansalaisille ja tutkijoille. Myös yleisten kirjastojen 
käyttäjiä kiinnostavan e-aineiston tuottajat poikkeavat intresseiltään tie-
teellisten kirjastojen aineistotoimittajista olennaisesti. Kansalliskirjasto 
puolestaan tukee yleisiä kirjastoja tuottamalla esim. kaikille kirjastosek-
toreille yhteisiä työvälineitä kuten standardeja. 

Keskuskirjasto auttaa yleisiä kirjastoja rakentamaan käyttäjilleen laa-
dukkaita asiakaskokemuksia verkossa ja fyysisissä kirjastoissa. Sen 
toiminta-aluetta on kansallisten kehittämishankkeiden ja kirjastojen yh-
teistyön edistämisen lisäksi erityisesti viestintä. Sen palvelut tukevat 
kirjastojen tietojohtamista sekä kehitys- ja koulutustoimintaa, esimerk-
keinä yleisten kirjastojen toimintatilastot ja hankerekisteri visualisointei-
neen,  yleisten kirjastojen raportointipalvelu, Vaikuttavuus-sivusto sekä 
Kirjastokaistan täydennyskoulutusvideot.

Kansalliskirjaston ja keskuskirjaston tiiviin yhteistyön päämääränä ovat 
ketterästi kehitettävät digitaliset ratkaisut ja niitä tukeva kansallinen ke-
hittämistyö, joka perustuu mm. Finna-strategiaan, Kansallisen digitaali-
sen kirjaston kokonaisarkkitehtuuriin sekä Kansalliseen palveluarkki-
tehtuuriin.  

Kansalliskirjaston ja yleisten kirjastojen valtakunnallisen keskuskirjas-
ton välinen työnjako päivitetään toimijoiden yhteistyönä yksityiskohtai-
sesti vuoden 2016 loppuun mennessä.

10 § Kehittämiskirjasto

Kaupunginhallitus pitää hyvänä, että alueellisesta kehittämisestä vas-
taavat kirjastot nähdään entistä enemmän verkkona. Se tukee myös 
keskuskirjaston toimintaa. 
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11 § Maksuttomuus ja maksut

Maksuttomuus on suomalaisen yleisen kirjastopalvelun peruspilari ja 
konkretisoi osaltaan perustuslain 16 §:ä. 

Varausmaksuista valtakunnassa käyty keskustelu osoittaa, että eri  
tyyppisissä kunnissa niiden dynamiikka vaihtelee. Tiheään asutetussa 
pääkaupungissa aineiston saatavuus on ratkaisevasti parempi kuin 
harvaan asutulla seudulla, eikä aineiston saaminen käyttöön varaamal-
la ole vastaavasti olennainen sivistyspoliittinen painopiste. Koska laki 
koskee koko maata, on varausten maksuttomuus perusteltu ratkaisu. 

Kaupunginhallitus pitää tarkoituksenmukaisena, että kirjasto perii asiak-
kaiden käyttäytymistä ohjaavia ja sanktioluontoisia maksuja. Näitä ovat 
myöhästymismaksut ja noutamattomien varausten maksut, joiden avul-
la edistetään ensisijaisesti aineiston kiertoa ja siten parempaa saata-
vuutta kaikille käyttäjille.

14 § Lainauskielto ja kirjaston käyttökielto

Ehdotettu säännös merkitsee, että useimmat kirjastot, pääkaupunki-
seudun Helmet-kirjastot mukaan lukien, joutuisivat kiristämään lainaus-
kieltolinjaansa olennaisesti. Laki ei sallisi lainaamista, mikäli myöhästy-
mismaksuja olisi kertynyt yhdenkään päivän osalta. Esimerkiksi Hel-
met-alueen nykyiset käyttösäännöt mahdollistavat lainaamisen, mikäli 
kertyneitä maksuja on enintään 30 euroa. Kaupunginhallitus ehdottaa, 
että pykälää ja sen perusteluita muutetaan niin, että  lainauskielto tulee 
voimaan, jos myöhästymismaksut ylittävät kunkin kirjaston käyttösään-
nöissään määrittelemän summan.

16 § Osaaminen ja johtaminen

Kirjastolakiehdotuksessa määritellään kirjaston tehtävät aiempaa tar-
kemmin. Vastaavasti osaaminen ja johtaminen tulee kytkeä annettuihin 
tehtäviin. Lakiehdotuksen muotoilut vastaavat kaupunginhallituksen  
käsitystä kirjastotoimen osaamis- ja johtamistarpeista. 

17 § Rahoitus 

Kirjastopalvelujen järjestämisen valtionosuudesta sekä keskuskirjasto-
tehtävästä ja muista erillistehtävistä maksettaisiin kunnalle saman ta-
soisesti kuin nyt. Kaupunginhallitus toteaa, että verkostomainen toimin-
ta lisää painetta yhteisesti tuotettujen palveluiden rakentamiseen. 

Kaikille kansalaisille tasavertaisesti avoimen e-aineiston saatavuuden 
järjestäminen on tällä hetkellä avoin kysymys ja edellyttää tavalla tai 
toisella valtakunnallista ratkaisua.
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Pykäläkohtaiset muutosehdotukset

2 §

Lisätään kirjastolain tavoitteisiin kohtaan 5  sananvapauden edistämi-
nen.

5 §

Lisätään lakitekstiin kunnan muut toimijat: yhteistyössä muiden viran-
omaisten, kirjastoalan ja kunnan muiden toimijoiden sekä muiden yhtei-
söjen kanssa.

6 §

Tarkennetaan lain perusteluissa, mitä tarkoitetaan kirjaston roolilla kir-
joitustaidon edistämisessä.

8 §

Lisätään maininta kunnan muista toimijoista: Yleinen kirjasto voi tässä 
laissa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseksi toimia yhteistyössä viran-
omaisten, kirjastoalan ja kunnan muiden toimijoiden sekä muiden yhtei-
söjen kanssa. Lisätään perustelutekstiin maininta yhteistyöstä kirja-alan 
kanssa. 

9§

Konkretisoidaan valtakunnallisen keskuskirjaston tehtävän 1 muotoilua 
tavalla, joka vastaa tarvetta ja  tämänhetkistä tilannetta: ’kehittää ja 
tuottaa yleisten kirjastojen valtakunnallisia palveluja yhteistyössä kirjas-
tojen kanssa’. 

14 § 

Muutetaan lainauskieltoa koskeva kohta kuulumaan niin, että lainaus-
kielto tulee voimaan, jos myöhästymismaksut ylittävät kunkin kirjaston 
käyttösäännöissään määrittelemän summan.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Otteet

Ote
Lausunnon pyytäjä

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Lausunnon keskeinen sisältö

Helsingin kaupunki pitää esitysluonnosta kirjastolain uudistamisesta 
tervetulleena ja olennaisilta osiltaan onnistuneena. Yleiset kirjastot ovat 
kunnissa tärkeä keino toteuttaa perustuslain § 16:ssa tarkoitettua yksi-
lön oikeutta kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä. Lakiesitys 
asemoi kirjaston edelleen kunnan perus- ja lähipalveluksi.

Demokratian, aktiivisen kansalaisuuden ja elinikäisen oppimisen otta-
minen vielä aiempaa näkyvämmin mukaan kirjaston tehtäviin vastaa 
kaupunginhallituksen käsitystä tarvittavan muutoksen suunnasta. Myös 
kirjastojen verkostomainen toiminta saa esityksessä selvää tukea. Kir-
jastoalalla digitalisoitumisen hyödyt ovat isot. Suurin haaste suomalais-
ten kirjastojen e-palvelujen järjestämisessä on kansalaisten tasaveroi-
sen tiedonsaannin takaaminen myös e-aineiston osalta. 

Yleisen kirjaston tehtävien määrittely on tarpeen aikana, jolloin verkos-
toituminen ja yhteisesti tuotetut palvelut kunnissa lisääntyvät.  

Kaupunginhallitus pitää hyvänä, että Valtakunnallisen keskuskirjaston 
tehtävät on esityksessä määritelty aiempaa yleisemmällä tasolla. 

Kaikille kansalaisille tasavertaisesti avoimen e-aineiston saatavuuden 
järjestäminen on tällä hetkellä avoin kysymys ja edellyttää tavalla tai 
toisella valtakunnallista ratkaisua.

Helsingin kaupunki esittää seuraavia muutoksia ehdotettuihin säännök-
siin:

2 §: Lisätään kirjastolain tavoitteisiin  sananvapauden edistäminen.

5 §: Lisätään lakitekstiin maininta kunnan muista toimijoista.

6 §:Tarkennetaan lain perusteluissa, mitä tarkoitetaan kirjaston roolilla 
kirjoitustaidon edistämisessä.
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8 §: Lisätään 2. momentin yhteistyötahoihin kunnan muut toimijat. Lisä-
tään pykälän yksityiskohtaisiin perusteluihin maininta yhteistyöstä kirja-
alan kanssa.

9 §: Täsmennetään valtakunnallisen keskuskirjaston tehtävien kohdan 
1 muotoilua lisäämällä siihen maininta palvelujen tuottamisesta. Lisäys 
vastaa kirjastojen tarvetta ja  tämänhetkistä tilannetta. 

14 §:Muutetaan pykälä kuulumaan niin, että lainauskielto tulee voi-
maan, jos myöhästymismaksut ylittävät kunkin kirjaston käyttösään-
nöissään määrittelemän summan ja tehdään vastaavat muutokset lain 
perusteluihin.

Esittelijän perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoa hallituksen esitys-
luonnoksesta laeiksi yleisistä kirjastoista ja opetus- ja kulttuuritoimen 
rahoituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta. 

Opetus ja kulttuuriministeriö pyytää lausunnonantajaa tiivistämään lau-
sunnon päätteeksi lausuntoon sisältyvän keskeisimmän sisällön lyhyes-
ti (enimmäispituus 1 sivu) otsikolla ”lausunnon keskeinen sisältö”. Lau-
sunnon keskeinen sisältö on tarkoitus ottaa ministeriön laatimaan lau-
suntoyhteenvetoon. Lausuntoyhteenveto julkistetaan opetus- ja kulttuu-
riministeriön verkkosivuilla.

Lausunto pyydetään toimittamaan sähköpostitse seuraaviin osoitteisiin: 
kirjaamo@minedu.fi ja kirjastolaki@minedu.fi viimeistään 23.9.2016. 

Kuten ministeriön lausuntopyynnössä todetaan, esityksessä ehdote-
taan säädettäväksi laki yleisistä kirjastoista, joka korvaisi nykyisen kir-
jastolain. Ehdotettuun lakiin lisättäisiin säännökset määritelmistä, val-
tion ja kunnan vastuusta, yleisen kirjaston tehtävistä, kirjaston käyttäjän 
velvollisuudesta sekä lainauskiellosta ja kirjaston käyttökiellosta. Lailla 
uudistettaisiin lain tavoitetta ja soveltamisalaa, keskus- ja maakuntakir-
jastoja, maksuttomuutta, käyttösääntöjä ja henkilöstöä koskevat sään-
nökset. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaisi yleisiä kirjastoja koskevasta valta-
kunnallisesta kirjastopolitiikasta ja sen kehittämisestä. Kunnan tehtävä-
nä olisi yleisen kirjaston toiminnan järjestäminen. Yleinen kirjasto olisi 
edelleen perus- ja lähipalvelu.

Nykyisen yleisten kirjastojen keskuskirjaston tehtävät uudistettaisiin. 
Keskuskirjaston nimi muutettaisiin valtakunnalliseksi keskuskirjastoksi. 
Uutena alueellisen toiminnan mallina alueellinen keskuskirjasto korvaisi 
nykyisen maakuntakirjaston. Alueellisella keskuskirjastotoiminnalla 
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tuettaisiin yleisten kirjastojen palvelujen tasapuolista saatavuutta. Alu-
eellista kirjastotoimintaa koskevat tehtävät uudistettaisiin. 

