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Kokousaika 09.01.2017 16:00 - 17:03

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
Modig, Silvia
Männistö, Lasse
Oskala, Hannu
Rantala, Marcus
Torsti, Pilvi
Vainikka, Mirka
Vesikansa, Sanna
Huru, Nina varajäsen
Koskinen, Kauko varajäsen

Muut

Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-
johtaja

Paavolainen, Sara kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-
johtaja

Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
poistui 16:45, saapui 16:50, poissa: 
21 - 23 §:t

Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja
Viljanen, Ritva apulaiskaupunginjohtaja
Sinnemäki, Anni apulaiskaupunginjohtaja
Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Malinen, Matti vs. rahoitusjohtaja
Pohjaniemi, Marju henkilöstöjohtaja
Summanen, Juha hallintojohtaja
Åhlgren, Harry vs. kaupunginlakimies
Teppo, Tiina johtava asiantuntija

poistui 16:31, poissa: 14 - 29 §:t
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Andersson, Victor kaupunginsihteeri
Hyttinen, Hannu kaupunginsihteeri
Härmälä, Timo kaupunginsihteeri
Matikainen, Kristiina 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
Kari, Tapio viestintäpäällikkö
Menna, Lauri hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Tatu Rauhamäki kaupunginhallituksen puheenjohtaja
1 - 29 §:t

Esittelijät

Jussi Pajunen kaupunginjohtaja
1 - 7 ja 13 - 15 §:t

Anni Sinnemäki apulaiskaupunginjohtaja
8 - 12 ja 21 - 29 §:t

Pekka Sauri apulaiskaupunginjohtaja
16 - 18 §:t

Ritva Viljanen apulaiskaupunginjohtaja
19 ja 20 §:t

Pöytäkirjanpitäjä

Lauri Menna hallintoasiantuntija
1 - 29 §:t
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§ Asia

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

2 Kj/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

3 Kj/1 V 18.1.2017, Sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen valinta

4 Kj/2 V 18.1.2017, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

5 Kj/3 V 18.1.2017, Lainan myöntäminen Tuomarinkylän ratsastuskoulu 
Oy:lle

6 Kj/4 V 18.1.2017, Helsingin Olympiastadionin perusparannushankkeen 
rahoitusosuuden korottaminen

7 Kj/5 V 18.1.2017, Päätoimisten luottamushenkilöiden palkan ja työajan 
määrittäminen

8 Kaj/1 V 18.1.2017, Vuosaaren Lokkisaarenpuiston asemakaavan muuttami-
nen (nro 12279)

9 Kaj/2 V 18.1.2017, Vuosaaren Punakiventie 1 - 11:n asemakaavan muutta-
minen (nro 12280)

10 Kaj/3 V 18.1.2017, Raide-Jokerin tekninen asemakaava ja asemakaavan 
muutokset (nro 12400)

11 Kaj/4 V 18.1.2017, Rakennuksen vuokraaminen opetus- ja varhaiskasvatus-
viraston käyttöön Kiinteistö Oy Vattuniemenkuja Neljältä (Lauttasaari)

12 Kaj/5 V 18.1.2017, Keski-Pasilan tornialueen arkkitehtuuri- ja toteutuskilpai-
lun järjestäminen; alueen varaaminen ja kilpailun lähtökohtien hyväk-
syminen

13 Kj/3 Henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelman periaatteet

14 Kj/4 Helsingin kaupungin linjaus kansainvälistä suojelua saavien vastaano-
ton täsmentämiseksi

15 Kj/5 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

16 Kj/6 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

17 Ryj/1 Valtuutettu Arja Karhuvaaran toivomusponsi aikataulutetun vesiliiken-
teen mahdollistavista laiturialueista

18 Ryj/2 Valtuutettu Seija Muurisen Seija toivomusponsi Laajasalon liityntäpy-
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säköintipaikkojen rakentamisesta

19 Kj/1 Työllisyydenhoidon Helsinki-lisän raportointi ja arviointi sekä myöntä-
misehtojen päivittäminen

20 Sj/2 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

21 Kaj/1 Hernesaaren alueen rakennuskiellon pidentäminen (nro 12437)

22 Kaj/2 Kulosaaren tontin 42014/7 rakennuskiellon pidentäminen (nro 12439)

23 Kaj/3 Laajasalon Repossaaren rakennuskiellon pidentäminen (nro 12442)

24 Kaj/4 Valtuutettu Jessica Karhun aloite homekoiran käytöstä kosteusvau-
rioisten koulujen korjauksissa

25 Kaj/5 Maankäyttösopimus Suomen Lähetysseura ry:n kanssa (asemakaa-
van muutosehdotus nro 12408 (tontti 7/452/19)

26 Kaj/6 Eron myöntäminen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavapäällikön 
virasta

27 Kaj/7 Vanhankaupunginkosken länsihaaran padon purkamisen vaihtoehto-
tarkastelun tulokset

28 Kaj/8 Ryhmärakennuttamishankkeiden takaamiseen liittyvä selvitys

29 Kaj/9 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 1
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 Marcus Rantalan sekä varatarkastajiksi Lasse Männistön ja 
Hannu Oskalan.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta 
valita pöytäkirjan tarkastajaksi Mika Raatikaisen sijasta Marcus Ranta-
lan.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Otso 
Kivekkään ja Mika Raatikaisen sekä varatarkastajiksi Lasse Männistön 
ja Hannu Oskalan.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 2
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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 3 (185)
Kaupunginhallitus

Kj/1
09.01.2017

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

§ 3
V 18.1.2017, Sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen valinta

HEL 2016-009313 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Tero Weckrothille eron sosiaali- ja terveyslautakunnan 
varajäsenen luottamustoimesta ja

2. valita ____________ Sirpa Asko-Seljavaaran henkilökohtaiseksi 
varajäseneksi vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toi-
mikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Tero Weckrothin eronpyyntö

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Tero Weckrothin (Kok.) 16.1.2013 (§ 5) sosi-
aali- ja terveyslautakunnan varajäseneksi vuoden 2016 lopussa päätty-
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väksi toimikaudeksi. Tero Weckroth pyytää 12.12.2016 eroa sosiaali- ja 
terveyslautakunnan varajäsenen 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 luottamustoimeen valitaan toi-
mikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan hen-
kilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 33 ja 36 §:n 
(365/1995) mukaisesti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Tero Weckrothin eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 14.12.2016 § 339

HEL 2016-009313 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

1. myöntää Markku Vuoriselle ero sosiaali- ja terveyslautakunnan 
jäsenen luottamustoimesta ja
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2. valita Jukka Ihanuksen jäseneksi sosiaali- ja terveyslautakun-
taan vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää todeta, että uuden jäsenen henki-
lökohtaisena varajäsenenä lautakunnassa on Tiina Tasmuth.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

14.09.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 28.11.2016 § 1062

HEL 2016-009313 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Markku Vuoriselle eron sosiaali- ja terveyslautakunnan 
jäsenen luottamustoimesta ja

2. valita Jukka Ihanuksen jäseneksi vuoden 2017 toukokuun lopus-
sa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti todeta, että uuden jäsenen henkilö-
kohtaisena varajäsenenä lautakunnassa on Tiina Tasmuth.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

28.11.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Laura Kolben ehdotuksesta esit-
tää, että sosiaali- ja terveyslautakunnan jäseneksi valitaan Jukka Iha-
nus.

05.09.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
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§ 4
V 18.1.2017, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

HEL 2016-002992 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää 

 myöntää Kirsi Kalliolle eron käräjäoikeuden lautamiehen luottamus-
toimesta ja

 valita Cyril Sjöströmin käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2017 
toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Kirsi Kallion eronpyyntö

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi 13.2.2013 (36 §) Kirsi Kallion käräjäoikeu-
den lautamieheksi vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Kir-
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si Kallio pyytää 7.11.2016 eroa käräjäoikeuden lautamiehen luottamus-
toimesta.

Käräjäoikeuslain (581/1993) mukaan valtuusto valitsee käräjäoikeuden 
lautamiehet valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Käräjäoikeuden 
lautamiehestä on soveltuvin osin voimassa, mitä kunnan luottamushen-
kilöstä säädetään.

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.

Käräjäoikeuden lautamieheksi valittavan tulee täyttää käräjäoikeuslain 
(581/1993) 6 §:n mukaiset kelpoisuusvaatimukset.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Kirsi Kallion eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus Kunnallisvalitus, valtuusto
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§ 5
V 18.1.2017, Lainan myöntäminen Tuomarinkylän ratsastuskoulu 
Oy:lle

HEL 2016-008811 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Tuomarinkylän ratsastuskoulu 
Oy:lle urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 300 000 euron lainan talliraken-
nuksen laajentamisen rakentamiseen seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 15 vuoden 
kuluessa lainan nostosta.

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on vallitsevan peruskoron 
suuruinen.

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava tontin vuokraoikeu-
teen ja kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muuta kaupunginkans-
lian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymää vakuutta.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä yleisiä 
velka-, panttaus- ja takausehtoja.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lainahakemus, julkinen.pdf
2 Ratsastuskoulun_hankesuunnitelma_julkinen.pdf
3 Ratsastuskoulun rakennuslupa.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tuomarinkylän ratsastuskoulu 
Oy

Kunnallisvalitus, valtuusto
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tuomarinkylän ratsastuskoulu on pitkään toiminut valtakunnallisesti 
merkittävä ratsastuskeskus, johon kuuluu viisi hevostallia ja kaksi ma-
neesirakennusta. Tuomarinkylän Ratsastuskoulu Oy:llä on tallialuetta 
koskeva vuokrasopimus 31.12.2032 asti ja lisäksi heille on vuokrattu 
maa-alue hevosten jaloittelemista ja laiduntamista varten 31.12.2025 
saakka.

Ratsastuskoulun nykyinen tallirakennus ei täytä vuonna 2014 voimaan 
tulleita EU-säädöksiä karsinakokojen osalta. Tallin laajentaminen toi-
minnan jatkamiseksi on siten välttämätöntä. 