Yleisen kirjaston maksutonta toimintaa olisi yleisen kirjaston omien ai-
neistojen käyttö, lainaus ja varaaminen sekä ohjaus ja neuvonta. Mak-
suttomia olisivat edelleen myös valtakunnallisen keskuskirjaston ja alu-
eellisten keskuskirjastojen yleisille kirjastoille antamat kaukopalvelut. 
Maksuja kunta voisi periä muista kuin maksuttomista palveluista, esi-
merkiksi myöhässä palautetusta aineistosta. 

Laissa säädettäisiin yleisen kirjaston käyttäjän velvollisuuksista sekä 
lainauskiellosta ja kirjaston käyttökiellosta. Käyttösääntöjä koskeva 
säännös uudistettaisiin. 

Yleisen kirjaston henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia uudistettaisiin si-
ten, että asiantuntijatehtävässä toimivalta edellytettäisiin pääsääntöi-
sesti soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Kunnan kirjastolaitosta johtaval-
ta vaadittaisiin virkaan tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulutut-
kinto, johtamistaito ja hyvä perehtyneisyys yleisten kirjastojen tehtäviin 
ja toimintaan. 

Lisäksi ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annet-
tuun lakiin tehdään teknisiä yleisiä kirjastoja koskeviin säännöksiin liitty-
viä muutoksia. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 
2017.

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta on antanut ehdotuksesta lausunnon 
20.9.2016. Kaupunginhallituksen lausunto vastaa sisällöltään pääosin 
lautakunnan lausuntoa, vaikkakin lausuntoon on tehty joitain kirjoitusta-
paan liittyviä muutoksia. Lainauskieltoa koskeva 14 pykälä eroaa sisäl-
löltään jossain määrin lautakunnan esittämästä. Lautakunta lähti lau-
sunnossaan siitä, että esityksen perusteella olisi epäselvää, voiko yksit-
täinen kirjasto käyttösäännöissään poiketa 14 §:n lainauskieltoa koske-
vasta sääntelystä. Kaupunginhallitus katsoo lausunnossaan, että esi-
tysluonnoksessa oleva lainauskielto on luonteeltaan ehdoton, ja esittää 
sen vuoksi kyseisen säännöksen muuttamista.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Lausunnon pyytäjä

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 20.09.2016 § 85

HEL 2016-009334 T 03 00 00

Lausunto

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Yleistä

Helsingin kaupunki pitää kirjastolakiuudistusta tervetulleena ja olennai-
silta osiltaan onnistuneena. Yleiset kirjastot ovat kunnissa tärkeä keino 
toteuttaa perustuslain § 16:ssa tarkoitettua yksilön oikeutta kehittää it-
seään varattomuuden sitä estämättä. Lakiesitys asemoi kirjaston edel-
leen kunnan perus- ja lähipalveluksi.

Demokratian, aktiivisen kansalaisuuden ja elinikäisen oppimisen otta-
minen vielä aiempaa näkyvämmin mukaan kirjaston tehtäviin vastaa 
Helsingin kaupungin käsitystä tarvittavan muutoksen suunnasta. Myös 
kirjastojen verkostomainen toiminta kansalaisten palvelemiseksi saa la-
kiesityksessä selvää tukea. Kirjastoalalla digitalisoitumisen hyödyt sekä 
kansallisesti että paikallisesti ovat isot, ja niissä on edelleen käyttämä-
töntä potentiaalia. Suurin haaste suomalaisten kirjastojen e-palvelujen 
järjestämisessä on kansalaisten tasaveroisen tiedonsaannin takaami-
nen myös e-aineiston osalta. 

Lakiesityksessä on uutta yleisen kirjaston tehtävien määrittely (6 §). Tä-
mä on tarpeen aikana, jolloin verkostoituminen ja yhteisesti tuotetut 
palvelut kunnissa lisääntyvät. Yhteistyö ja verkostoituminen helpottu-
vat, kun jokaisen toimijan oma alue on selkeästi määritelty. 

Esityksen perustelujen mukaan Helsingin kaupunginkirjaston toiminta 
yleisten kirjastojen keskuskirjastona jatkuu. Nimi lyhenee’ valtakunnalli-
seksi keskuskirjastoksi’, mitä Helsingin kaupunki pitää parannuksena. 
Tehtävät määritellään uudelleen aiempaa yleisemmällä tasolla, mikä 
mahdollistaa resurssien joustavan uudelleen suuntaamiseen muuttuvis-
sa oloissa.
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Kuntatalouden kannalta lakiesitys on neutraali. Keskuskirjastotoimin-
nan valtionrahoitus on esityksen mukaan jatkossakin varmistettava.  

Yksityiskohtaisia kommentteja ja muutosehdotuksia:

2 § Lain tavoite

Sananvapaus on noussut yhteiskunnallisessa keskustelussa esiin ai-
empaa voimakkaammin. Kirjastoilla on rooli sananvapauden takaajina. 
Ne turvaavat pääsyä tiedon lähteille ja toisaalta lukemisen edistäjinä ja 
kansalaisten mediataitojen tukijoina ovat nostamassa julkisen keskus-
telun tasoa. Mm. Helsingin kaupunginkirjaston arvoihin on otettu sa-
nanvapaus. Ehdotamme, että myös kirjastolain tavoitteisiin kohtaan 5 
lisätään sananvapauden edistäminen.

3 § Määritelmät

Yleisten kirjastojen kentän toimijoiden määrittely on tarpeen.

4 § Valtion vastuu

Helsingin kaupunginkirjasto – Yleisten kirjastojen keskuskirjasto pitää 
erittäin tärkeänä, että opetus- ja kulttuuriministeriö laatii lain valmistumi-
sen jälkeen lakiin perustuvan strategian ja toimintaohjelman. Nämä 
ovat nykyisen lain voimassaoloaikana osoittautuneet alaa myönteisesti 
ohjaaviksi asiakirjoiksi kirjastojen itse laatimien Yleisten kirjastojen neu-
voston valtakunnallisten strategioiden rinnalla.

5 § Kunnan vastuu

Helsingin kaupunki pitää tärkeänä, että kuntalaisten osallistuminen on 
mainittu lakitekstissä. Valtakunnallisia palveluja ja kirjastojen yhteistoi-
mintaa edistävän keskuskirjastotoiminnan näkökulmasta on tarpeen 
myös 3 momentti, jossa säädetään kuntien velvollisuudesta järjestää 
toiminta tarvittaessa ’yhteistyössä muiden viranomaisten, kirjastoalan 
toimijoiden ja muiden yhteisöjen kanssa’.

Helsingin kaupunki painottaa lisääntyvää yhteistoimintaa kaupungin si-
sällä, mikä on viranomaistoimintaa laajempi ilmiö. Ehdotamme siksi la-
kitekstiin lisäystä ’yhteistyössä muiden viranomaisten, kirjastoalan ja 
kunnan muiden toimijoiden sekä muiden yhteisöjen kanssa.’

6 § Yleisen kirjaston tehtävä

Kirjastotila nostetaan aiempaa selvemmin resurssiksi, jonka kunta voi 
tarjota asukkailleen. Tämä vastaa Helsingin kaupungin kokemusta. 
Myös yhteiskunnallisen ja kulttuurisen vuoropuhelun edistäminen sopii 
erittäin hyvin yleisten kirjastojen tehtäväksi.
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Tehtävä 4 sisältää velvoitteen lukutaidon ja sitä kautta myös kirjoitustai-
don ylläpitämiseen. Lakitekstin perusteluissa velvoitteen sisältöä on tar-
kennettu: ’Monipuolisen luku- ja kirjoitustaidon tukemista kirjasto toteut-
taisi ohjaamalla kirjaston käyttäjiä erilaisten mediasisältöjen vastaanot-
tamisessa ja tuottamisessa sekä tieto- ja viestintäteknologian käytös-
sä’. Pelkän lakitekstin lukeminen antaa asiasta kuitenkin varsin laajan 
kuvan. Kirjoitustaidon tukeminen laajemmin käsitettynä merkitsisi kir-
jastoissa merkittävää uutta tehtäväkenttää.  Ehdotamme lain peruste-
luihin tarkennusta siitä, mitä tarkoitetaan kirjaston roolilla kirjoitustaidon 
edistämisessä.

7 § Yleisen kirjaston toiminnan järjestäminen

Lain perusteluissa viitataan varsin yleisellä tasolla riittäviin aukioloaikoi-
hin ja fyysiseen saavutettavuuteen. 

Tässä eikä muissakaan pykälissä ei ole otettu huomioon lisääntyviä 
verkkoaineistoja ja –palveluita, joilla on kirjaston perustehtävän järjes-
tämisen kannalta erittäin merkittävä ja kasvava rooli. Verkossa kuntara-
jat hälvenevät sekä käyttäjän näkökulmasta että teknisesti.

Kansalaiset ovat kirjastojen tarjoaman lisensoidun e-aineiston osalta 
maantieteellisesti eriarvoisessa asemassa, mikä rikkoo perustuslain 
16§:n tarkoitusta.  Kirjastojen lisensoimat e-aineistot on koottu hyvin 
toimivaan valtakunnalliseen ekirjasto.kirjastot.fi-palveluun. Lisensoidun 
aineiston käyttöoikeus rajautuu kuitenkin kunnan ja sen panostuksen 
mukaan, vaikka  e-aineisto ei ole mitenkään sidottu paikalliseen kokoel-
maan. Kansalliseksi tavoitteeksi tulisikin asettaa yleisten kirjastojen yh-
teisen lisensoidun e-aineiston kokoelman perustaminen esimerkiksi 
Tanskan ja Hollannin tavoin. Näissä  maissa pääsy e-aineistoon on ar-
vioitu tasa-arvon kannalta yhtä tärkeäksi kuin painetun aineiston saata-
vuuden takaaminen, ja lisenssit on hankittu valtakunnallisesti kaikkien 
kansalaisten käyttöön. Kirjastojen yhteinen e-aineistokokoelma tulisi 
myös kytkeä Suomi.fi-tunnistautumiseen. Tämä mahdollistaisi aidon di-
gitaalisen asiakaskokemuksen kirjastojen lisensoimaan e-aineistoon il-
man painetun aineiston logistiikkaa noudattavaa maantieteellistä ra-
jausta.

Kirjasto on yksi tärkeä keino ylläpitää ja tukea uussuomalaisten oma-
kielisyyttä. Tällä hetkellä Helsingin kaupunginkirjasto ylläpitää koko 
maata palvelevaa Monikielistä kirjastoa osana keskuskirjastotoimintaa. 
Lakiesityksen mukaan tehtävänanto muuttuisi. Monikielinen kirjasto ei 
olisi enää osa keskuskirjastoa, vaan esim. saamelaiskirjastoon rinnas-
tuva, yhdelle kirjastolle annettu erillistehtävä ja siihen liittyvä rahoitus. 
Helsingin kaupunki pitää tätä muutosta loogisena.  

8 § Yhteistyö
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Valtakunnallisen keskuskirjaston työn vaikuttavuuden takaamiseksi kir-
jastojen velvoittaminen yhteistyöhön on hyvä.