Tuomarinkylän Ratsastuskoulu Oy hakee kokonaiskustannusarvioltaan 
750 000 euron (alv 0 %) hankkeelle Helsingin kaupungilta 300 000 eu-
ron lainaa. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitetta-
van 200 000 euron pankkilainalla ja 250 000 euron osalta yhtiön pää-
omilla.

Liikuntalautakunnan esittämä lainan myöntäminen Tuomarinkylän Rat-
sastuskoulu Oy:lle on urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukai-
nen.

Lainaan sisältyvä korkotuki (peruskoron ja ns. markkinakoron välisen 
erotuksen diskontattu nykyarvo) on EU:n komission antaman asetuk-
sen nro 651/2014 (ns. ryhmäpoikkeusasetus) 55 artiklan mukainen. 
Hankkeen saaman tuen kokonaismäärä alittaa kyseisen asetuksen 4 
artiklan mukaisen ilmoituskynnysarvon. Tuki on vapautettu valtiontukea 
koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta.

Päätösehdotuksen mukaisen lainan korko on tällä hetkellä 0 % ja se 
muuttuu puolivuosittain peruskoron muuttuessa. Urheilu- ja ulkoilulai-
tosrahaston varoja on käytettävissä 101,9 miljoonaa euroa, josta 93,7 
miljoonaa euroa on varattu Olympiastadionin peruskorjaukseen.

Mikäli kaupunginvaltuusto päättää myöntää lainan, kaupunginhallitus 
tulee toimeenpanopäätöksessään kehottamaan kaupunginkanslian ta-
lous- ja suunnitteluosaston varainhallintayksikköä laatimaan tarvittavat 
laina-asiakirjat.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 11 (185)
Kaupunginhallitus

Kj/3
09.01.2017

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

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656
keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lainahakemus, julkinen.pdf
2 Ratsastuskoulun_hankesuunnitelma_julkinen.pdf
3 Ratsastuskoulun rakennuslupa.pdf

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tuomarinkylän ratsastuskoulu 
Oy

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Liikuntavirasto
Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Liikuntalautakunta 17.11.2016 § 149

HEL 2016-008811 T 02 05 03 00

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle Tuomarinky-
län Ratsastuskoulu Oy:n (Y-tunnus 0223910) lainahakemuksesta kos-
kien Tuomarinkylän ratsastustallien korjaus-ja rakennushanketta. 

Liikuntalautakunta puoltaa lainan myöntämistä. Esitetty hanke on kan-
natettava ratsastustoiminnan jatkumisen vuoksi ja EU-säädösten nou-
dattamisen turvaamiseksi. Kaupungin lainan myöntäminen hakijalle ur-
heilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista on perusteltua sekä kaupungin 
edun mukaista. 

Tuomarinkylän ratsastuskoulun tallirakennus ei täytä vuonna 2014 voi-
maan tulleita EU-säädöksiä karsinakokojen osalta ja näin ollen tallin 
laajentaminen on välttämätöntä. 

Tuomarinkylän ratsastuskoulu on toiminut samalla paikalla viiden vuo-
sikymmenen ajan ja tänä aikana ratsastus harrastuksena on kasvanut 
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merkittävästi. Tuomarinkylän kaupunginosassa sijaitsee valakunnalli-
sesti merkittävä ratsastuskeskus, johon kuuluu viisi hevostallia ja kaksi 

maneesirakennusta. Tuomarinkylän Ratsastuskoulu Oy:n kanssa sol-
mittu tallialuetta koskeva maa-alueen vuokrasopimus, joka päättyy 
31.12.2032. Lisäksi heille on vuokrattu alueelta maa-alue hevosten ja-
loittelu- ja laidunalueeksi 31.12.2025 saakka. 

Tuomarinkylän Ratsastuskoulu Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan 
750 000 euron (alv. 0 %) hankkeelle 300 000 euron lainaa Helsingin 
kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitet-
tavan 

200 000 euron pankkilainalla ja loppu kustannukset 250 000 euroa ka-
tetaan yhtiön muista pääomista. 

Liikuntalautakunta on aikaisemmin tarkoituksenmukaiseksi katsomis-
saan hankkeissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta ko-
konaiskustannuksista. 

Lautakunta puoltaa omalta osaltaan nyt ilmoitetuilla kokonaiskustan-
nuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 300 000 euron lainan myön-
tämistä viidentoista vuoden laina-ajalla Tuomarinkylän Ratsastuskoulu 
Oy:lle kaupungin urheilu-ja ulkoilulaitosrahaston varoista käytettäväksi 
osarahoituksena yrityksen tallinrakennushankkeen toteuttamiseksi yri-
tykselle vuokratulla alueella.

Esittelijä
osastopäällikkö
Stefan Fröberg

Lisätiedot
Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi
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§ 6
V 18.1.2017, Helsingin Olympiastadionin perusparannushankkeen 
rahoitusosuuden korottaminen

HEL 2012-015154 T 02 05 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä kaupungin rahoitusosuuden ko-
rottamisen Helsingin Olympiastadionin uudistamis- ja perusparannus-
hankkeen rahoittamisessa 26 miljoonalla eurolla siten, että kaupungin 
rahoitusosuus hankkeen kustannuksista on aiemmin päätetyn enintään 
104,5 miljoonan euron sijaan yhteensä enintään 130,5 miljoonaa eu-
roa.

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että tämän päätöksen täytäntöön-
panon edellytyksenä on, että Suomen valtio osallistuu Olympiastadio-
nin uudistamis- ja perusparannushankkeen kustannuksiin vähintään 
yhtä suurella osuudella.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Stadion-Säätiön anomus lisärahoituksesta 2.12.2016
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
3 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
4 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
5 Vetoomus
6 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Stadion-säätiö sr Kunnallisvalitus, valtuusto
Suomen valtio Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Stadion-säätiö sr on kaupungin määräysvallassa oleva säätiö, jonka 
tarkoituksena on urheilun ja liikuntakasvatuksen edistäminen ja tukemi-
nen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan hoitamalla ja ylläpitämällä Helsingin 
kaupungin omistamaa Olympiastadionia, luovuttamalla sitä korvausta 
vastaan erilaisiin harjoitus-, kilpailu- ja muihin yleisötilaisuuksiin sekä 
käyttämällä sen huonetiloja. 

Olympiastadion valmistui vuonna 1938 ja se on suojeltu silloisen raken-
nussuojelulain nojalla vuonna 2006.

Kaupunginvaltuusto päätti 28.11.2012, § 385 hyväksyä Suomen valtion 
kanssa solmittavan sopimuksen kaupungin ja valtion välisestä yhteis-
työstä Helsingin Olympiastadionin perusparannushankkeen rahoittami-
sessa. Yhteistyösopimuksen mukaan osapuolet sitoutuvat rahoitta-
maan perusparannushankkeen hyväksyttävät ja todelliset arvonlisäve-
rottomat kustannukset yhtä suurin osuuksin. Samalla kaupunginval-
tuusto päätti myöntää Stadion-säätiölle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston 
varoista 5,9 miljoonan euron suuruisen lainan Helsingin Olympiastadio-
nin perusparannushankkeen rahoittamiseen.

Kaupunginvaltuusto päätti 28.11.2012, § 386 myöntää urheilu- ja ulkoi-
lulaitosrahaston varoista Stadion-säätiölle 1,5 miljoonan euron suurui-
sen lainan Olympiastadionin perusparantamiseen. Kaupunginvaltuus-
ton myöntämä laina sisälsi 0,5 miljoonan euron suuruisen osuuden pe-
rusparannushankkeen suunnittelukustannusten rahoittamiseen tarkoi-
tettua lainaa.

Kaupunginvaltuusto päätti 11.2.2015, § 47 hyväksyä Helsingin kaupun-
gin ja Suomen valtion välisestä yhteistyöstä Helsingin Olympiastadionin 
perusparannushankkeen rahoittamisessa tehtyyn sopimukseen Suo-
men valtion kanssa solmittavan lisäyksen, jonka mukaan kaupungin ra-
hoitusosuus perusparannushankkeen kustannuksista on yhteensä 
enintään 104,5 miljoonaa euroa. Samalla kaupunginvaltuusto päätti 
osaltaan hyväksyä Helsingin Olympiastadionin uudistamis- ja peruspa-
rannushankkeen 3.11.2014 päivätyn hankesuunnitelman.

Kaupunginvaltuusto päätti 4.11.2015, § 276 myöntää Stadion-säätiölle 
Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeen suunnittelu- 
ja rakennuttamistöihin 6,3 miljoonan euron suuruisen lainan urheilu- ja 
ulkoilulaitosrahaston varoista.
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Edellä mainittujen kaupunginvaltuuston lainapäätösten perusteella kau-
punki on tähän mennessä myöntänyt 104,5 miljoonan euron rahoituso-
suudestaan lainoina Stadion-säätiölle yhteensä 12,7 miljoonaa euroa. 

Eduskunta hyväksyi vuoden 2015 talousarviossa seuraavan valtuuden: 
Valtio sitoutuu Olympiastadionin perusparannushankkeeseen vuosina 
2015–2018 yhteensä enintään 51 800 000 eurolla, edellyttäen, että 
Helsingin kaupunki osallistuu hankkeen kustannuksiin vähintään yhtä 
suurella osuudella. Talousarvion selvitysosan mukaan Olympiastadio-
nin perusparannushankkeen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 209 
milj. euroa. Valtio osallistuu hankkeen kustannuksiin Helsingin kaupun-
gin kanssa. Perusparannushankkeelle osoitettu valtionrahoitus on yh-
teensä enintään 104,5 milj. euroa. 

Kaupunginvaltuuston 30.11.2016 hyväksymässä vuoden 2017 talous-
arviossa todetaan, että kaupunki varautuu jatkossa osallistumaan 
Olympiastadionin peruskorjaukseen kaupunginvaltuuston 28.11.2012 
hyväksymän Suomen valtion kanssa solmitun sopimuksen kaupungin 
ja valtion välisestä yhteistyöstä Olympiastadionin perusparannushank-
keen rahoittamisesta mukaisesti.

Stadion-säätiön anomus perusparannuksen lisärahoittamiseksi

Stadion-säätiö on lähettänyt kaupungille 2.12.2016 päivätyn anomuk-
sen Olympiastadionin perusparannuksen lisärahoittamiseksi. 

Anomuksen mukaan uudistamis- ja perusparannushankkeen rakennus-
teknisen projektinjohtourakan hankinta on edennyt siihen vaiheeseen, 
että tarjoukset on saatu. Hankkeelle myönnetty 209 miljoonan euron ra-
hoitus ei riitä hyväksytyn hankesuunnitelman toteuttamiseen. Rahoitta-
jien päätökset asian etenemisestä tulisi saada 15.1.2017 mennessä. 

Stadion-säätiö esittää, että kaupunki ja valtio päättävät toteuttaa Olym-
piastadionin perusparannuksen ja uudistamisen hyväksytyn hanke-
suunnitelman pohjalta. 

Hankesuunnitelma on yhteisesti valmisteltu ja hyväksytty toteuttamaan 
parhaalla mahdollisella tavalla suuren yleisön, tapahtumajärjestäjien, 
suurtapahtumien, kaupunkilaisten ja vierailijoiden tarpeita. Hyväksytyn 
hankesuunnitelman mukainen toteutus varmistaa, että Olympiastadion 
on Suomen tärkein suurtapahtumien areena sekä liikunnan, urheilun, 
kulttuurin, viihteen ja turismin kohtauspaikka. Stadion täyttää suuren 
yleisön ja kansainvälisten tapahtumien vaatimukset. Hankesuunnitel-
man mukainen Olympiastadion on suunniteltu toiminnallisesti korkeata-
soiseksi ja joustavaksi kokonaisuudeksi, joka vastaa tulevien vuosikym-
menten tarpeita. 
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Lisärahoitusanomuksen liitteessä on kuvattu uudistamis- ja peruspa-
rannushankkeen etenemisvaihtoehtoja. Liitteenä on lisäksi HKR-Ra-
kennuttajan raportti urakoiden hankinnoista, aikataulusta ja kustannuk-
sista sekä Olympiastadionin käyttäjien vetoomus etenemisestä hyväk-
sytyn hankesuunnitelman mukaisesti.

Valtion kanta

Talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli Stadion-säätiön anomusta 
20.12.2016. Ministerivaliokunnan salassa pidettävä päätös on liitteenä.

Kaupungin rahoitusosuuden kattaminen

Kaupunginvaltuuston 11.2.2015 tekemän päätöksen perustelujen mu-
kaan kaupungin rahoitusosuus on tarkoituksenmukaista kattaa urheilu- 
ja ulkoilulaitosrahaston varoista Stadion-säätiölle myönnettävällä lainal-
la, jonka lyhennykset alkavat vasta perusparannushankkeen valmistu-
misen jälkeen. Säätiölle maksetaan vuotuista laitos- ja säätiöavustusta, 
josta osa osoitetaan rahaston varoista myönnetyn lainan korkojen ja ly-
hennysten maksamiseen. 

Kaupunginhallitus päätti 19.12.2016, § 1145 hyväksyä 768 500 euron 
suuruisen sijoituksen tekemisen Stadion-säätiön perusparannusrahas-
toon käytettäväksi Olympiastadionin uudistamis- ja perusparannus-
hankkeeseen. Jotta Stadion-säätiön oma pääoma säilyy rakentamisvai-
heen aikana positiivisena, vastaavasta sijoituksesta Stadion-säätiön 
perustamaan perusparannusrahastoon on tarkoitus tehdä päätökset 
myös vuosina 2017–2019. Sijoitukset luetaan osaksi kaupungin uudis-
tamis- ja perusparannushankkeen rahoitusosuutta eli ne pienentävät 
vastaavalla määrällä Stadion-säätiölle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston 
varoista myönnettävien lainojen määrää. 

Tällä hetkellä urheilu- ja ulkoilulaitosrahastossa on hankkeelle osoitet-
tuna noin 94 miljoonaa euroa. Kaupungin korotettuun rahoitusosuuteen 
liittyvän lainan myöntämistä koskeva päätös tuodaan kaupunginval-
tuuston käsittelyyn myöhemmin erikseen.

Valtio on suorittanut aiemmin sovitun rahoitusosuutensa etupainottei-
sesti jo ennen uudistamis- ja perusparannushankkeen valmistumista. 
Jos rahoitusosuuksien korottaminen toteutuu, tulee samalla sovittavak-
si niiden suorittamisaikataulu. Kaupungin on sovittavasta aikataulusta 
riippumatta tarkoituksenmukaista varmistaa perusparannushankkeen 
toteuttaminen tarvittaessa väliaikaisilla rahoitusjärjestelyillä niin, että 
kaupungin lopullista rahoitusosuutta hankkeesta ei koroteta. Väliaikai-
siin järjestelyihin liittyvät päätökset tuodaan päätöksentekokäsittelyyn 
myöhemmin erikseen.
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Rahoitusosuuksien korottamista koskeva sopimuslisäys

Mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy sille tehdyn esityksen, valtion 
kanssa tullaan neuvottelemaan rahoitusosuuksien korottamista koske-
van lisäyksen tekemisestä 13.3.2013 allekirjoitettuun sopimukseen Hel-
singin kaupungin ja Suomen valtion välisestä yhteistyöstä Helsingin 
olympiastadionin perusparannushankkeen rahoittamisessa. 

Sopimuslisäyksellä sovitaan kaupungin ja valtion vastattavaksi tulevien 
Olympiastadionin uudistamis- ja perusparannushankkeen toteuttamis-
kustannusten enimmäismäärän korottamisesta kaupunginvaltuuston ja 
valtion päätösten mukaisesti. 

Kaupunginhallituksen kannanotto

Kaupunginhallitus toteaa, että Olympiastadionin uudistamis- ja perus-
parannushanke on syytä toteuttaa alkuperäisen hankesuunnitelman 
pohjalta. Jos näin ei toimita, ei voida varmistua siitä, että Olympiasta-
dion täyttää jatkossa suuren yleisön ja kansainvälisten tapahtumien 
vaatimukset. 

Saatujen tietojen perusteella olennaisia kustannussäästöjä tuova muu-
tos hankkeessa olisi katsomon kaarteiden kattamisesta luopuminen. 
Luopuminen tarkoittaisi merkittäviä heikennyksiä suuren yleisön olo-
suhteisiin, kansainvälisiin tapahtumavaatimuksiin, katsomoturvallisuu-
teen, poistumisteihin, teknisiin ratkaisuihin sekä kiinteistön elinkaareen. 
Ylläpidon, huollon ja peruskorjauksen tarve lisääntyisi tuntuvasti. Ilman 
katetta rakenteiden elinkaari olisi arviolta vain 5–10 vuotta. Lisäksi 
Olympiastadionin tapahtumakausi jäisi ennakoitua lyhemmäksi, mikä 
heikentäisi Stadion-säätiön käyttötaloutta. 

Kaarteiden kattamisesta luopuminen aiheuttaisi myös merkittäviä suun-
nitelmamuutoksia, joiden johdosta hankkeelle aiheutuisi huomattava 
viivästys ja merkittävät lisäkustannukset. Jos kaarteiden katsomokatok-
set jätetään tämän perusparannuksen yhteydessä toteuttamatta, niiden 
toteuttaminen on mahdollista vasta seuraavan suuren perusparannuk-
sen yhteydessä.

Olympiastadionin uudistamis- ja perusparannushankkeen rakennustek-
nisen projektinjohtourakan hankinnan määräaikojen johdosta asia tulisi 
käsitellä kaupungin päätöksenteossa viivytyksettä.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
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atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Stadion-Säätiön anomus lisärahoituksesta 2.12.2016
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
3 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
4 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
5 Vetoomus
6 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Stadion-säätiö sr Kunnallisvalitus, valtuusto
Suomen valtio Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 11.02.2015 § 47

HEL 2012-015154 T 02 05 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä Helsingin kaupungin ja Suomen valtion välisestä yhteistyöstä 
Helsingin Olympiastadionin perusparannushankkeen rahoittamisessa 
tehtyyn sopimukseen Suomen valtion kanssa solmittavan lisäyksen, 
jonka mukaan kaupungin rahoitusosuus perusparannushankkeen kus-
tannuksista on yhteensä enintään 104,5 miljoonaa euroa.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti osaltaan hyväksyä Helsingin Olym-
piastadionin uudistamis- ja perusparannushankkeen 3.11.2014 päivä-
tyn hankesuunnitelman.

Lopuksi kaupunginvaltuusto päätti todeta, että päätöksen täytäntöönpa-
non edellytyksenä on, että Suomen valtio asianomaisissa toimielimis-
sään hyväksyy lisäyksen yhteistyösopimukseen omalta osaltaan.

28.11.2012 Ehdotuksen mukaan
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Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 02.02.2015 § 108

HEL 2012-015154 T 02 05 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Helsingin kaupungin ja Suomen 
valtion välisestä yhteistyöstä Helsingin Olympiastadionin perusparan-
nushankkeen rahoittamisessa tehtyyn sopimukseen Suomen valtion 
kanssa solmittavan lisäyksen, jonka mukaan kaupungin rahoitusosuus 
perusparannushankkeen kustannuksista on yhteensä enintään 104,5 
miljoonaa euroa.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää osaltaan hyväksyä Helsingin 
Olympiastadionin uudistamis- ja perusparannushankkeen 3.11.2014 
päivätyn hankesuunnitelman.