Pykälässä ja sen perusteluissa keskitytään kirjastojen ja kirjastoalan 
toimijoihin. Helsingin kaupunki painottaa yhteistyötä myös muiden 
kumppanien, erityisesti kunnan muiden toimijoiden kanssa. Kunnan 
palveluja tuotetaan nyt ja jatkossa yhä enemmän yhteistyössä. Lisäksi 
erityisesti kirja-alan yhteistyö olisi syytä nostaa lain perusteluosassa 
näkyvämmäksi, kun lain yhtenä tavoitteena (2 §,tavoite 3) on lukemis-
kulttuurin edistäminen. Yhteistyö kirja-alan kanssa ulottuu myös meta-
tiedon tuotantoon. Keskuskirjasto tekee ja muun maan osalta koordinoi 
myös erittäin laajaa ja syvälle menevää YLE-yhteistyötä, jossa kaksi 
julkisen palvelun toimijaa on yhdistänyt voimansa lakisääteisten  tavoit-
teidensa saavuttamiseksi. Esimerkkinä lukemista edistävä kaunokirjalli-
suuden portaali Kirjasampo, johon tuotetaan ajankohtaiset liittymät 
YLE:n kirjallisuus- ja muihin relevantteihin ohjelmiin. Ehdotamme pykä-
län muotoiluun lisäystä: Yleinen kirjasto voi tässä laissa tarkoitettujen 
tehtävien hoitamiseksi toimia yhteistyössä viranomaisten, kirjastoalan 
ja kunnan muiden toimijoiden sekä muiden yhteisöjen kanssa …’ Lisäk-
si ehdotamme kirja-alan mainitsemista yhteistyökumppanina lain perus-
teluissa.

Helsingin kaupunki kiinnittää huomiota verkottumisen vaikutuksiin myös 
tilastointiin. Pitkälle menevälle yhteistyölle perustuvien hankkeiden ja 
yhteistilojen kuten Helsingin Maunula-talon toimintojen ja kävijämäärien 
jakaminen eri toimijoiden tilastoihin on jatkossa ratkaistava haaste.

9 § Valtakunnallinen keskuskirjasto 

Helsingin kaupunki arvostaa saamaansa valtakunnallista keskuskirjas-
totehtävää ja näkee sen edut myös omien kirjastopalvelujensa kehittä-
misessä. Myös keskustakirjastohanke on luonteeltaan osin valtakunnal-
linen, siitä rakennetaan suomalaisten yleisten kirjastojen lippulaivaa. 
Keskustakirjaston vaikutus ulottuu laajasti kansainväliseen kirjastoyh-
teisöön. 

Keskuskirjastotehtävät kirjoitetaan lakiesityksessä uudelleen ja noste-
taan lakitasolle. Sen mukaan valtakunnallisen keskuskirjaston tulee 1)  
kehittää yleisten kirjastojen valtakunnallisia palveluja yhteistyössä kir-
jastojen kanssa; 2) edistää yleisten kirjastojen keskinäistä yhteistoimin-
taa; ja 3) suorittaa opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sovitut muut 
tehtävät. 

Helsingin kaupunki kannattaa tehtävien kirjoittamista lakiin. Helsingin 
kaupunki esittää kuitenkin tehtävän 1 muotoilun konkretisoimista taval-
la, joka vastaa myös tämänhetkistä tilannetta: kehittää ja tuottaa yleis-
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ten kirjastojen valtakunnallisia palveluja yhteistyössä kirjastojen kans-
sa. 

Valtakunnallisia yleisiä kirjastoja koskevia tehtäviä on myös Kansallis-
kirjastolla. Tehtävät on muotoiltu samantyyppisesti. Yliopistolain 70 §:n 
mukaan Kansalliskirjaston tehtävänä on ’kehittää ja tarjota kansallisia 
palveluja yliopistojen kirjastoille, yleisille kirjastoille, ammattikorkeakou-
lukirjastoille ja erikoiskirjastoille sekä edistää kirjastoalan kotimaista ja 
kansainvälistä yhteistyötä’.

Useissa maissa kirjastojen kansalliset tehtävät on keskitetty kansallis-
kirjastoille.  Suomessa kirjastosektorin  kansallinen kehittämistyö ja pal-
velutuotanto on  jaettu kahdelle toimijalle: Kansalliskirjastolle ja Valta-
kunnalliselle keskuskirjastolle, joiden työnjako on selkeä ja tarkoituk-
senmukainen. Toimintaprofiilit täydentävät toisiaan, päällekkäisyyksiä 
ei ole. Kansallisten kirjastopalveluiden kehittämisen ja kirjastoverkoston 
toimivuuden kannalta keskuskirjasto tekee työtä, jota mikään muu toi-
mija ei tee. 

Keskuskirjasto keskittyy alueisiin, joilla tutkimusorientoituneiden kirjas-
tojen intressit ovat selkeästi erilaiset. Erot johtuvat pitkälti käyttäjäkun-
nista. Esimerkiksi aineiston sisällönkuvailu tai palveluista viestiminen 
on erilaista peruskansalaisille ja tutkijoille. Myös yleisten kirjastojen 
käyttäjiä kiinnostavan e-aineiston tuottajat poikkeavat intresseiltään tie-
teellisten kirjastojen aineistotoimittajista olennaisesti. Kansalliskirjasto 
puolestaan tukee yleisiä kirjastoja tuottamalla esim. kaikille kirjastosek-
toreille yhteisiä työvälineitä kuten standardeja. 

Keskuskirjasto auttaa yleisiä kirjastoja rakentamaan käyttäjilleen laa-
dukkaita asiakaskokemuksia verkossa ja fyysisissä kirjastoissa. Sen 
toiminta-aluetta on kansallisten kehittämishankkeiden ja kirjastojen yh-
teistyön edistämisen lisäksi erityisesti viestintä. Sen palvelut tukevat 
kirjastojen tietojohtamista sekä kehitys- ja koulutustoimintaa, esimerk-
keinä yleisten kirjastojen toimintatilastot ja hankerekisteri visualisointei-
neen,  yleisten kirjastojen raportointipalvelu, Vaikuttavuus-sivusto sekä 
Kirjastokaistan täydennyskoulutusvideot.

Kansalliskirjaston ja keskuskirjaston tiiviin yhteistyön päämääränä ovat 
ketterästi kehitettävät digitaliset ratkaisut ja niitä tukeva kansallinen ke-
hittämistyö, joka perustuu mm. Finna-strategiaan, Kansallisen digitaali-
sen kirjaston kokonaisarkkitehtuuriin sekä Kansalliseen palveluarkki-
tehtuuriin.  

Kansalliskirjaston ja yleisten kirjastojen valtakunnallisen keskuskirjas-
ton välinen työnjako päivitetään toimijoiden yhteistyönä yksityiskohtai-
sesti vuoden 2016 loppuun mennessä.
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10 § Kehittämiskirjasto

Helsingin kaupunginkirjasto pitää hyvänä, että alueellisesta kehittämi-
sestä vastaavat kirjastot nähdään entistä enemmän verkkona. Se tukee 
myös keskuskirjaston toimintaa. 

11 § Maksuttomuus ja maksut

Maksuttomuus on suomalaisen yleisen kirjastopalvelun peruspilari ja 
konkretisoi osaltaan perustuslain 16 §:ä. 

Varausmaksuista valtakunnassa käyty keskustelu osoittaa, että eri  
tyyppisissä kunnissa niiden dynamiikka vaihtelee. Tiheään asutetussa 
pääkaupungissa aineiston saatavuus on ratkaisevasti parempi kuin 
harvaan asutulla seudulla, eikä aineiston saaminen käyttöön varaamal-
la ole vastaavasti olennainen sivistyspoliittinen painopiste. Koska laki 
koskee koko maata, on varausten maksuttomuus perusteltu ratkaisu. 

Helsingin kaupunki pitää tarkoituksenmukaisena periä asiakkaiden 
käyttäytymistä ohjaavia ja sanktioluontoisia maksuja. Näitä ovat myö-
hästymismaksut ja noutamattomien varausten maksut, joiden avulla 
edistetään ensisijaisesti aineiston kiertoa ja siten parempaa saatavuut-
ta kaikille käyttäjille.

14 § Lainauskielto ja kirjaston käyttökielto

Nykymuodossaan lakiesityksen teksti on tulkinnanvarainen, kun se lue-
taan yhdessä 13 §:n ja 11 §:n 2 momentin kanssa. 14 §:n teksti on eh-
doton ja tarkoittaa, että useimmat kirjastot ml. pääkaupunkiseudun Hel-
met-kirjastot, joutuisivat kiristämään lainauskieltolinjaansa olennaisesti. 
Laki ei sallisi lainaamista, mikäli myöhästymismaksuja olisi kertynyt yh-
denkään päivän osalta. On epäselvää, voidaanko tätä menettelyä lie-
ventää 13 §:ssä mainituissa käyttösäännöissä. Esim. Helmet-alueen 
nykyiset käyttösäännöt mahdollistavat lainaamisen, mikäli kertyneitä 
maksuja on enintään 30 euroa. Ehdotamme, että kohdan tekstiä ja lain 
perusteita selkiytetään lisäyksellä, jonka mukaan  lainauskielto tulee 
voimaan, jos myöhästymismaksut ylittävät kunkin kirjaston käyttösään-
nöissään määrittelemän summan.

16 § Osaaminen ja johtaminen

Kirjastolakiehdotuksessa määritellään kirjaston tehtävät aiempaa tar-
kemmin. Vastaavasti osaaminen ja johtaminen tulee kytkeä annettuihin 
tehtäviin. Lakiehdotuksen muotoilut vastaavat Helsingin kaupungin kä-
sitystä osaamis- ja johtamistarpeista. 

17 § Rahoitus 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 34/2016 90 (135)
Kaupunginhallitus

Sj/1
03.10.2016

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

Kirjastopalvelujen järjestämisen valtionosuudesta sekä keskuskirjasto-
tehtävästä ja muista erillistehtävistä maksettaisiin kunnalle samantasoi-
sesti kuin nyt. Helsingin kaupunki toteaa, että verkostomainen toiminta 
lisää painetta yhteisesti tuotettujen palveluiden rakentamiseen. 

Kaikille kansalaisille tasavertaisesti avoimen e-aineiston saatavuuden 
järjestäminen on tällä hetkellä avoin kysymys ja edellyttää tavalla tai 
toisella valtakunnallista ratkaisua.

Lausunnon keskeinen sisältö

Helsingin kaupunki pitää luonnosta kirjastolakiesitykseksi olennaisilta 
osiltaan onnistuneena. Lain yksityiskohtiin se esittää seuraavia muutok-
sia:

2 §

Lisätään kirjastolain tavoitteisiin kohtaan 5  sananvapauden edistämi-
nen.

5 §

Lisätään lakitekstiin kunnan muut toimijat: ’yhteistyössä muiden viran-
omaisten, kirjastoalan ja kunnan muiden toimijoiden sekä muiden yhtei-
söjen kanssa’.

6 §

Tarkennetaan lain perusteluissa, mitä tarkoitetaan kirjaston roolilla kir-
joitustaidon edistämisessä.

8 §

Lisäys pykälän tekstiin: ’Yleinen kirjasto voi tässä laissa tarkoitettujen 
tehtävien hoitamiseksi toimia yhteistyössä viranomaisten, kirjastoalan 
ja kunnan muiden toimijoiden sekä muiden yhteisöjen kanssa …’ Lisäy-
sehdotus lain perusteluihin: maininta yhteistyöstä kirja-alan kanssa. 

9§

Konkretisoidaan valtakunnallisen keskuskirjaston tehtävän 1 muotoilua 
tavalla, joka vastaa tarvetta ja  tämänhetkistä tilannetta: ’kehittää ja 
tuottaa yleisten kirjastojen valtakunnallisia palveluja yhteistyössä kirjas-
tojen kanssa’. 

14 § 
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Selkiytetään pykälän tekstiä ja lain perusteita lisäyksellä, jonka mukaan 
lainauskielto tulee voimaan, jos myöhästymismaksut ylittävät kunkin 
kirjaston käyttösäännöissään määrittelemän summan.