Lopuksi kaupunginvaltuusto päättää todeta, että päätöksen täytäntöön-
panon edellytyksenä on, että Suomen valtio asianomaisissa toimieli-
missään hyväksyy lisäyksen yhteistyösopimukseen omalta osaltaan.

19.11.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 11.12.2014 § 200

HEL 2012-015154 T 02 05 02

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle Helsingin 
Olympiastadionin perusparannushankkeen rahoituspyynnöstä ja han-
kesuunnitelmasta.
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Helsingin liikuntalautakunta pitää Helsingin Olympiastadionin peruspa-
rannushankkeen hankesuunnitelmaa perusteellisesti laadittuna sekä 
hankesuunnitelmaan sisältyvää kustannusarviota luotettavana. Toteut-
tamalla perusparannushankkeen hankesuunnitelman mukaisesti, voi-
daan parhaiten turvata Olympiastadionin toiminnalliset edellytykset tu-
levaisuudessa. Hankesuunnitelma huomioi myös Olympiastadionin 
kiinteistön kulttuurihistorialliset ja kaupunkikuvalliset arvot.

Liikuntalautakunta puoltaa Helsingin kaupungin osallistumista Olym-
piastadionin perusparannushankkeen kustannuksiin 104,5 miljoonalla 
eurolla. 

Helsingin Olympiastadion on Suomen keskeisin urheilun ja kulttuurin 
suurtapahtumien areena. Helsingin kaupunki omistaa Olympiastadionin 
kiinteistön, jonka liikuntavirasto on vuokrannut Stadion-säätiölle. Nykyi-
nen vuokrasopimus on voimassa vuoteen 2028 saakka. Vuokrasopi-
muksen nojalla Stadion-säätiö vastaa mm. rakennuksen käyttömenois-
ta, kunnossapidosta, huollosta sekä toiminnan edellyttämien laitteiden 
ja kalusteiden hankinnasta.

Helsingin Olympiastadion valmistui vuonna 1938 ja Stadionia on tämän 
jälkeen laajennettu ja kunnostettu useaan kertaan mm. urheilun suurta-
pahtumien edellä. Betonirakenteet uusittiin 90-luvulla ja Itäkatsomon 
katos valmistui vuonna 2005. Stadionin peruskorjaus- ja investointikus-
tannuksissa on noudatettu linjaa, että Helsingin kaupunki ja valtio osal-
listuvat kustannuksiin yhtä suurin osuuksin. Hallituksen esityksessä 
eduskunnalle valtion vuoden 2015 talousarvioksi on kirjattu, että perus-
parannushankkeelle osoitettu valtionrahoitus on yhteensä enintään 
104,5 milj. euroa.

Vuosina 2009–2010 tehdyn kuntotutkimusten perusteella Olympiasta-
dion on käyttöikänsä päässä teknisesti ja toiminnallisesti. Olympiasta-
dionin talotekniset järjestelmät ovat vanhentuneet ja puutteelliset, osa 
vesikatteista ja vedeneristyksistä ovat vaurioituneita, puujulkisivut ovat 
elinkaarensa päässä ja kahi-tiiliulkoseinät ovat rapautuneet ja teräkset 
ruostuneet. 

Olympiastadionin kiinteistö ei täytä suurtapahtuma-areenoiden turva- ja 
viranomaismääräyksiä. Suurimmat toiminnalliset puutteet ovat yleisö-
turvallisuudessa ja -palveluissa sekä tapahtumalogistiikassa. Suurta-
pahtumien yleisömäärä on vuosittain noin 300 000-400 000. Lisäksi 
stadionilla on liikuntatiloja, joiden käyttäjinä on mm. helsinkiläisiä urhei-
luseuroja. Eri liikuntatilojen käyttäjiä on noin 100 000 vuodessa. Olym-
piastadionin toimistotiloissa on vuokralla noin 60 yhteisöä. Kokousvie-
railijoita on vuosittain noin 28 000, matkailijoita noin 100 000 vuodessa 
ja Suomen Urheilumuseon vierailijoita noin 24 000 vuodessa. Yleisö- ja 
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kävijämäärien odotetaan kasvavan perusparannuksen jälkeen olennai-
sesti. 

Helsingin kaupunki ja Suomen valtio allekirjoittivat 13.3.2013 sopimuk-
sen, jossa osapuolet sopivat vastaavansa Helsingin Olympiastadionin 
perusparannushankkeen suunnittelukustannuksista yhtä suurin osuuk-
sin. Lisäksi osapuolet sitoutuivat sopimaan kummankin vastattavaksi 
tulevien perusparannushankkeen kustannusten enimmäismäärästä 
luonnos 2 -suunnitelmiin pohjautuvan hankesuunnitelman valmistuttua. 
Sopimuksen mukaan osapuolet sitoutuivat rahoittamaan perusparan-
nushankkeen hyväksyttävät ja todelliset arvonlisäverottomat kustan-
nukset yhtä suurin osuuksin. 

Hankesuunnitelma on valmistunut ja se on julkistettu 5.12.2014. HKR-
Rakennuttajan laatiman hankesuunnitteluvaiheen kustannusarvion mu-
kaan hankkeen kustannukset ovat 209 milj. euroa (5 184 euroa/ brm2), 
alv 0 %. kustannustasossa 5/2014, RI 107,9 ja THI 149,7. Kustannu-
sarvio on laskettu L2-tason suunnitelmista. Kustannusarvio sisältää 
suunnittelukustannukset. 

Hankkeen kokonaislaajuus on 40 315 brm2, josta peruskorjattavia tiloja 
on 17 076 brm2, uusia tiloja 19 290 brm2 ja kylmiä tiloja 3 949 brm2. 
Nykyisen rakennuksen länsisivuille louhitaan maan alle uudet liikunta-
salit oheistiloineen. Liikuntatilat tulevat vastaamaan eri käyttäjäryhmien 
tarpeisiin. Stadionin pohjoispuolelle rakennetaan maanalaiset logistiik-
ka-, varasto- ja tekniset tilat. Perusparannuksessa uudistetaan kenttä-
alue ja juoksuradat, koko katsomo katetaan ja istuimet uusitaan sekä 
poistumisteitä lisätään. Rakennuksen sisätiloihin tulee vierailijakeskus 
ja siellä lisätään palvelu- ja ravintolatilojen, kokoustilojen sekä saniteet-
titilojen määrää. Perusparannuksen jälkeen uudistettu Olympiastadion 
on urheilun ja kulttuurin suurtapahtumien ajanmukainen monitoimiaree-
na ja vahvistaa asemaansa matkailun ja turismin kohteena. Lisäksi 
Olympiastadion täydentää Helsingin kaupungin liikuntatilatarjontaa se-
kä tarjoaa toimistotiloja eri liikunta-alan yhteisöille. 

Stadion-säätiö arvioi vuosittaisiksi toiminnan tuotoiksi viisi miljoonaa 
euroa. Tällä käyttötaloudella Stadion-säätiön tulee kyetä vastaamaan 
kiinteistön normaalista kunnossapidosta ja kiinteistönhuollosta sekä 
muista toimintaedellytysten turvaamisesta. Kun perusparannushanke 
valmistuu, uusitaan Helsingin ja Stadion-säätiön välinen vuokrasopi-
mus. Kaupunki tulee velvoittamaan Stadion-säätiötä laatimaan vuosit-
tain viidelle vuodelle ulottuvan kunnossapitosuunnitelman, jonka toteu-
tumisesta se raportoisi vuosittain kaupungille. 

Helsingin kaupungin ja Suomen valtion välisen sopimuksen mukaan 
sopijapuolet huolehtivat kumpikin omalta osaltaan rahoituksen järjestä-
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misestä haluamallaan tavalla. Helsingin kaupunki osoittaa rahoituksen 
vastaamalla Stadion-säätiön lainanhoitokuluista, jotka syntyvät Urheilu- 
ja ulkoilulaitosrahastosta myönnetyn lainan hoitamisesta.  Liikuntatoi-
men talousarviosta myönnetään vuosittain Stadion-säätiölle laitos- ja 
säätiöavustusta, josta osa osoitetaan korkojen ja lyhennysten maksa-
miseen ja osa tilitysvuokraan. Liikuntatoimen talousarvion laitos- ja 
säätiöavustusten määräraha ei nykytasolla riitä kattamaan perusparan-
nushankkeen vaatimaa määrärahatason korotusta Stadion-säätiölle. 
Helsingin kaupungin perusparannushankkeen rahoitukseen osoittama 
osuus tulee lisätä korotuksena nykytasoon hankkeen rahoittamiseen 
käytettävän ajan. 

Tämä lausunto kattaa liikuntaviraston ja Stadion-säätiön vuokrasopi-
muksen edellytyksen siitä, että korjaus- ja perusparannussuunnitelmat 
tulee esittää kirjallisesti liikuntaviraston hyväksyttäväksi.

Käsittely

11.12.2014 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Riitta Hämäläinen-Bister

Esittelijä
liikuntajohtaja
Anssi Rauramo

Lisätiedot
Kirsti Laine, osastopäällikkö, puhelin: 310 87751

kirsti.laine(a)hel.fi
Antti Salaterä, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 87783
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§ 7
V 18.1.2017, Päätoimisten luottamushenkilöiden palkan ja työajan 
määrittäminen

HEL 2016-012828 T 01 02 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää päätoimisten luottamushenkilöiden palkan 
määrittämisestä seuraavaa:

 Pormestarin kokonaispalkka on 14 000 euroa kuukaudessa, sisäl-
täen autoedun.

 Kaupunkiympäristön, kasvatuksen ja koulutuksen, kulttuurin ja va-
paa-ajan sekä sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestarin ko-
konaispalkka on 10 000 euroa kuukaudessa, sisältäen autoedun.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että pormestariin ja apulaispormesta-
reihin ei sovelleta työaikalakia eikä työaikaa koskevia virkaehtosopi-
musmääräyksiä.

Käsittely

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo:

Kohta:

 Pormestarin kokonaispalkka on 14.000 euroa kuukaudessa, sisäl-
täen autoedun.

 Kaupunkiympäristön, kasvatuksen ja koulutuksen, kulttuurin ja va-
paa-ajan sekä sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestarin ko-
konaispalkka on 10.000 euroa kuukaudessa, sisältäen autoedun.

Muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 Pormestarin palkka on 9.000 euroa kuukaudessa, minkä lisäksi por-
mestarille maksetaan kuntalain nojalla kokouspalkkiot.

 Kaupunkiympäristön, kasvatuksen ja koulutuksen, kulttuurin ja va-
paa-ajan sekä sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestarin palk-
ka on 6.500 euroa kuukaudessa, minkä lisäksi apulaispormestarille 
maksetaan kuntalain nojalla kokouspalkkiot.

Kannattaja: Silvia Modig
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Äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaan

Jaa-äänet: 11
Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Kauko Koskinen, Lasse Männistö, 
Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Pilvi 
Torsti, Mirka Vainikka, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 3
Veronika Honkasalo, Nina Huru, Silvia Modig

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Laura Kolbe

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 11 - 3 (1 pois-
sa).

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Päivi Rissanen, johtava työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 29202

paivi.rissanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto teki 22.6.2016 päätöksen uuden 1.6.2017 aloitta-
van organisaation hallintosäännöstä. Päätöksen mukaisesti pormestari 
ja apulaispormestarit valitaan kaupunginvaltuuston päätöksellä valtuus-
ton toimikaudeksi. Helsingin kaupungilla pormestari ja apulaispormes-
tarit ovat päätoimisia luottamushenkilöitä, jotka toimivat virkavastuulla. 
He eivät ole virka- tai työsuhteessa Helsingin kaupunkiin.

Hallintosäännön 3 luvun 1 §:ssä todetaan muun muassa, että pormes-
tari johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin hallintoa, talouden-
hoitoa ja muuta toimintaa. Pormestari toimii kaupunginhallituksen pu-
heenjohtajana ja johtaa poliittista yhteistyötä, jota kaupunginhallituksen 
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tehtävien toteuttaminen edellyttää. Pormestari toimii myös kaupungin-
hallituksen elinkeinojaoston puheenjohtajana.

Kaupunginvaltuusto valitsee pormestarin valtuutettujen ja varavaltuutet-
tujen keskuudesta toimikaudekseen, ja pormestarin toimikausi jatkuu 
siihen saakka, kunnes uusi pormestari on valittu.

Hallintosäännön 3 luvun 2 §:ssä todetaan muun muassa, että kaupun-
gissa on neljä apulaispormestaria, jotka toimivat toimialalautakunnan 
puheenjohtajina sekä kaupunginhallituksen jäseninä.

Kaupunginvaltuusto valitsee apulaispormestarin valtuutettujen ja vara-
valtuutettujen keskuudesta toimikaudekseen, ja kunkin toimialan apu-
laispormestarin toimikausi jatkuu siihen saakka, kunnes uusi toimialan 
apulaispormestari on valittu.

Kuntalain 80 §:n 4 momentin mukaan valtuusto päättää päätoimiselle 
luottamushenkilölle maksettavasta kuukausipalkasta ja korvauksista.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää palkan tarkistuksista.

Pormestarin kokonaispalkaksi esitetään 14 000 euroa kuukaudessa. 
Kaupungin ylimmän johdon palkkausperiaatteiden mukaisesti autoetu 
sisältyy kokonaispalkkaan.

Palkan määrityksessä on otettu huomioon, että luottamushenkilölle 
maksetaan kuntalain 82 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla kokouspalk-
kiota.

Kaupunginvaltuusto on 16.11.2016 hyväksynyt kaupungin hallintosään-
nön 1.6.2017 lukien. Hallintosäännössä päätettiin luottamushenkilöiden 
taloudellisten etuuksien perusteet. Hallintosäännön 31 luvun 2 § mu-
kaan: Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja sen jaostojen, lau-
takuntien ja niiden jaostojen sekä johtokuntien puheenjohtajat ja vara-
puheenjohtajat ovat, päätoimisia luottamushenkilöitä lukuun ottamatta, 
kokouspalkkion lisäksi oikeutettuja vuosipalkkioon. Vuosipalkkioon ovat 
oikeutettuja myös kaupunginhallituksen ja tarkastuslautakunnan muut 
jäsenet. Kaupunginkansliassa tehdyn arvion mukaan pormestarille 
maksettavien kokouspalkkioiden määrä tulee olemaan noin 2 000 eu-
roa kuukaudessa. Kokouspalkkioiden toteutunut määrä riippuu kokous-
tiheydestä, kokousten kestosta ja läsnäolosta.

Kaupunkiympäristön, kasvatuksen ja koulutuksen, kulttuurin ja vapaa-
ajan sekä sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestarin kokonaispal-
kaksi esitetään 10 000 euroa kuukaudessa.

Autoetuun sovelletaan apulaispormestareiden kohdalla samoja mää-
räyksiä kuin pormestarinkin kohdalla. Kokouspalkkioiden osalta kau-
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punginkansliassa on arvioitu, että apulaispormestarille maksettavien 
kokouspalkkioiden määrä tulee olemaan noin 2 500 euroa kuukaudes-
sa.

Kuntalaissa ei säädetä päätoimisen luottamushenkilön työajasta. Val-
tuusto voi kuitenkin päättää erikseen työajasta kunnallisen yleisen vir-
ka- ja työehtosopimuksen mukaan. Helsingin kaupungilla ylimpään vir-
kamiesjohtoon ei sovelleta työaikalakia eikä myöskään työaikaa koske-
via virkaehtosopimusmääräyksiä (ns. kokonaistyöaika). On tarkoituk-
senmukaista noudattaa samaa periaatetta myös pormestarin ja apu-
laispormestareiden osalta. Näin ollen pormestareihin ja apulaispormes-
tareihin ei sovelleta työaikalakia eikä työaikaa koskevia virkaehtosopi-
musmääräyksiä.

Päätoimisella luottamushenkilöllä on kuntalain 80 §:n 4 momentin mu-
kaan oikeus saada vuosilomaa, sairauslomaa ja perhevapaata sekä 
työterveyshuollon palveluja samoin perustein kuin kunnallisella viran-
haltijalla. Edellä mainitut etuudet määräytyvät kunnallisen viranhaltija-
lain ja kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Päätoimisella luottamushenkilöllä on myös oikeus lakisääteiseen työta-
paturmaturvaan tapaturmavakuutuslain mukaisesti.

Kunnalliset luottamustoimet kuuluvat kunnallisen eläketurvan piiriin. 
Luottamushenkilölle maksettavasta kuukausipalkasta kertyy eläkettä. 
Eläkettä ei kerry palkkiosäännön mukaan luottamushenkilölle makset-
tavista kokouspalkkioista.

Ehdotus on johtamisen jaoston 19.12.2016 (109 §) esityksen mukai-
nen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Päivi Rissanen, johtava työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 29202

paivi.rissanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Taloushallintopalvelut
Kaupunginkanslia
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Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto 19.12.2016 § 109

HEL 2016-012828 T 01 02 00 00

Päätös

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto esitti kaupunginhallitukselle, 
että se esittäisi kaupunginvaltuustolle päätoimisten luottamushenkilöi-
den palkan määrittämisestä seuraavaa:

 Pormestarin kokonaispalkka on 14.000 euroa kuukaudessa, sisäl-
täen autoedun. 

 Kaupunkiympäristön, kasvatuksen ja koulutuksen, kulttuurin ja va-
paa-ajan sekä sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestarin ko-
konaispalkka on 10.000 euroa kuukaudessa, sisältäen autoedun. 

Lisäksi kaupunginhallituksen johtamisen jaosto esitti, että pormestariin 
ja apulaispormestareihin ei sovelleta työaikalakia eikä työaikaa koske-
via virkaehtosopimusmääräyksiä.

Käsittely

19.12.2016 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo:

Kohta:

 Pormestarin kokonaispalkka on 14.000 euroa kuukaudessa, sisäl-
täen autoedun.

 Kaupunkiympäristön, kasvatuksen ja koulutuksen, kulttuurin ja va-
paa-ajan sekä sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestarin ko-
konaispalkka on 10.000 euroa kuukaudessa, sisältäen autoedun.

Muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 Pormestarin palkka on 9.000 euroa kuukaudessa, minkä lisäksi por-
mestarille maksetaan kuntalain nojalla kokouspalkkiot.

 Kaupunkiympäristön, kasvatuksen ja koulutuksen, kulttuurin ja va-
paa-ajan sekä sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestarin palk-
ka on 6.500 euroa kuukaudessa, minkä lisäksi apulaispormestarille 
maksetaan kuntalain nojalla kokouspalkkiot.

Kannattaja: Harri Lindell

Äänestys:
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaan

Jaa-äänet: 7
Otso Kivekäs, Pekka Majuri, Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Erkki 
Perälä, Laura Rissanen, Pilvi Torsti

Ei-äänet: 2
Veronika Honkasalo, Harri Lindell

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Johtamisen jaosto hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 7 - 2.

12.12.2016 Pöydälle

28.11.2016 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Päivi Rissanen, johtava työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 29202

paivi.rissanen(a)hel.fi
Asta Enroos, yksikön päällikkö, työnantajapolitiikka, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi
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§ 8
V 18.1.2017, Vuosaaren Lokkisaarenpuiston asemakaavan muutta-
minen (nro 12279)

HEL 2013-001621 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 54. kaupunginosan (Vuosaari, 
Keski-Vuosaari) korttelin 54074 sekä katu- ja puistoalueiden asema-
kaavan muutoksen 23.9.2014 päivätyn ja 21.4.2015 muutetun piirus-
tuksen numero 12279 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmene-
vin perustein. Asemakaavan muutoksella muodostuu uusi kortteli 
54154.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

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

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12279 kartta, päivätty 23.9.2014, muutet-
tu 21.4.2015

2 Asemakaavan muutoksen nro 12279 selostus, päivätty 23.9.2014, muu-
tettu 21.4.2015, päivitetty Kslk:n 21.4.2015 päätöksen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 23.9.2014 liitteineen, täydennetty 21.4.2015
4 Osa päätöshistoriaa

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
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Liite 4
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä
Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä
Helen Oy

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Alue sijaitsee Keski-Vuosaaressa. Alue rajautuu pohjoisessa Lokkisaa-
rentiehen, idässä Porslahdentiehen, etelässä Punakivenpuiston urhei-
lukenttään ja Punakiventiehen sekä lännessä Vuosaaren puistopolkuun 
ja kirkkoon.