Esittelijä
kirjastotoimen johtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Tuula Haavisto, kirjastotoimen johtaja, puhelin: 310 85500

tuula.haavisto(a)hel.fi
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§ 855
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

eläintarhan johtokunta  
kaupunginmuseon johtokunta  
kaupunginorkesterin johtokunta  
kulttuuri- ja kirjastolautakunta  
liikuntalautakunta  
nuorisolautakunta 29.9.2016
opetuslautakunta  
opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto  
opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto  
ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta  
suomenkielisen työväenopiston johtokunta  
taidemuseon johtokunta  
Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta  
Helsingin kaupungin työterveys -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  
Työterveys Helsinki  
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- toimitusjohtaja  

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(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
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 856
Maankäyttösopimus ja kiinteistökaupan esisopimus Posti Kiinteis-
töt Oy:n kanssa (Santahamina, Louesaari RN:o 4:2)

HEL 2016-009066 T 10 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Hel-
singin kaupungin Santahaminan kylän tilan Louesaari RN:o 4:2 omista-
jan Posti Kiinteistöt Oy:n kanssa liitteen 1 mukaisen maankäyttösopi-
muksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen sekä siihen mahdollisia vä-
häisiä tarkistuksia ja lisäyksiä. Sopimuksen tekeminen edellyttää 200 
000 euron määrärahaa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Maankäyttösopimuksen luonnos
2 Sijaintikartat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Posti Kiinteistöt Oy Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus
Liite 1

Esitysehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Villingin eteläpuolelle sijaitsevaan Postin henkilökunnan virkistyskäy-
tössä olleeseen saareen on suunniteltu loma-asunto/matkailualuetta 
sekä yleistä virkistysaluetta.
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Asemakaava korottaa kiinteistön arvoa merkittävästi, joten Posti Kiin-
teistöt Oy:n kanssa on käyty kaupunginhallituksen 9.6.2014 tekemän 
päätöksen mukaiset maapoliittiset neuvottelut.

Maanomistajan kanssa esitetään tehtäväksi sopimus, jossa tämä osal-
listumisenaan yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin suorittaa kau-
pungille 200 000 euron suuruisen maankäyttökorvauksen ja luovuttaa 
lisäksi korvauksetta kaupungille yhteensä noin 0,10 hehtaarin suuruiset 
yleiset alueet. Korvaus ja 10, 1 ha:n ilmaisluovutus suoritetaan luovut-
tamalla kaupungille virkistysalueeksi kaavailtu noin 1,89 hehtaarin ko-
koinen alue Louesaaren itäkärjessä.

Esittelijän perustelut

Nykytilanne

Louesaari (Trutholmen) on Villingin eteläpuolella sijaitseva runsaan 5 
hehtaarin kokoinen, itä-länsisuunnassa pitkänomainen saari, jonka ete-
läranta avautuu avomerelle. Kiinteistöllä sijaitsee 270 k-m²:n kokoinen 
Postin henkilökunnan virkistyskäyttöä palvellut rakennus sekä muuta-
mia pieniä kesämajoja.

Alueella ei ole asemakaavaa. Alue on toiminut Postin henkilökunnan 
virkistyssaarena.

Asemakaavaehdotus

Posti Kiinteistöt Oy on pyytänyt saaren asemakaavoittamista sen kehit-
tämiseksi loma-asunto-, matkailu- ja virkistysalueena.

Laadittu asemakaava tuo toteutuessaan maanomistajan alueelle jo to-
teutetun noin 270 k-m²:n lisäksi noin 1 020 k-m² uutta loma-asunto/mat-
kailurakentamisen rakennusoikeutta (RA/RM) sekä noin 1,89 ha retkei-
ly- ja ulkoilualuetta (VR). 

Sijaintikartta ja asemakaavakartta ovat liitteenä 2.

Maankäyttösopimus ja kiinteistökaupan esisopimus

Asemakaava korottaa kiinteistön arvoa merkittävästi, joten Maanomis-
tajan kanssa on käyty kaupunginhallituksen 9.6.2014 tekemän päätök-
sen mukaiset maapoliittiset neuvottelut.

Neuvottelujen tuloksena on laadittu liitteenä 1 oleva sopimus ja esisopi-
mus.

Sopimuksen mukaan Maanomistaja suorittaa osallistumisena yhdys-
kuntarakentamisen kustannuksiin kaupungille maankäyttökorvausta 
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200 000 euroa ja luovuttaa korvauksetta kaupungille yhteensä noin 
1 020 m²:n suuruiset yleiset alueet. 

Korvaus ja ilmaisluovutus suoritetaan luovuttamalla kaupungille ylei-
seksi retkeily- ja ulkoilualueeksi kaavailtu noin 1,89 hehtaarin kokoinen 
alue Louesaaren itäkärjessä. Maanomistaja poistaa alueen vähäiset ra-
kennukset ja rakenteet, ellei liikuntaviraston kanssa toisin sovita. Maa-
nomistajalle jää kuitenkin hallintaoikeus yhteen mökkiin ja sen pihapii-
riin 31.12.2022 asti, jonka poistamisen osalta menetellään kuten edellä. 
Kaupungilla on maankäyttö- ja rakennuslain 13. lukuun perustuva lu-
nastusoikeus ja tietyin edellytyksin myös lunastusvelvollisuus virkisty-
salueeseen.

Sopimuksen tekeminen edellyttää myös maanomistajan hallituksen hy-
väksymispäätöksen.

Sopimuksen toteuttaminen edellyttää tarvittavan 200 000 euron suurui-
sen maanhankintamäärärahan osoittamista.

Maankäyttö- ja kiinteistökaupan esisopimus on kaupungin päättämien 
linjausten ja noudatetun käytännön mukainen. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Maankäyttösopimuksen luonnos
2 Sijaintikartat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Posti Kiinteistöt Oy Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus
Liite 1

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta
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Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 22.09.2016 § 387

HEL 2016-009066 T 10 01 00

Louesaari

Päätös

A

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeu-
tetaan tekemään Lounaissaaristossa sijaitsevan kiinteistön Louesaari, 
kiinteistötunnus 91-425-4-2, omistajan, Posti Kiinteistöt Oy:n (Y-tunnus 
2365191-4, jäljempänä Maanomistaja) kanssa liitteen nro 1 mukainen 
maankäyttösopimus ja kiinteistökaupan esisopimus sekä siihen mah-
dollisia vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

(MA151-1)

B

Kiinteistölautakunta esitti, että kaupunginhallitus osoittaa kiinteistölau-
takunnalle sopimuksen toteuttamiseksi tarvittavan 200 000 euron suu-
ruisen lisämäärärahan.

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Peter Haaparinne, kehittämispäällikkö, puhelin: 09 310 31864

peter.haaparinne(a)hel.fi
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§ 857
Maankäyttösopimus ja kiinteistökaupan esisopimus Kiinteistö Oy 
Helsingin Sörnäistenkatu 2:n kanssa (asemakaava nro 12283, tontit 
21013/3 ja 4)

HEL 2016-009913 T 10 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään tont-
tien 21013/3 ja 4 omistajan Kiinteistö Oy Helsingin Sörnäistenkatu 2:n 
kanssa liitteen 1 mukaisen maankäyttösopimuksen ja kiinteistökaupan 
esisopimus sekä siihen mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

Käsittely

Esteelliset: Mari Puoskari

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Maankäyttösopimuksen Luonnos
2 Kartat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kiinteistö Oy Helsingin Sörnäis-
tenkatu 2

Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä
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Maanomistaja Kiinteistö Oy Helsingin Sörnäistenkatu 2 on pyytänyt 
Hermannin eteläreunassa, Junatien/Teollisuuskadun vieressä sijaitse-
van suojellun entisen Margariinitehtaan tontin 21013/3 muuttamista yri-
tystontista (KTY) kerrostalotontiksi (AK) ja samalla yritystontin 21013/4 
kaavamääräysten tarkentamista.

Asemakaavan muutos korottaa tontin 21013/3 arvoa merkittävästi, jo-
ten tontinomistajan kanssa on käyty kaupunginhallituksen 9.6.2014 te-
kemän päätöksen mukaiset maapoliittiset neuvottelut.

Tontinomistajan kanssa esitetään tehtäväksi sopimus, jossa tämä osal-
listumisena yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin suorittaa kaupun-
gille 73 000 euron suuruisen maankäyttökorvauksen. Tontinomistaja 
ostaa lisäksi kaupungilta noin 55 m²:n suuruisen puuttuvan tontinosan 
hintaan 24 000 euroa.

Esittelijän perustelut

Nykytilanne

Yritystontilla (KTY) 21013/3 sijaitsee tyhjillään oleva suojeltu entinen 
Margariinitehdas, joka on mittavan saneerauksen tarpeessa. Yrityston-
tilla (KTY) 21013/4 sijaitsee uudehko toimistotalo.

Asemakaavan muutosehdotus

Asemakaavamuutos tarkoittaa Margariinitehtaan tontin osalta osittaista 
käyttötarkoituksen muutosta ja rakennusoikeuden lisäystä, joka tuo to-
teutuessaan tontille 21013/3 noin 1 889 k-m² asuinrakennusoikeutta 
suojeltuun rakennukseen ja sen yhteyteen sijoitettavaksi. Rakennusoi-
keuden määrä kasvaa vanhaan yritystonttikaavaan nähden noin 410 k-
m². Asemakaavamuutoksen myötä muokattavaan Margariinitehtaan 
tonttiin kuuluu lisäksi noin 55 m²:n kokoinen kaupungin omistama tonti-
nosa, jonka rakennusoikeus on noin 31 k-m².

Tontille 21013/4 asemakaavamuutos tuo toteutuessaan vain vähäisiä 
tarkennuksia ja 29 k-m² lisärakennusoikeutta. Tontin käyttötarkoitus ei 
muutu.

Maankäyttösopimus ja kiinteistökaupan esisopimus

Asemakaavan muutoksen seurauksena tonttien yhteisarvo nousee 
merkittävästi, joten tontinomistajan kanssa on käyty kaupunginhallituk-
sen 9.6.2014 tekemän päätöksen mukaiset maapoliittiset neuvottelut.

Neuvottelujen tuloksena on laadittu liitteenä 1 oleva sopimus ja esisopi-
mus.
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Sopimuksen mukaan Maanomistaja suorittaa osallistumisena yhdys-
kuntarakentamisen kustannuksiin kaupungille maankäyttökorvausta 
73 000 euroa. Tontinomistaja ostaa lisäksi kaupungilta noin 55 m²:n 
suuruisen puuttuvan tontinosan hintaan 24 000 euroa. Kerrostaloraken-
nusoikeuden arvoa määritettäessä on otettu huomioon suojellun raken-
nuksen asettamat, rakennusoikeuden arvoa alentavat rajoitteet.  

Lopuksi

Hyväksyttäväksi esitetty maankäyttö- ja kiinteistökaupan esisopimus on 
kaupungin päättämien linjausten ja noudatetun käytännön mukainen.

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Maankäyttösopimuksen Luonnos
2 Kartat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kiinteistö Oy Helsingin Sörnäis-
tenkatu 2

Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 22.09.2016 § 386

HEL 2016-009913 T 10 01 00

Lautatarhankatu 2c ja d, Hermanni
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Päätös

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeu-
tetaan tekemään kiinteistöjen  91-21-13-3 ja 91-21-13-4 omistajan, 
Kiinteistö Oy Helsingin Sörnäistenkatu 2:n (Y-tunnus 2696445-5, jäl-
jempänä Tontinomistaja) kanssa liitteen nro 1 mukainen maankäyttöso-
pimus ja kiinteistökaupan esisopimus sekä siihen mahdollisia vähäisiä 
tarkistuksia ja lisäyksiä.

(MA121-3)

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Peter Haaparinne, kehittämispäällikkö, puhelin: 09 310 31864

peter.haaparinne(a)hel.fi
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§ 858
Kantakaupungin eräiden alueiden rakennuskiellon pidentäminen 
(nro 12416)

HEL 2016-009044 T 10 03 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti pidentää kantakaupungin 1. - 8. sekä 13. ja 
14. kaupunginosien alueella olevaa rakennuskieltoa maankäyttö- ja ra-
kennuslain 53 §:n 2 momentin nojalla kahdella vuodella 11.10.2018 
saakka (piirustus nro 12416, päivätty 30.8.2016).

Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että maankäyttö- ja rakennus-
lain 202 §:n perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on 
saanut lainvoiman ja se tulee kuuluttaa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036683

hannu.hyttinen(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Rakennuskieltokartta nro 12416/30.8.2016

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Hallintovalitus, rakennuskiellon 
määrääminen ja pidentäminen
Esitysteksti
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Alue
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Rakennuskielto on voimassa 11.10.2016 saakka rakennuskieltokartas-
sa nro 12416 esitetyillä 1. - 8. sekä 13. ja 14. kaupunginosien alueilla.

Taustaa

Kaupunginvaltuusto päätti 11.10.1961 muuttaa kantakaupungin 1.- 8. ja 
10. - 14. kaupunginosien asemakaavaa. Päätöksen perusteella tuli ko. 
kaupunginosissa voimaan rakennuskielto rakennuslain 42 §:n 2 mo-
mentin 3 kohdan nojalla. Kaupunginvaltuusto on 18.6.1969 ja 
23.6.1976 muuttanut päätöstään rakennusoikeuden osalta.

11.10.1961 voimaan tullutta rakennuskieltoa on sisäasiainministeriön, 
ympäristöministeriön ja kaupunginhallituksen (viimeksi 15.9.2014) pää-
töksillä pidennetty kaksi vuotta kerrallaan rakennuslain 42 §:n 3 mo-
mentin ja vuoden 2000 alusta maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 
momentin nojalla. Niiltä alueilta, joille on kiellon voimassa ollessa hy-
väksytty asemakaavan muutokset, rakennuskielto on päättynyt. Tontilla 
8/148/2 (Kauppiaankatu 1 - 3) rakennuskielto on tullut voimaan raken-
nuslain 42 §:n 2 momentin 5 kohdan nojalla.

Yleiskaava

Kaupunginvaltuuston 23.6.1976 hyväksymä kantakaupungin yleiskaava 
on ollut asemakaavan muutosten laatimisen pohjana siihen saakka 
kunnes kaupunginvaltuusto hyväksyi 9.12.1992 Helsingin yleiskaava 
1992:n, joka siitä lähtien ohjasi asemakaavan muutostyötä.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 26.11.2003 Yleiskaava 2002:n, joka 
on tullut rakennuskieltoalueella voimaan 23.12.2004. Lisäksi liikekes-
kustaan (yleiskaavan keskustatoimintojen alueelle) on laadittu yleiskaa-
vaa tarkentavat kaavoitus- ja kehittämisperiaatteet (kaupunginhallitus 
1987).

Kaupunginhallitus päätti 27.1.2014 määrätä osaan kantakaupunkia ra-
jatun rakennuskiellon yleiskaavan laatimista varten maankäyttö- ja ra-
kennuslain 38 §:n 1 momentin nojalla 31.12.2018 saakka (piirustus nro 
12259). Kielto koskee rakennusten 1. kerrosten ja kadunvarsien myy-
mälä-, liike- ja toimitilojen muuttamista asuinkäyttöön. Rajattu raken-
nuskielto ei koske alueita, joilla on voimassa rakennuskielto asemakaa-
van laatimista varten maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n nojalla.

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti 14.6.2016 Helsingin uuden
yleiskaavaehdotuksen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi. Kaupun-
ginhallitus ei ole vielä tehnyt asiasta päätöstä.

Asemakaavoitustilanne
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Pääosalle vuonna 1961 rakennuskieltoon asetettua aluetta on laadittu 
asemakaavan muutokset. Viimeisen kahden vuoden kuluessa kaupun-
ginvaltuusto on hyväksynyt rakennuskieltoalueelle Kluuvin korttelin 
2002 tonttien 4 ja 6 (Vuorikatu 8 ja 10), Kampin korttelin 4218 (Lasipa-
latsi) ja Kampin korttelin 63 tontin 2 (Lönnrotinkatu 3), Kaartinkaupun-
gin korttelin 50 tontin 5 (Ludviginkatu 35), Taka-Töölön korttelin 14514 
tontin 3 (Olympiastadion) ja puisto-, katu-, urheilu- ja virkistysalueen 
sekä Taka-Töölön katu-, puisto- ja rautatiealueen (Pisararata) asema-
kaavan muutokset.

1970- ja 1980-luvuilla liikekeskustaa ympäröiville asuntoalueille laadit-
tiin tavoitteelliset asemakaavat, joilla turvattiin asumisen määrä ja sen 
lisääntyminen sekä pysäytettiin konttoristuminen ja turvattiin rakennus-
suojelu.

Alueelle on laadittu asemakaavan muutoksia kiinteistönomistajien han-
ketarpeiden mukaisesti. Menettely on osoittautunut parhaaksi tavaksi 
yhdistää kaupungin yleiset tavoitteet ja kiinteistönomistajan hankekoh-
taiset tavoitteet ja sitä on tarkoitus jatkaa. Alueella on vireillä lukuisia 
hankekohtaisia asemakaavan muutoksia.

Kiinteistöjen peruskorjaukseen kuuluvat pienemmät muutostoimenpi-
teet on voitu käsitellä rakennuslupaprosessin yhteydessä, joko suoraan 
tai poikkeamismenettelynä. Suurempien muutosten edellyttämät ase-
makaavan muutokset on laadittu hankeaikataulujen edellyttämällä ta-
valla.

Alueella on myös hyväksytty useita konversio- ja uudisrakennushank-
keiden poikkeamislupia.

Rakennuskiellon pidentäminen

Kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi tulisi rakennuskieltoa pidentää 
kahdella vuodella maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin pe-
rusteella.

Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto on laatinut rakennus-
kieltoalueesta 30.8.2016 päivätyn piirustuksen nro 12416.

Esittelijä toteaa, että päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakun-
nan esityksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036683

hannu.hyttinen(a)hel.fi
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Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Rakennuskieltokartta nro 12416/30.8.2016

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Hallintovalitus, rakennuskiellon 
määrääminen ja pidentäminen
Esitysteksti
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kiinteistölautakunta
Kiinteistövirasto
Kaupunginmuseo
Rakennuslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.08.2016 § 261

HEL 2016-009044 T 10 03 05

Ksv 2868_5

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että 1 - 8. 
sekä 13. ja 14. kaupunginosissa liitteenä olevasta rakennuskieltokar-
tasta nro 12416 ilmenevien alueiden rakennuskieltoa pidennetään 
maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin nojalla 11.10.2018 
saakka (piirustus nro 12416, päivätty 30.8.2016).

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
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Martin Bunders, arkkitehti, puhelin: 310 37203
martin.bunders(a)hel.fi

Ilpo Forssén, projektipäällikkö, puhelin: 310 37199
ilpo.forssen(a)hel.fi
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§ 859
Maa-alueen varaaminen Helsingin Kalasataman alueelta hotellin 
suunnittelua varten

HEL 2016-006543 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti varata Helsingin kaupungin 10. kaupungino-
sassa (Sörnäinen) sijaitsevan toimistotontin 10593/3 SRV Yhtiöt Oyj:lle 
hotellin suunnittelua varten 31.12.2018 saakka ja muutoin seuraavin 
ehdoin:

1

Varauksensaaja on tietoinen siitä, että hankkeen toteutuminen edellyt-
tää asemakaavan muutosta. Luovutettavan tontin lopulliset rajat, raken-
nusoikeus, ajoyhteydet, rasitteet ym. kaavoitukselliset asiat määräyty-
vät laadittavassa asemakaavan muutoksessa. 

Varausalueen läheisyyteen toteutetaan Kalasataman keskus ja siihen 
liittyviä katuja, joiden toteuttamisen aikataulut vaikuttavat myös varau-
salueen luovuttamiseen ja toteuttamiseen. 

2

Varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan hank-
keensa yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston, 
kaupunginkanslian Kalasataman aluerakentamisprojektin sekä tarvit-
taessa muiden kaupungin hallintokuntien kanssa. 

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan järjestämään yhteis-
työssä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa arkkitehtuurikilpailun varau-
salueen toteuttamisesta, ellei kaupunkisuunnitteluviraston kanssa toisin 
sovita. 

3

Varattava tontti suunnitellaan ja toteutetaan varauksensaajan kokonais-
vastuuperiaatteella. Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollises-
ti aiheutuvista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli varauk-
sensaajan hankkeen toteuttamisen edellyttämä asemakaavan muutos 
ei tule voimaan, tonttia ei muutoin saada rakentamiskelpoiseksi varauk-
sensaajan hankkeen toteuttamisen edellyttämässä aikataulussa tai ton-
tin luovutusehdoista ei päästä sopimukseen.

4
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Varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan vara-
tun tontin ilman aiheetonta viivytystä ja osaltaan aktiivisesti edistämään 
tontin suunnittelua ja rakentamista. Kaupungilla on oikeus seuraamuk-
sitta määrätä varaus päättymään kesken varausajan, mikäli on ilmeistä, 
ettei tontin rakentamista aloiteta varausajan lopussa ja hankkeen vii-
västyminen johtuu varauksensaajasta riippuvasta syystä. 

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään 
kesken varausajan ja/tai olla jatkamatta varausta, mikäli varauksensaa-
ja ei noudata varausehtoja ja kaupungin niiden perusteella mahdolli-
sesti antamia ohjeita. 

5

Varauksensaaja on velvollinen toiminnassaan noudattamaan verotusta, 
ympäristönsuojelua, työsuojelua, työoloja sekä työehtoja koskevia sekä 
muita vastaavia lakisääteisiä velvoitteita. 

Mikäli varauksensaaja ei noudata edellä tarkoitettuja lakisääteisiä vel-
voitteitaan tai varauksensaaja taikka varauksensaajana toimivan yhtiön 
johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö 
tuomitaan ns. harmaaseen talouteen liittyvästä rikoksesta (esim. vero-
tus) tai muusta vastavasta yritystoimintaan liittyvästä rikoksesta, kau-
pungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken 
varausajan.  

Kaupungilla on edelleen oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päätty-
mään kesken varausajan, mikäli varauksensaaja asetetaan konkurssiin 
tai yrityssaneeraukseen tai muutoin käy ilmeiseksi, ettei varauksensaa-
jalla ole taloudellisia tai muita edellytyksiä hankkeen toteuttamiseksi.

6

Kaupungilla on kaikissa tilanteissa oikeus seuraamuksitta olla jatkamat-
ta varausta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakemus
2 Sijaintikartta
3 Rajattu ote asemakaavasta
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
SRV Yhtiöt Oyj Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hakemus

SRV Yhtiöt Oyj pyytää 24.5.2016 päivätyssä hakemuksessaan, että sil-
le varattaisiin Kalasatamasta (Sörnäinen) toimistotontti 10593/3 hotellin 
suunnittelua varten. 

Hakija on tehnyt hotellin toteuttamisesta aiesopimuksen Restel Oy:n 
kanssa. Alustavan suunnitelman mukaan hotelliin laajuus olisi 200 – 
250 hotellihuonetta. Hotelli on tarkoitus kytkeä osaksi Kalasataman RE-
DI-keskusta, jolloin se osaltaan monipuolistaisi kaupunkikeskuksen pal-
velukokonaisuutta. 

Hakemus on liitteenä 1. 

Asemakaava- ja tonttitiedot

Voimassa olevassa asemakaavassa nro 12227 varattavaksi esitettäväl-
le tontille 10593/3 on osoitettu 12-kerroksinen toimistotalo (12 000 k-
m²). Varattavaksi esitettävä tontti sijaitsee Itäväylän (Junatien) etelä-
reunassa, Kalasataman keskusta ja sen metroasemaa vastapäätä. 
Kaava on tullut voimaan 5.12.2014. 

Hotellin toteuttaminen edellyttää kaavamuutosta, jossa myös tontin ra-
kennusoikeus ja rajat täsmentyvät siten, että Itäväylän laajentunut tilan-
tarve otetaan huomioon. Kaavoituksen yhteydessä tutkitaan hotellin au-
topaikkojen mahdollista sijoittamista vastapäätä olevaan Kalasataman 
keskuksen pysäköintilaitokseen sekä hotellin huollon järjestämistä Ka-
lasataman keskuksesta.