Asemakaavan muutos mahdollistaa puistoalueen keskellä sijaitsevan 
rakentamattoman yleisten rakennusten tontin muuttamisen puiston 
osaksi, sekä täydennysrakentamisen puiston reuna-alueilla. Punaki-
ventien varrella uudet rivitalot muodostavat kokonaisuuden viereisen 
kaavamuutoksen (Punakiventie 1 - 11 asemakaavan muutos nro 
12280) kerrostalojen kanssa. Kaava-alueen pohjoisosan rivitalot sijoit-
tuvat Lokkisaarentien varteen. Täydennysrakentamisessa on tavoittee-
na sopeutua alueen 60-luvun arkkitehtuuriin. Puiston kulkuyhteyksiä ja 
toimintoja järjestetään uudelleen. Kaavamuutos liittyy saumattomasti 
lähialueilla vireillä olevaan Vuosaarentie 10 asemakaavan muutokseen 
sekä Punakiventie 1 - 11 asemakaavan muutokseen, jossa Punakiven-
tietä siirretään ja muutetaan uusien rakennusten välissä pihakaduksi. 
Kaava-alueelle voidaan rakentaa 5 800 k-m², mikä mahdollistaa asun-
tojen rakentamisen noin 150 asukkaalle.

Esittelijän perustelut

Asemakaavan muutos ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden kanssa. Asemakaavan muutos on myös maakunta-
kaavan ja 2. vaihemaakuntakaavan mukainen.

Oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa alue on merkitty kerrostalovaltai-
seksi alueeksi sekä kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja mai-
semakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi. Alueen keskeltä on 
merkitty kulkevaksi kaupunkipuisto. Nyt laadittu asemakaavan muutos 
on yleiskaavan mukainen. 
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Kaupunginvaltuuston 26.10.2016 hyväksymän uuden yleiskaavan mu-
kaan alue on asuntovaltainen alue (A3) sekä virkistys- ja viheralue, jos-
ta on viheryhteys etelään aina Vuosaarenselälle asti. Asemakaavan 
muutos on uuden yleiskaavan mukainen.

Alue koostuu useammasta voimassa olevasta asemakaavasta tai nii-
den osista. Alueella on voimassa asemakaava numero 6310 vuodelta 
1970, jossa alue on merkitty puistoalueeksi. Vuonna 1977 vahvistettu 
asemakaava 7582 sisältää yleisten rakennusten korttelialueen ja puis-
toaluetta. Asemakaava 7240 vuodelta 1975 sisältää puistoaluetta. Ase-
makaavan 11672 (hyväksytty 7.5.2008, tullut osittain voimaan 
24.4.2009) puistoalueella sijaitsee ohjeellinen koirakenttä. Muu osa alu-
eesta on katualuetta.

Kaavan myötä tapahtuva täydennysrakentaminen olemassa olevien 
verkostojen alueella ja tiivistyvä kaupunkirakenne ovat yhdyskunta- ja 
energiataloudellisesti edullisia. Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu 
arviolta 800 000 euron (alv 0 %) kustannukset, jotka koostuvat pääosin 
johtosiirroista.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta. Kaupunki omistaa 
yleisten rakennusten korttelialueen sekä puisto- ja katualueet. Helsin-
gin kaupungin Päiväkoti Korallin länsipuoleinen puiston osa on vuokrat-
tuna päiväkodin piha-alueeksi.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman mukaisesti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on 
esitetty viisi viranomaisen kannanottoa ja neljä mielipidettä.

Asemakaavan muutosluonnoksesta on suullisten mielipiteiden lisäksi 
jätetty seitsemän kirjallista mielipidettä, jotka on otettu kaavoitustyössä 
huomioon.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 17.10. - 
17.11.2014. Ehdotuksesta on tehty kaksi muistutusta.

Muistutukset

Vuosaaren kirkon (kortteli 54080) pohjoispuolen pysäköintipaikan läpi 
kulkeva polku esitettiin poistettavaksi kokonaan kaavakartasta. Vuo-
saari-Seura ry:n, Vuosaari-toimikunnan ja Vuosaari-Säätiön muistutuk-
sessa esitettiin sekä Lokkisaarentien eteläpuolisten että Punakiventien 
luoteispuolen rivitalojen jatkosuunnittelusta luopumista. 

Lausunnot



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 32 (185)
Kaupunginhallitus

Kaj/1
09.01.2017

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

Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa Helen Sähköverkko Oy, Hel-
singin seudun ympäristöpalvelu kuntayhtymä, kiinteistövirasto, yleisten 
töiden lautakunta, pelastuslautakunta, ympäristökeskus, kaupunginmu-
seon johtokunta, rakennusvalvontavirasto, liikuntalautakunta sekä Uu-
denmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Helen Sähköverkko Oy:llä, ympäristökeskuksella, kiinteistövirastolla, lii-
kuntalautakunnalla, ja Helsingin Energialla ei ole huomautettavaa kaa-
vaehdotuksesta.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus katsoo lausunnos-
saan, että asemakaavan muutos noudattaa yleispiirteisempiä suunni-
telmia ja täydentää jo olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. Alueen 
kulttuuriympäristön reunaehdot on huomioitu asemakaavaratkaisussa 
asianmukaisesti. Kaavamuutosalue sijaitsee tärkeäksi luokitellulla poh-
javesialueella. Syntyvien hulevesien määrä ei kaava-alueen rakentami-
sen myötä oleellisesti muutu, viherkatot viivyttävät osaltaan hulevesien 
muodostumista, ja puhtaat kattovedet johdetaan puistoon. Putkitusten 
sijaan tulee puistoalueella suosia mahdollisuuksien mukaan avouomia. 
Tarpeellisten maanalaisten hulevesilinjojen putkikoot tulee mitoittaa 
niin, etteivät ne aiheuta haitallista padotusta.

Kaupunginmuseon johtokunta pitää lausunnossaan täydennysrakenta-
mista mahdollisena vaarantamatta puistoon liittyviä maisemallisia ja 
kulttuurihistoriallisia arvoja ja puoltaa asemakaavamuutoksen hyväksy-
mistä.

Pelastuslautakunta lausuu, että suunnittelussa tulee huomioida raken-
nusten viherkattojen osalta, että katteet suunnitellaan siten, ettei palo 
leviä vaaraa aiheuttavalla tavalla katteessa eikä sen alustassa. Suun-
nittelussa tulee varmistua myös riittävän sammutusveden saannista 
alueella.

Yleisten töiden lautakunnan lausunnossa kommentoitiin ohjeelliseksi 
merkityn ulkoilmateatterin vaatimuksia toimivan ulkoilmateatteritoimin-
nan mahdollistamiseksi. Lausunnossa todettiin hyväksi se, että puisto-
toimintojen merkinnät on tehty ohjeellisiksi, mikä mahdollistaa muutok-
set seuraavassa suunnitteluvaiheessa.

Rakennusvalvontavirasto toteaa lausunnossaan että, uudisrakennuksil-
le (AR) määrätty viherkatto voi johtaa taloudellisesti haasteelliseen to-
teutukseen. Määräyksen tulisi perustua tarkkaan taloudelliseen tarkas-
teluun. Viherkaton osalta olisi syytä lisätä määräys istutuksista, jotta 
määräys oikeasti johtaisi kasvien käyttöön eikä vain ohjaisi katon väriä.
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Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän lausunnossa pyy-
dettiin lisäämään kaavakarttaan johtokujia, sekä tarkistamaan puurivin 
sijaintia.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymältä tuli sähköpostilla tieto, että 
heillä ei ole edellisestä vaiheesta annettuun lausuntoon lisättävää. 
Opetusvirasto, sosiaali- ja terveysvirasto ja varhaiskasvatusvirasto ovat 
ilmoittaneet, ettei niillä ole huomautettavaa, eivätkä ole antaneet lau-
suntoa.

Lausunnot ilmenevät kokonaisuudessaan päätöshistoriasta ja niiden 
referaatit sekä lausuntoihin annetut vastineet ovat vuorovaikutusrapor-
tissa (liite 3).

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Muistutukset ja lausunnot on otettu huomioon siten, että kaavaehdotuk-
seen on tehty seuraavat muutokset:

 kirkon pysäköintipaikalle kulkeva polku on poistettu kaavakartasta
 viherkattomääräystä on tarkennettu
 johtokujamerkintöjä on lisätty ja -määräystä tarkennettu,
 puurivi on poistettu Punakiventien viereisiltä pihoilta sekä korvattu 

määräyksellä pihojen jäsentelystä.

Lisäksi kaavaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia, jotka ei-
vät muuta ehdotuksen sisältöä. Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, 
joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Alueen toteuttamisen edellytyksenä olleet maankäyttösopimukset on 
solmittu 24.11.2016. Punakiventien viereiset rivitalot on suunniteltu si-
joittumaan osittain nykyisen Punakiventien päälle. Nykyisen Punakiven-
tien linjausta on tarkoitus siirtää viereisessä Punakiventie 1 - 11:n kaa-
vassa (12280) ja muuttaa se uusien rakennusten kohdalla pihakaduksi. 
Tämän kaavamuutoksen toteutuminen ehdotuksen mukaisesti edellyt-
tää siis viereisen Punakiventie 1 - 11:n kaavamuutoksen (nro 12280) 
toteutumista.