Sijaintikartta on liitteenä 2 ja rajattu ote voimassa olevasta asemakaa-
vasta liitteenä 3. 
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Perustelut

Esittelijä puoltaa SRV Yhtiöt Oyj:n hakemusta hotellin rakentamisesta 
tontille 10593/3. Korkeatasoisen hotellirakennuksen sijoittuminen aivan 
uuden Kalasataman kaupunkikeskuksen lähelle on myönteistä alueen 
kehityksen ja kaupunkikeskuksen palvelutarjonnan kannalta. Hotellin 
välittömässä läheisyydessä sijaitseva Kalasataman keskus ja sen met-
roasema palvelevat hyvin hotellin vieraita.

Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa tontin varaamista hakijalle. Tarkoi-
tuksena on, että hakija järjestää kohteesta arkkitehtuurikilpailun yhdes-
sä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa. 

Helsingin hotellien käyttöaste on ollut kasvussa 2010-luvulla, vaikka sa-
maan aikaan myös hotellien vuodepaikkojen määrä on lisääntynyt. 
Vuonna 2015 Helsingissä päästiin matkailun ennätyslukemiin. Kysyn-
nän kasvaessa Helsinkiin tarvitaan uusia hotelleja.

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakemus
2 Sijaintikartta
3 Rajattu ote asemakaavasta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
SRV Yhtiöt Oyj Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Talous- ja suunnitteluosasto
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Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 08.09.2016 § 368

HEL 2016-006543 T 10 01 01 00

Kiinteistökartta 75/674 498, Leonkatu 2

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Helsingin kaupun-
gin 10. kaupunginosassa (Sörnäinen) sijaitseva toimistotontti 10593/3 
varataan SRV Yhtiöt Oyj:lle hotellin suunnittelua varten 31.12.2018 
saakka ja muutoin seuraavin ehdoin:

1

Varauksensaaja on tietoinen, että hankkeen toteutuminen edellyttää 
asemakaavan muutosta. Luovutettavan tontin lopulliset rajat, rakennu-
soikeus, ajoyhteydet, rasitteet ym. kaavoitukselliset asiat määräytyvät 
laadittavassa asemakaavan muutoksessa. 

Varausalueen läheisyyteen toteutetaan Kalasataman keskus ja siihen 
liittyviä katuja, joiden toteuttamisen aikataulut vaikuttavat myös varau-
salueen luovuttamiseen ja toteuttamiseen. 

2

Varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan hank-
keensa yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston, 
kaupunginkanslian Kalasataman aluerakentamisprojektin sekä tarvit-
taessa muiden kaupungin hallintokuntien kanssa. 

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan järjestämään yhteis-
työssä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa arkkitehtuurikilpailun varau-
salueen toteuttamisesta, ellei kaupunkisuunnitteluviraston kanssa toisin 
sovita. 

3

Varattava tontti suunnitellaan ja toteutetaan varauksensaajan kokonais-
vastuuperiaatteella. Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollises-
ti aiheutuvista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli varauk-
sensaajan hankkeen toteuttamisen edellyttämä asemakaavan muutos 
ei tule voimaan, tonttia ei muutoin saada rakentamiskelpoiseksi varauk-
sensaajan hankkeen toteuttamisen edellyttämässä aikataulussa tai ton-
tin luovutusehdoista ei päästä sopimukseen.

4
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Varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan vara-
tun tontin ilman aiheetonta viivytystä ja osaltaan aktiivisesti edistämään 
tälle varatun tontin suunnittelua ja rakentamista. Kaupungilla on oikeus 
seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken varausajan, mikäli 
on ilmeistä, ettei tontin rakentamista aloiteta varausajan lopussa ja 
hankkeen viivästyminen johtuu varauksensaajasta riippuvasta syystä. 

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään 
kesken varausajan ja/tai olla jatkamatta varausta, mikäli varauksensaa-
ja ei noudata varausehtoja ja kaupungin niiden perusteella mahdolli-
sesti antamia ohjeita. 

5

Varauksensaaja on velvollinen toiminnassaan noudattamaan verotusta, 
ympäristönsuojelua, työsuojelua, työoloja sekä työehtoja koskevia sekä 
muita vastaavia lakisääteisiä velvoitteita. 

Mikäli varauksensaaja ei noudata edellä tarkoitettuja lakisääteisiä vel-
voitteitaan tai varauksensaaja taikka varauksensaajana toimivan yhtiön 
johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö 
tuomitaan ns. harmaaseen talouteen liittyvästä rikoksesta (esim. vero-
tus) tai muusta vastavasta yritystoimintaan liittyvästä rikoksesta, kau-
pungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken 
varausajan.  

Kaupungilla on edelleen oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päätty-
mään kesken varausajan, mikäli varauksensaaja asetetaan konkurssiin 
tai yrityssaneeraukseen tai muutoin käy ilmeiseksi, ettei varauksensaa-
jalla ole taloudellisia tai muita edellytyksiä hankkeen toteuttamiseksi.

6

Kaupungilla on kaikissa tilanteissa oikeus seuraamuksitta olla jatkamat-
ta varausta.

(L1110-27)

Esittelijä
vs. osastopäällikkö
Esko Patrikainen

Lisätiedot
Jukka Helenius, vs. kiinteistölakimies, puhelin: 09  310 74013

jukka.helenius(a)hel.fi
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§ 860
Erityisasumista ja urheilutoimintaa palvelevien rakennusten tontin 
21677/5 varaaminen Stiftelsen Arcada sr:lle perustettavien yhtiöiden 
lukuun (Kalasatama, Hermanni, suunniteltu tontti 21677/5)

HEL 2016-009512 T 10 01 01 00

Päätös

A

Kaupunginhallitus päätti varata Stiftelsen Arcada sr:lle ja/tai perustetta-
van yhtiön/perustettavien yhtiöiden lukuun Helsingin kaupungin 21. 
kaupunginosan (Hermanni) liitteenä 1 olevaan asemakaavan muutos-
luonnokseen (ksv) merkityn korttelin nro 21677 suunnitellun erityisasu-
mista ja urheilutoimintaa palvelevien rakennusten tontin (AKS/YU) nro 
5 tai siitä muodostettavat tontit ammattikorkeakoulu Arcadan opiskelija-
asuntojen sekä liikuntahallin (Arcadahallen) suunnittelua ja toteutuse-
dellytysten selvittämistä varten 31.12.2018 saakka seuraavin ehdoin:

1

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan toteuttamaan varauk-
sen kohteeseen opiskelija-asuntoja sekä liikuntahallin.   

Varauksensaaja on myös velvollinen kaupungin niin vaatiessa luovutta-
maan liikuntahallin tiloja oman käytön mahdollistamissa rajoissa esi-
merkiksi iltaisin, viikonloppuisin ja lukukausien ulkopuolella helsinkiläi-
sille asukkaille, urheiluseuroille, yrityksille tai muille tahoille tavanomai-
sin liikuntakäyttöön soveltuvin ehdoin. 

Varauksensaaja on tietoinen ja hyväksyy sen, että hankkeen toteutta-
minen edellyttää asemakaavan muuttamista.

Varaus on voimassa ehdolla, että hankkeen toteuttamisen edellyttämä 
asemakaavan muutos tulee lainvoimaiseksi.

2

Hankkeen tulee kokonaisuudessaan sijoittua liitteenä 1 olevasta ase-
makaavan muutosluonnoksesta ilmenevälle varausalueelle. 

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta toteuttaa Hermannin rantatien 
puolelle Sörnäistentunneli/ajoyhteys, jonka liikennejärjestelyt edellyttä-
vät muun muassa mainitun katualueen laajentamista.

Varauksensaaja on tietoinen ja hyväksyy sen, että muun muassa edel-
lä mainittu tunneli ja sen liikennejärjestelyt saattavat aiheuttaa muutok-
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sia ja vaikuttaa tätä hanketta varten laadittavaan asemakaavan muu-
tokseen sekä varauksen kohteeseen esimerkiksi tontin rajojen ja raken-
nusoikeuden määrien osalta.

Kaupunki ei kuitenkaan vastaa varauksensaajalle eikä kolmannelle 
mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, 
mikäli varauksensaajan hankkeen rakentamisen aloittaminen, rakenta-
minen tai hankkeen käyttöönotto viivästyy ympäröivien kiinteistöjen, 
yleisten alueiden, kuten Kyläsaarenkadun katualueen, tai kunnallistek-
niikan suunnittelun tai rakentamisen viivästymisen johdosta tai varauk-
sensaaja joutuu tällaisen viivästymisen johdosta suorittamaan väliai-
kais- tai muita järjestelyjä varausalueensa osalta.

3

Hanke on suunniteltava yhteistyössä kaupunginkanslian Kalasataman 
aluerakentamisprojektin, kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavao-
saston ja kiinteistöviraston kanssa.

4

Suunnittelussa ja rakentamisessa käytettävien ratkaisujen, rakenteiden 
ja materiaalien on oltava kaupunkikuvallisesti, arkkitehtonisesti, toimin-
nallisesti ja teknisesti hyvin suunniteltuja, korkeatasoisia, kestäviä ja 
turvallisia.

Lisäksi suunnittelussa ja rakentamisessa on painotettava liikenne- ja 
ympäristöasioita sekä noudatettava myös alueellisia lähiympäristön 
suunnittelu- tai rakentamistapaohjeita. 

5

Varauksensaaja on velvollinen työmaan järjestämisessä ja varausalu-
een rakentamisessa ottamaan huomioon työmaan sijainnin asettamat 
kaupunkikuvalliset ja muut erityisvaatimukset. 

Työmaa on pidettävä jatkuvasti yleisilmeeltään siistinä ja järjestettävä 
siten, että se näyttää huolitellulta kaupunkikuvassa, eikä siitä saa ai-
heutua vaaraa alueen tuntumassa liikkuville. Ympäröiville kiinteistöille 
on turvattava kohtuulliset toimintaedellytykset rakennustyön aikana.   

Katu- ja muiden yleisten alueiden luovuttamisesta työmaan käyttöön on 
sovittava rakennusviraston katu- ja puisto-osaston kanssa sen määrää-
min ehdoin. Mikäli työmaa-alueita sijoitetaan tonttialueille, näiden luo-
vuttamisesta työmaan käyttöön on sovittava kiinteistöviraston tonttio-
saston kanssa.
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Mahdollisista tilapäisistä liikennejärjestelyistä on sovittava hyvissä ajoin 
etukäteen rakennusviraston katupalvelun sekä tarvittaessa myös Hel-
singin kaupungin liikennelaitoksen kanssa.

6

Kerrostalotuotannossa varausalueelle toteutettavien asuinrakennusten 
suunnittelussa ja rakentamisessa tulee kiinnittää huomiota energiate-
hokkuutta parantaviin ratkaisuihin. Rakennuksen tulee täyttää vähin-
tään C-energiatehokkuusluokalle asetetut vaatimukset siten, että E-lu-
ku alittaa tason 120 kWh/m²/vuosi, ellei kiinteistölautakunta erittäin pai-
navasta varauksensaajasta riippumattomasta syystä toisin päätä.

Samoin liikuntahallin osalta suunnittelussa ja rakentamisessa on kiinni-
tettävä erityistä huomiota energiatehokkuuteen ja rakennusten osalta 
tulee pyrkiä täyttämään edellä mainitut energiatehokkuutta koskevat 
vaatimukset.

Varauksensaaja on velvollinen viimeistään hakiessaan varausalueen 
pitkäaikaista vuokraamista esittämään kiinteistöviraston tonttiosastolle 
varausalueelle rakennettavaa rakennusta koskevan energiatodistuksen 
taikka muun rakennuksen energiatehokkuutta osoittavan kiinteistöviras-
ton tonttiosaston hyväksymän selvityksen.

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta pidättäytyä varausalueen luovut-
tamisesta, mikäli varauksensaajan hanke ei täytä edellä mainittua vaa-
timusta, eikä kiinteistölautakunta myönnä vaatimuksesta poikkeusta.

7

Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteenä 2 olevia Kalasa-
taman Kyläsaaren alueella noudatettavia lisäehtoja 15.6.2015 lukuun 
ottamatta kohtia 2.2 (Jätteen alueellinen putkikeräysjärjestelmä) ja 2.3 
(Rakentamisen logistinen ohjaus).

8

Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan varausalueen osalta Hel-
singin kaupungin alueelle mahdollisesti laatimaa po. osa-aluetta koske-
vaa suunnitteluohjetta talonrakentamista varten sekä liitteenä 3 olevaa 
kulloinkin voimassa olevaa kiinteistöviraston tonttiosaston laatimaa toi-
mintaohjetta ”Kaivu- ja louhintatoimenpiteiden suorittaminen sekä kaa-
dettavat puut” (ohje viimeksi päivitetty 8.3.2016), ellei tonttiosaston 
kanssa toisin sovita tai tonttiosasto toisin määrää.

Varauksensaaja on velvollinen selvittämään kiinteistöviraston geotekni-
seltä osalta kaupungin varauksen kohteen lähialueelle ja varauksen 
kohteeseen suorittamat esirakentamistoimenpiteet ja huomioimaan ne 
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varauksen kohteen suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä. Hank-
keen pohjarakentamissuunnitelmat on esiteltävä ennen niitä koskevien 
rakentamistöiden aloittamista geotekniselle osastolle.

Varauksensaajalta (rakennushankkeeseen ryhtyvältä) edellytetään si-
vusiirtymämittauksia. Sivusiirtymiä tulee seurata vähintään kahdella 
pisteellä vähintään kahden vuoden ajan. Mikäli liikkeet jatkuvat, tulee 
mittauksia jatkaa 10 vuotta rakentamisen jälkeen. Mittauspaikat ja mit-
tausten suorittaja sekä mittaustulosten tiedonsiirto tulee sopia kiinteis-
töviraston geoteknisen osaston kanssa.

9

Kaupunki ei vastaa vahingoista, kuten suunnittelu- ja muista kuluista, 
jotka varauksensaajalle saattavat aiheutua esimerkiksi siitä, ettei kau-
punginvaltuusto aikanaan päätä varauksen kohteen luovuttamisesta 
varauksensaajalle tai mikäli kaupunki tämän varauspäätöksen ehtojen 
mukaisesti määrää varauksen kesken varausajan raukeamaan.

10

Varaus tulee voimaan, kun varauksensaaja on allekirjoittanut varauseh-
tojen noudattamista koskevan sitoumuksen ja toimittanut sen kiinteistö-
viraston tonttiosastolle.

B

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan päättämään 
varattavan alueen varausehtojen tarkennuksista, mahdollisesti tarvitta-
vista lisäehdoista ja alueen varausajan mahdollisesta jatkamisesta 
enintään vuodeksi kerrallaan.

Käsittely

Esteelliset: Jussi Pajunen

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Kopio asemakaavan muutosluonnoksesta (ksv/asemakaavaosasto)
2 Kalasataman Kyläsaaren alueella noudatettavat lisäehdot 15.6.2015
3 Tonttiosaston toimintaohje 8.3.2016
4 Havainnekuva (ksv/asemakaavaosasto)
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5 Hakemus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Stiftelsen Arcada sr Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asian tausta

Arabianrannan eteläosassa ns. Toukorannassa sijaitsee ruotsinkielinen 
Arcada-Prakticum -opiskelijakampus. Kampuksen sijoittumista Arabian-
rantaan ja Kalasataman uuden asuin- ja toimitila-alueen pohjoisimpaan 
osaan on pidetty koulutus- ja elinkeinopoliittisista syistä tärkeänä. 

Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy:n sijoittuminen alueelle ja sen toimin-
tojen edelleen kehittäminen ja laajentaminen vahvistavat osaltaan 
aluetta voimakkaana osaamiskeskuksena, millä on positiivinen vaikutus 
koko itäisen kantakaupungin elinkeinokehitykseen.

Kampuksen oppilasmäärät ovat kasvaneet, joten Arcada tarvitsee kii-
reellisesti lisätiloja opiskelijoille tarjottavaa liikuntahallia (Arcadahallen) 
ja opiskelija-asuntoja varten. Liikuntahallin tarkoituksena on tarjota 
oman käytön mahdollistamissa rajoissa liikuntapalveluja myös helsinki-
läisille asukkaille, urheiluseuroille, yrityksille tai muille tahoille. Kysymys 
on kokonaisuudessaan noin 6 000 - 6 500 k-m²:n hankkeesta. 

Aiempi varaus ja muutetut suunnitelmat

Stiftelsen Arcada sr:lle oli aiemmin varattu nyt varattavaksi esitettävä 
tontti kampusta ja yleisöä varten suunniteltavaa urheiluhallia varten. 
Suunnitellun hankkeen pohjarakentamiskustannukset ja vastaavasti 
hankkeen kokonaiskustannukset olisivat kuitenkin muodostuneet liian 
korkeiksi. Arcadahallia varten on siksi kehitetty uusi suunnitelma, jossa 
suuria pohjarakennuskustannuksia jakamaan hankkeeseen on liitetty 
opiskelija-asuntoja. 
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Uudessa suunnitelmassa on 103 opiskelija-asuntoa ja liikuntahalli 
asuinrakennuksen päällä sen ylimmässä kerroksessa. Liikuntahallia 
voidaan käyttää itsenäisesti, ja uudessa konseptissa hallin laajuutta on 
myös pienennetty. Näillä toimilla liikuntahallin kustannukset on saatu 
merkittävästi alhaisemmiksi ja siten rahoitustarve ja käyttötalous hank-
keen toteutusedellytysten määrittämälle tasolle.   

Hakijan mukaan uuden konseptin mukaisen rakennuksen suunnittelu ja 
asemakaavan kehitystyö on käynnistetty keväällä 2016. Asemakaava-
muutoksen ja rakennuslupasuunnitelmien on tarkoitus valmistua vuo-
den 2016 loppuun mennessä. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa huhti-
kuussa 2017. Hankkeen rakennusaika on noin 16 kuukautta, jolloin 
opiskelija-asunnot ja liikuntahalli voidaan ottaa käyttöön elokuussa 
2018.

Asemakaavamuutos

Hankkeen toteuttaminen edellyttää asemakaavan muuttamista. Kau-
punkisuunnitteluviraston laatiman liitteenä 1 olevan asemakaavan muu-
tosluonnoksen mukaan suunniteltu tontti 21677/5 on enintään seitse-
mänkerroksista erityisasumisen ja urheilutoimintaa palvelevien raken-
nusten korttelialuetta (AKS/YU). Tontille on merkitty rakennusoikeutta 6 
000 k-m². 

AKS/YU-korttelialueella opiskelija-asunnoille ei tarvitse rakentaa auto-
paikkoja. Urheiluhallin autopaikkanormi on enintään 1 ap/35 k-m². Au-
topaikat on tarkoitus sijoittaa omalle tontille.

Kaavoittaja puoltaa asemakaavan muuttamista ja suunnitellun erityisa-
sumisen ja urheilutoimintaa palvelevien rakennusten tontin (AKS/YU) 
varaamista hankkeelle esitettyyn käyttötarkoitukseen tontin suunnitte-
lua ja toteutusedellytysten selvittämistä varten. Kaavamuutosesitys on 
laadittu yhteistyössä hakijan kanssa.

Kopio asemakaavan muutosluonnoksesta (asemakaavakartta ja kaava-
määräykset) on liitteen 1.

Uusi varausesitys

Koska hanke on muuttunut olennaisesti aiemmasta, esitetään nyt teh-
täväksi uusi muutettua hanketta vastaava varauspäätös, jolla Kyläsaa-
resta esitetään varattavaksi edellä mainittu suunniteltu tontti 21677/5 
tai siitä muodostettavat tontit Stiftelsen Arcada sr:lle ja/tai perustettavan 
yhtiön/perustettavien yhtiöiden lukuun opiskelija-asuntojen sekä liikun-
tahallin suunnittelua ja toteutusedellytysten selvittämistä varten 
31.12.2018 saakka.  
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Varausesitys on valmisteltu yhteistyössä kiinteistöviraston tonttiosas-
ton, kaupunkisuunnitteluviraston asemakaava-osaston ja hankkeiden 
välillä.

Havainnekuva alueesta on liitteenä 4 ja Stiftelsen Arcadia sr:n hake-
mus liitteenä 5. 

Sörnäistentunnelin asemakaavan muutosehdotus nro 12162

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 4.6.2013 Sörnäistentunnelia 
koskevan asemakaavan muutosehdotuksen nro 12162, mutta hanke 
odottaa toistaiseksi tarvittavaa rahoitusta, eikä asemakaavaehdotusta 
ole siksi viety eteenpäin.  

Varattavaksi esitettävä suunniteltu tontti 21677/5 sijoittuu Sörnäisten-
tunnelin aluerajausten ulkopuolelle, eikä kaavoittajan mukaan tunneli-
hankkeella pitäisi olla vaikutusta varausalueeseen. Varausehdoissa on 
kuitenkin varauduttu myös tunnelin mahdollisiin hankkeeseen heijastu-
viin vaikutuksiin.

Maaperä ja esirakentaminen

Pohjaolosuhteet varattavaksi esitettävällä alueella ovat erityisen vaati-
vat, hankalammat kuin Arabianrannan eteläosassa Toukorannassa. 
Kaupunki (rakennusvirasto) on suorittanut alueellisen esirakentamisen 
varausalueen viereisillä alueilla vuosina 2010 - 2012.

Varausalueen itäosan maaperä on kunnostettu esirakentamisen yhtey-
dessä. Kunnostamaton länsiosa on ainakin osittain pilaantunut. Kau-
punki vastaa varausalueen tarvittavasta puhdistamisesta noudatetun 
vakiintuneen käytännön ja ehtojen mukaisesti viimeistään rakentami-
sen yhteydessä.  

Lopuksi

Ruotsinkielisen Arcada-Prakticum -opiskelijakampuksen sijoittumista 
Arabianrantaan ja Kalasataman uuden asuin- ja toimitila-alueen pohjoi-
simpaan osaan on pidetty koulutus- ja elinkeinopoliittisista syistä tär-
keänä. Hanke yhdessä alueelle sijoittuneen Diakonia-ammattikorkea-
koulun kanssa muodostaa voimakkaan osaamiskeskuksen, millä on 
positiivinen vaikutus koko itäisen kantakaupungin elinkeinokehitykseen.

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

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

Liitteet

1 Kopio asemakaavan muutosluonnoksesta (ksv/asemakaavaosasto)
2 Kalasataman Kyläsaaren alueella noudatettavat lisäehdot 15.6.2015
3 Tonttiosaston toimintaohje 8.3.2016
4 Havainnekuva (ksv/asemakaavaosasto)
5 Hakemus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Stiftelsen Arcada sr Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta
Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 08.09.2016 § 370

HEL 2016-009512 T 10 01 01 00

Kiinteistökartta 89/676 498, Kyläsaarenkatu, Kyläsaarenkuja ja Hermannin rantatie

Esitys

A

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että se päättäisi vara-
ta Arcada-säätiölle ja/tai perustettavan yhtiön/perustettavien yhtiöiden 
lukuun Helsingin kaupungin 21. kaupunginosan (Hermanni) liitteenä 
nro 1 olevaan asemakaavan muutosluonnokseen (ksv) merkityn kortte-
lin 21677 suunnitellun erityisasumisen ja urheilutoimintaa palvelevien 
rakennusten tontin (AKS/YU) 5 tai siitä muodostettavat tontit ammatti-
korkeakoulu Arcadan opiskelija-asuntojen sekä liikuntahallin (Arcada-
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hallen) suunnittelua ja toteutusedellytysten selvittämistä varten 
31.12.2018 saakka seuraavin ehdoin:

1

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan toteuttamaan varauk-
sen kohteeseen opiskelija-asuntoja sekä liikuntahallin.   