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan tarkistetun esityk-
sen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

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

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12279 kartta, päivätty 23.9.2014, muutet-
tu 21.4.2015

2 Asemakaavan muutoksen nro 12279 selostus, päivätty 23.9.2014, muu-
tettu 21.4.2015, päivitetty Kslk:n 21.4.2015 päätöksen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 23.9.2014 liitteineen, täydennetty 21.4.2015
4 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva 21.4.2015
4 Yhteiskartta

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä
Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä
Helen Oy

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kiinteistövirasto
Pelastuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristökeskus
Kaupunginmuseon johtokunta
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Liikuntalautakunta
Rakennusvalvontavirasto

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 21.04.2015 § 117

HEL 2013-001621 T 10 03 03

Ksv 0592_9, Lokkisaarenpuisto, karttaruutu L5

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle 

 23.9.2014 päivätyn ja 21.4.2015 muutetun 54. kaupunginosan (Vuo-
saari, Keski-Vuosaari) korttelin 54074 sekä katu- ja puistoalueiden 
(muodostuu uusi kortteli 54154) asemakaavan muutosehdotuksen 
nro 12279 hyväksymistä ja etteivät tehdyt muistutukset ja annetut 
lausunnot anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Muutokset ilmenevät 
yksityiskohtaisesti esityslistan liitteestä ja kaavaselostuksesta

 ettei kaavan muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

Lisäksi lautakunta päätti 

 antaa kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksestä ja vuorovaikutus-
raportista ilmenevät vastaukset kaupungin perusteltuna kannanotto-
na tehtyihin muistutuksiin.

23.09.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Laura Viljakainen, arkkitehti, puhelin: 310 37243

laura.viljakainen(a)hel.fi
Peik Salonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37248

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

mari.soini(a)hel.fi
Inga Valjakka, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37087

inga.valjakka(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 11.12.2014 § 201
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HEL 2013-001621 T 10 03 03

Lausunto

Liikuntalautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle Keski-
Vuosaaren Lokkisaarenpuiston asemakaavan muutosehdotuksesta nro 
12279 seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutoksen pääasiallisena tavoitteena on mahdollistaa 
täydennysrakentaminen puiston reuna-alueilla sekä puistoalueella si-
jaitsevan rakentamattoman yleisten rakennusten tontin muuttaminen 
puiston osaksi. Esitetty täydennysrakentaminen muodostaa kokonai-
suuden viereisten kaavamuutosten kerrostalojen kanssa. Muutoksen 
täydennysrakentamisoikeus on 5 800 k-m², mikä tarkoittaa asuntoja 
noin 150 asukkaalle. 

Samanaikaisesti kaavamuutoksen kanssa laadittiin viheralueiden toi-
minnallisuutta koskeva Punakivenpuiston yleissuunnitelma. Yleissuun-
nitelma laadittiin usean viraston yhteistyönä ja sen kustannuksista vas-
tasi Lähiörahasto. Yleissuunnitelman tavoitteena oli varmistaa puiston 
eri käyttäjäryhmien toiveiden huomioiminen, virkistyskäytön jatkuminen, 
reittien toimivuus sekä lähiliikuntaolosuhteiden parantaminen.

Liikuntalautakunta puoltaa kaavaluonnosta esitetyssä muodossa.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Anssi Rauramo

Lisätiedot
Hanna Lehtiniemi, arkkitehti, puhelin: 310 87723

Kiinteistövirasto 9.12.2014

HEL 2013-001621 T 10 03 03

Asemakaavan muutos mahdollistaa puistoalueella sijaitsevan rakenta-
mattoman yleisten rakennusten tontin muuttamisen puiston osaksi ja 
täydennysrakentamisen puiston reuna-alueilla. Puiston kulkuyhteyksiä 
ja toimintoja järjestetään uudelleen.

Hankkeen kokonaiskerrosala on 5 800 k-m2.

Kaavamuutos liittyy viereiseen vireillä olevaan Punakiventie 1-11:n 
asemakaavamuutokseen nro 12280, joka puolestaan rajoittuu vireillä 
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olevaan Vuosaarentie 10:n asemakaavamuutokseen nro 12281. Näistä 
kaavamuutoksista lausunnon antaa kiinteistölautakunta.

Kaupunki omistaa yleisten rakennusten korttelialueen sekä puisto- ja 
katualueet.

Nykyisen Punakiventien linjausta on tarkoitus siirtää viereisessä ase-
makaavamuutoksessa nro 12280. Punakiventien viereiset rivitalot on 
suunniteltu osittain nykyisen Punakiventien päälle. Uuden rivitalotontin 
pieni kulma ulottuu Punakiventie 1-11:n tontille. Tontinosa on tarkoitus 
saada kaupungin omistukseen osana asuntoyhtiön kanssa tehtävää 
maankäyttösopimusta.

Tämän kaavamuutoksen toteutuminen ehdotuksen mukaisesti edellyt-
tää viereisen asemakaavan muutoksen nro 12280 toteutumista.

Kiinteistövirastolla ei ole huomauttamista asemakaavan muutosehdo-
tuksesta nro 12279.

Lisätiedot
Tapio Laalo, tonttiasiamies, puhelin: 310 36442

tapio.laalo(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 02.12.2014 § 467

HEL 2013-001621 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Asemakaavan muutos mahdollistaa puistoalueen keskellä sijaitsevan 
rakentamattoman yleisten rakennusten tontin muuttamisen puiston 
osaksi sekä täydennysrakentamisen puiston reuna-alueilla. Punakiven-
tien varrella uudet rivitalot muodostavat kokonaisuuden viereisen kaa-
vamuutoksen kerrostalojen kanssa. Pohjoisosan rivitalot sijoittuvat Lok-
kisaarentien varteen. Täydennysrakentamisen tavoitteena on sopeutua 
alueen 60-luvun arkkitehtuuriin.

Muutosalueen pinta-ala on noin 8,8 hehtaaria, josta noin 1,4 hehtaaria 
on rivitalojen korttelialuetta. Kaavaluonnoksessa on esitetty uutta 
asuinkerrosalaa 5 800 k-m2. Rakentaminen tuo alueelle noin 150 uutta 
asukasta.

Ohjeelliseksi merkityn ulkoilmateatterin toiminta Lokkisaarenpuistossa 
vaatii riittävästi pysäköintipaikkoja, tapahtumasähköä ja wc-tiloja, jotta 
sen toiminta voisi toteutua. Yleisten töiden lautakunta pitää ulkoilma-
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teatterin sijoittamista Lokkisaarenpuistoon hyvänä ideana, mutta kaa-
vaehdotus ei mahdollista toimivaa ulkoilmateatteritoimintaa. Levennys 
Satamasaarentiellä ei kata ulkoilmateatterin vaatimaa pysäköintitarvet-
ta. Ajoittainen teatteriliikenne aiheuttaa näin ollen hallitsematonta pysä-
köintiä Satamasaarentiellä ja Lokkisaarenpuistossa. Toisaalta uuden 
koira-aitauksen sijoittaminen sopisi samaiselle paikalle. 

Lokkisaarenpuiston ja Punakivenpuiston viheralueille tulee muutoksia. 
On hyvä, että koira-aitauksen ja puistokäytävien linjaukset ovat merkitty 
ohjeelliseksi. Uusien käytävälinjausten ja toimintojen tarkka sijainti 
määrittyvät seuraavassa suunnitteluvaiheessa.

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu rakennusvirastolle kustannuk-
sia Y-tontin muuttamisesta puistoksi, pysäköintialueiden, hulevesiuo-
man, koira-aitauksen ja raittien rakentamisesta ilman arvonlisäveroa 
alustavan arvion mukaan 900 000 euroa. Mahdollisen ulkoilmateatterin 
rakentamiskustannukset eivät sisälly kustannusarvioon.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen 
hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi

Kaupunginmuseon johtokunta 25.11.2014 § 90

HEL 2013-001621 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 3.10.2014

Lausunto

Kaupunginmuseon johtokunta antoi seuraavan lausunnon Vuosaaren 
Lokkisaarenpuiston asemakaavan muutosehdotuksesta.

Asemakaavan muutos mahdollistaa Lokkisaarenpuiston keskellä sijait-
sevan rakentamattoman yleisten rakennusten tontin muuttamisen puis-
ton osaksi sekä täydennysrakentamisen puiston reuna-alueilla.

Helsingin Yleiskaava 2002:ssa suunnittelualue on merkitty kerrostalo-
valtaiseksi alueeksi sekä kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja 
maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi.  
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Suunnittelualue sijaitsee Keski-Vuosaaressa. Kaava-alue on osa Vuo-
saaren keskuspuistoa. Vuosaaren asemakaava noudattaa 1960-luvun 
metsäkaupungin ihanteita.  Erilliset asuinalueet ovat rakentuneet poh-
jois-eteläsuuntaisen laajan keskuspuiston ympärille. Lokkisaarenpuisto 
kuuluu myös Helsingin rakennusviraston arvoympäristökohteisiin1960-
luvulle tyypillisenä aikakautensa edustajana.

Puiston Punakiventien varrelle esitetyt uudet rivitalot liittyvät viereiseen 
kaavamuutosalueen kerrostaloihin. Pohjoisosan rivitalot sijoittuvat Lok-
kisaarentien varteen. Täydennysrakentamisen tavoitteena on sopeutua 
alueen 60-luvun arkkitehtuuriin. Puiston kulkuyhteyksiä ja toimintoja jär-
jestetään uudelleen.

Rakentaminen vaikuttaa paikallisesti maisemaan ja kaupunkikuvaan. 
Uudet rakennukset näkyvät puiston reunoilla ja muodostavat sille uu-
den rakennetun reunan. 

Kaupunginmuseon johtokunta pitää täydennysrakentamisesta mahdolli-
sena vaarantamatta puistoon liittyviä maisemallisia ja kulttuurihistorialli-
sia arvoja. Näin ollen kaupunginmuseon johtokunta puoltaa asemakaa-
vamuutoksen hyväksymistä.