Varauksensaaja on myös velvollinen kaupungin niin vaatiessa luovutta-
maan liikuntahallin tiloja oman käytön mahdollistamissa rajoissa esi-
merkiksi iltaisin, viikonloppuisin ja lukukausien ulkopuolella helsinkiläi-
sille asukkaille, urheiluseuroille, yrityksille tai muille tahoille tavanomai-
sin liikuntakäyttöön soveltuvin ehdoin. 

Varauksensaaja on tietoinen ja hyväksyy sen, että hankkeen toteutta-
minen edellyttää asemakaavan muuttamisen.

Varaus on voimassa ehdolla, että hankkeen toteuttamisen edellyttämä 
asemakaavan muutos tulee lainvoimaiseksi.

2

Hankkeen tulee kokonaisuudessaan sijoittua liitteenä nro 1 olevasta 
asemakaavan muutosluonnoksesta ilmenevälle varausalueelle. 

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta toteuttaa Hermannin rantatien 
puolelle Sörnäistentunneli/ajoyhteys, jonka liikennejärjestelyt edellyttä-
vät muun muassa mainitun katualueen laajentamista.

Varauksensaaja on tietoinen ja hyväksyy sen, että muun muassa edel-
lä mainittu tunneli ja sen liikennejärjestelyt saattavat aiheuttaa muutok-
sia ja vaikuttaa tätä hanketta varten laadittavaan asemakaavan muu-
tokseen sekä varauksen kohteeseen esimerkiksi tontin rajojen ja raken-
nusoikeuden määrien osalta.

Kaupunki ei kuitenkaan vastaa varauksensaajalle eikä kolmannelle 
mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, 
mikäli varauksensaajan hankkeen rakentamisen aloittaminen, rakenta-
minen tai hankkeen käyttöönotto viivästyy ympäröivien kiinteistöjen, 
yleisten alueiden, kuten Kyläsaarenkadun katualueen, tai kunnallistek-
niikan suunnittelun tai rakentamisen viivästymisen johdosta tai varauk-
sensaaja joutuu tällaisen viivästymisen johdosta suorittamaan väliai-
kais- tai muita järjestelyjä varausalueensa osalta.

3
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Hankkeen suunnittelu on tehtävä yhteistyössä kaupunginkanslian Kala-
sataman aluerakentamisprojektin, kaupunkisuunnitteluviraston asema-
kaavaosaston ja kiinteistöviraston kanssa.

4

Suunnittelussa ja rakentamisessa käytettävien ratkaisujen, rakenteiden 
ja materiaalien on oltava kaupunkikuvallisesti, arkkitehtonisesti, toimin-
nallisesti ja teknisesti hyvin suunniteltuja, korkeatasoisia, kestäviä ja 
turvallisia.

Lisäksi suunnittelussa ja rakentamisessa on painotettava liikenne- ja 
ympäristöasioita sekä noudatettava myös alueellisia lähiympäristön 
suunnittelu- tai rakentamistapaohjeita. 

5

Varauksensaaja on velvollinen työmaan järjestämisessä ja varausalu-
een rakentamisessa ottamaan huomioon työmaan sijainnin asettamat 
kaupunkikuvalliset ja muut erityisvaatimukset. 

Työmaa on pidettävä jatkuvasti yleisilmeeltään siistinä ja järjestettävä 
siten, että se näyttää huolitellulta kaupunkikuvassa, eikä siitä saa ai-
heutua vaaraa alueen tuntumassa liikkuville. Ympäröiville kiinteistöille 
on turvattava kohtuulliset toimintaedellytykset rakennustyön aikana.   

Katu- ja muiden yleisten alueiden luovuttamisesta työmaan käyttöön on 
sovittava rakennusviraston katu- ja puisto-osaston kanssa sen määrää-
min ehdoin. Mikäli työmaa-alueita sijoitetaan tonttialueille, näiden luo-
vuttamisesta työmaan käyttöön on sovittava kiinteistöviraston tonttio-
saston kanssa.

Mahdollisista tilapäisistä liikennejärjestelyistä on sovittava hyvissä ajoin 
etukäteen rakennusviraston katupalvelun sekä tarvittaessa myös Hel-
singin kaupungin liikennelaitoksen kanssa.

6

Kerrostalotuotannossa varausalueelle toteutettavien asuinrakennusten 
suunnittelussa ja rakentamisessa tulee kiinnittää huomiota energiate-
hokkuutta parantaviin ratkaisuihin. Rakennuksen tulee täyttää vähin-
tään C-energiatehokkuusluokalle asetetut vaatimukset siten, että E-lu-
ku alittaa tason 120 kWh/m²/vuosi, ellei kiinteistölautakunta erittäin pai-
navasta varauksensaajasta riippumattomasta syystä toisin päätä.

Samoin liikuntahallin osalta suunnittelussa ja rakentamisessa on kiinni-
tettävä erityistä huomiota energiatehokkuuteen ja rakennusten osalta 
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tulee pyrkiä täyttämään edellä mainitut energiatehokkuutta koskevat 
vaatimukset.

Varauksensaaja on velvollinen viimeistään hakiessaan varausalueen 
pitkäaikaista vuokraamista esittämään kiinteistöviraston tonttiosastolle 
varausalueelle rakennettavaa rakennusta koskevan energiatodistuksen 
taikka muun rakennuksen energiatehokkuutta osoittavan kiinteistöviras-
ton tonttiosaston hyväksymän selvityksen.

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta pidättäytyä varausalueen luovut-
tamisesta, mikäli varauksensaajan hanke ei täytä edellä mainittua vaa-
timusta, eikä kiinteistölautakunta myönnä vaatimuksesta poikkeusta.

7

Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteenä nro 2 olevia Ka-
lasataman Kyläsaaren alueella noudatettavia lisäehtoja 15.6.2015 lu-
kuun ottamatta kohtia 2.2 (Jätteen alueellinen putkikeräysjärjestelmä) 
ja 2.3 (Rakentamisen logistinen ohjaus).

8

Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan varausalueen osalta Hel-
singin kaupungin alueelle mahdollisesti laatimaa po. osa-aluetta koske-
vaa suunnitteluohjetta talonrakentamista varten sekä liitteenä nro 3 ole-
vaa kulloinkin voimassa olevaa kiinteistöviraston tonttiosaston laatimaa 
toimintaohjetta ”Kaivu- ja louhintatoimenpiteiden suorittaminen sekä 
kaadettavat puut” (ohje viimeksi päivitetty 8.3.2016), ellei tonttiosaston 
kanssa toisin sovita tai tonttiosasto toisin määrää.

Varauksensaaja on velvollinen selvittämään kiinteistöviraston geotekni-
seltä osalta kaupungin varauksen kohteen lähialueelle ja varauksen 
kohteeseen suorittamat esirakentamistoimenpiteet ja huomioimaan ne 
varauksen kohteen suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä. Hank-
keen pohjarakentamissuunnitelmat on esiteltävä ennen niitä koskevien 
rakentamistöiden aloittamista geotekniselle osastolle.

Varauksensaajalta (rakennushankkeeseen ryhtyvältä) edellytetään si-
vusiirtymämittauksia. Sivusiirtymiä tulee seurata vähintään kahdella 
pisteellä vähintään kahden vuoden ajan. Mikäli liikkeet jatkuvat, tulee 
mittauksia jatkaa 10 vuotta rakentamisen jälkeen. Mittauspaikat ja mit-
tausten suorittaja sekä mittaustulosten tiedonsiirto tulee sopia kiinteis-
töviraston geoteknisen osaston kanssa.

9

Kaupunki ei vastaa vahingoista, kuten suunnittelu- ja muista kuluista, 
jotka varauksensaajalle saattavat aiheutua esimerkiksi siitä, ettei kau-
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punginvaltuusto aikanaan päätä varauksen kohteen luovuttamisesta 
varauksensaajalle tai mikäli kaupunki tämän varauspäätöksen ehtojen 
mukaisesti määrää varauksen kesken varausajan raukeamaan.

10

Varaus tulee voimaan, kun varauksensaaja on allekirjoittanut varauseh-
tojen noudattamista koskevan sitoumuksen ja toimittanut sen kiinteistö-
viraston tonttiosastolle.

B

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus 
päättää samalla oikeuttaa kiinteistölautakunnan päättämään mainitun 
alueen varausehtojen tarkennuksista, mahdollisesti tarvittavista lisäeh-
doista ja alueen varausajan mahdollisesta jatkamisesta enintään vuo-
deksi kerrallaan.

Esittelijä
vs. osastopäällikkö
Esko Patrikainen

Lisätiedot
Martti Tallila, johtava kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 36449

martti.tallila(a)hel.fi
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§ 861
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 
38 ja 39 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

asuntolautakunta 29.9.2016
kaupunkisuunnittelulautakunta 27.9.2016
kiinteistölautakunta 22.9.2016
asuntotuotantotoimisto  
- toimitusjohtaja 27., 28. ja 

30.9.2016

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036683

hannu.hyttinen(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036683

hannu.hyttinen(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 862
Muutos vapaaehtoistyön neuvottelukunnan kokoonpanossa

HEL 2014-013221 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Doinita Negrutille eron vapaaehtois-
työn neuvottelukunnasta ja valita hänen tilalleen neuvottelukunnan jä-
seneksi monikulttuurisuustyön suunnittelija Hannan Holmin toimikau-
deksi, joka kestää kaupunginhallituksen toimikauden loppuun.  

Esittelijä
va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 nimeämispyyntö - spr2
2 eronpyyntö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Suomen Punainen Risti Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Vapaaehtoistyön neuvottelukun-
ta

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti 26.1.2015 § 102 valita mm. Doinita Negrutin 
vapaaehtoistyön neuvottelukunnan jäseneksi. Negruti ja Suomen Pu-
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naisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piiri pyytävät päätösehdotukses-
ta ilmenevää muutosta neuvottelukunnan  kokoonpanoon. Holm on toi-
minut jo nykyisin vapaaehtoistyön neuvottelukunnassa Negrutin tilalla 
tämän opintovapaan aikana.            

Esittelijä
va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 nimeämispyyntö - spr2
2 eronpyyntö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Suomen Punainen Risti Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Vapaaehtoistyön neuvottelukun-
ta

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 12.09.2016 § 803

HEL 2014-013221 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää sosiaali- ja terveysvirastoa edustaval-
le vapaaehtoistyön koordinaattori Meeri Kuikalle eron vapaaehtoistyön 
neuvottelunnasta ja nimetä hänen tilalleen vapaaehtoistyön koordinaat-
tori Eliisa Iivanaisen jäseneksi neuvottelukuntaan toimikaudeksi, joka 
päättyy kaupunginhallituksen toimikauden päättyessä.   
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23.11.2015 Ehdotuksen mukaan

01.06.2015 Ehdotuksen mukaan

26.01.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
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§ 863
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

sosiaali- ja terveyslautakunta 27.9.2016
- ensimmäinen jaosto 29.9.2016
  
varhaiskasvatuslautakunta 27.9.2016

  

Esittelijä
va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 853, 854, 
855, 859, 860, 861 ja 863 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 852, 856, 857 ja 862 §: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.

Oikaisuvaatimusviranomainen
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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.

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 858 §.

Tähän päätökseen saa hakea muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus
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Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistet-
tu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vai-
kuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on 
asetettu yleisesti nähtäväksi.

Nähtäville asettamispäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan vii-
meinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai ju-
hannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä päivä-
nä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
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valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta, joko alkuperäisenä tai jäljennökse-
nä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisesta

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi-
tettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeu-
denkäyntimaksun.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: 09 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero: 09 310 13701

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
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Kaupunginhallitus

Tatu Rauhamäki
puheenjohtaja

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Mika Raatikainen Lasse Männistö

Hannu Oskala

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 14.10.2016.