Esittelijä
yksikön päällikkö
Anne Mäkinen

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

sari.saresto(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 25.11.2014 § 127

HEL 2013-001621 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon koskien Keski-Vuosaa-
ren Lokkisaarenpuiston asemakaavan muutosta, 54. kaupunginosan 
(Vuosaari, Keski-Vuosaari) korttelia 54074:

Suunnittelussa tulee huomioida rakennusten viherkattojen osalta, että 
katteet suunnitellaan siten, ettei palo leviä vaaraa aiheuttavalla tavalla 
katteessa eikä sen alustassa. Suunnittelussa tulee varmistua myös riit-
tävän sammutusveden saannista alueella.

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

Esittelijä
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pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Katja Seppälä, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31236

katja.seppala(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 25.11.2014 § 343

HEL 2013-001621 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon antoi ympäristökeskus.

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta, koska se koskee päätöksen 
valmistelua (KuntaL91 §).

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

eeva.pitkanen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 10.1.2014

HEL 2013-001621 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt rakennusviraston kannanottoa 
Lokkisaarenpuiston asemakaavaluonnoksesta koskien Keski-Vuosaa-
ressa sijaitsevan yleisten rakennusten Y-tonttia 54074/1 ja sitä ympä-
röiviä katu- ja puistoalueita, joiden reunoille mahdollistetaan uusien 
kaksikerroksisten rivitalojen rakentaminen. Metsittynyt ja rakentamaton 
yleisten rakennusten korttelialue muutetaan osaksi ympäröivää puis-
toaluetta. Muutosalueen pinta-ala on noin 9 hehtaaria josta 1,4 hehtaa-
ria on rivitalojen korttelialuetta. Alueen läpi kulkee itä-länsisuuntainen 
jalankulku- ja pyöräilyreitti urheilukentältä liikuntapuistoon ja pohjois-
eteläsuuntainen reitti Vuosaaren keskustaan. Kaavamuutosalue yhdis-
tyy kaakkoiskulmastaan vireillä olevaan Vuosaarentie 10:n ja Punaki-
ventie 1-11:n asemakaavamuutoksiin. 

Lokkisaarenpuisto (tai Punakivenpuisto) kuuluu niihin tärkeisiin laakso-
puistoihin, jotka muodostavat Vuosaaren keskuspuiston eteläisen, mai-
sematilaltaan avoimen ja tärkeän puistokokonaisuuden. Viheralue 
koostuu neljästä osasta: avoimesta niittypuistosta puroineen, metsä-
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saarekkeesta ja siihen liittyvästä metsittyneistä viljelymaista sekä ete-
lässä koira-aitauksen alueesta ja monilajisista ruusuryhmistä. Vuosaa-
ren keskuspuisto on luokiteltu arvoympäristökohteeksi edustaen 1960-
luvulle ominaista lähiöperiaatteen mukaista metsäkaupunki-ihannetta.

Osa Punakivenpolkusta on merkitty kulkevaksi AR 54074 korttelialueen 
kautta. Reitin jatkuvuuden ja ylläpidon kannalta on hyvä, että Punaki-
venpolku merkitään kokonaan yleiseksi jalankululle ja polkupyöräilylle 
varatuksi alueen osaksi. 
Koululta kentälle ja leikkipuistoon johtava kevyen liikenteen väylä on 
merkitty pp-merkinnällä. Jotta käytävän käytännöntoteutus olisi jouhe-
vaa, tulee merkitä muuttaa likimääräiseksi.

Kaavaluonnos mahdollistaa esimerkiksi kesäteatterin sijoittamisen 
puistoalueen luoteiskulmaan. Rakennusvirasto pyytää selvittämään ja 
ratkaisemaan myös kaavassa, miten v-1 tapahtuma-alueen huoltoajo ja 
pysäköinti järjestetään.

Rakennusvirasto kiittää aktiivisesta yhteistyöstä ja hienosta Punakiven-
/Lokkisaarenpuiston viitesuunnitelmasta. Se vaalii metsälähiön identi-
teettiä, kehittää kaupunginosapuiston luonnetta, turvaa tärkeät jalankul-
ku- ja pyöräilyreitit ja ottaa kantaa hulevesien hallintaan Vuosaaren 
keskuspuistossa. 

Rakennusviraston puoltaa kaavaluonnosta edellä mainituin muutoksin.

25.3.2013 Lausunto annettu

Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi
Jenna Ikonen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

jenna.i.ikonen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 12.12.2013

HEL 2013-001621 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 18.11.2013

Kaupunginmuseo lausuu asemakaavan muutoksesta kulttuuriympäris-
tön vaalimisen näkökulmasta.

Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kerrostalovaltaiseksi alueeksi, 
kaupunginosapuistoksi ja kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti 
ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi. Vuosaaren kes-
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kuspuisto on Yleiskaava 2002:n liiteaineistossa määritelty oman aika-
kautensa arvokkaaksi puistoalueeksi. 1960-luvulle tyypillisenä aikakau-
tensa edustajana puisto kuuluu myös Helsingin rakennusviraston arvo-
ympäristökohteisiin.

Keski-Vuosaaren asemakaavaa suunniteltiin 1960-luvun alkupuolella 
metsäkaupungin ihanteen mukaisesti.  Erilaiset korttelimuodot ja raken-
nustyypit korostavat maaston ja luonnon vaihtelevuutta, suurkorttelit 
asettuvat maisemaan sitä kunnioittaen.  Merkittävä ominaispiirre on 
alueen halki kulkeva laaja keskuspuisto. 

Kaava-alueen keskellä on metsittynyt rakentamaton yleisten rakennus-
ten tontti. Tontin itäpuolella on avointa puistoa. Kaava-alue yhdistyy 
kaakkoiskulmastaan Viljo Revellin ja Heikki Castrenin vuonna 1965 
suunnittelemaan kokonaisuuteen, johon kuuluu kallioisen mäen reunoil-
le rakennetut kerrostalo- ja rivitaloyhtiöt.

Asemakaavan muutos mahdollistaa puistoalueen keskellä sijaitsevan 
rakentamattoman yleisten rakennusten tontin muuttamisen puiston 
osaksi ja täydennysrakentamisen puiston reuna-alueilla.

Punakiventien varrella uudet rivitalot muodostavat kokonaisuuden vie-
reisen kaavamuutoksen kerrostalojen kanssa. Pohjoisosan rivitalot si-
joittuvat Lokkisaarentien varteen. Täydennysrakentamisen tavoitteena 
on sopeutua alueen 60-luvun arkkitehtuuriin.

Rakentamisella on paikallinen vaikutus kaupunkikuvaan. Kaavan to-
teuttaminen vaikuttaa pääosin Punakiventien ympäristön katunäkymiin 
ja puiston ilmeeseen. Matalat kaksikerroksiset rakennukset rajaavat 
puistoa samaan tapaan kuin nykyiset puiston laidalla sijaitsevat raken-
nukset. Uudisrakentamista säädellään asemakaavassa niin, että se so-
veltuu mahdollisimman hyvin 1960-luvun miljööseen. Rakennukset on 
sijoitettu siten, että ne eivät peitä pitkittäissuuntaisia puistonäkymiä. 
Puiston toimintoja ja kulkuyhteyksiä järjestellään uudelleen.

Kaupunginmuseo pitää asemakaavan muutosta arvokkaan puistoalu-
een kannalta parempana vaihtoehtona kuin voimassa olevan asema-
kaavan mahdollistavaa rakentamista puiston keskellä. Tosin asuinra-
kentamisen myötä puistoalue muuttuu osittain suljetummaksi reuna-
alueiltaan. Kaupunginmuseo pitää kuitenkin muutosta mahdollisena il-
man että puiston arvo vaarantuu.

20.3.2013 Lausunto annettu

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

sari.saresto(a)hel.fi
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Sosiaali- ja terveysvirasto 25.3.2013

HEL 2013-001621 T 10 03 03

Sosiaali- ja terveysviraston lausunto asemakaavan muutoshakemuk-
seen Keski-Vuosaaren tontille (Y) 54074/1, Lokkisaarenpuiston asema-
kaavan muutos.

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää sosiaali- terveysviraston kannanot-
toa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1094-00/13, joka koskee 
asemakaavan muutosta Keski-Vuosaaren yleisten rakennusten tontilla 
(Y) 54074/1 ja ympäristön katu- ja puistoalueita. Alue rajautuu pohjoi-
sessa Lokkisaarentiehen, idässä Porslahdentiehen, etelässä Punaki-
venpuiston urheilukenttään, Punakiventiehen ja sen varressa sijaitse-
vaan lasten päiväkotiin ja lännessä Vuosaaren puistopolkuun sekä kirk-
koon. Y-tontti sijaitsee osoitteessa Punakiventie 8.

Suunnittelualue on osa Vuosaaren keskuspuistoa. Puisto koostuu itä-
osan avoimesta niittypuistosta puroineen ja länsiosan metsäsaarek-
keesta. Rakentamaton Y-tontti on melko umpeenkasvanut. Alueen läpi 
kulkee itä-länsisuuntainen jalankulku ja pyöräilyreitti urheilukentältä lii-
kuntapuistoon ja pohjois-eteläsuuntainen reitti Vuosaaren keskustaan.

Puistoalueen keskellä sijaitseva yleisten rakennusten tontti muutetaan 
puistoksi ja puiston toimintoja sekä kulkuyhteyksiä järjestetään uudel-
leen. Puiston reunoille katujen varteen on suunnitteilla täydennysraken-
tamista. Lähialueella on vireillä myös Vuosaarentie 10:n ja Punakiven-
tie 1–11:n asemakaavamuutokset, joissa suunnitellaan uutta asuntora-
kentamista.

Lausunto

Sosiaali- ja terveysvirasto toteaa, että kyseisille Vuosaaren tonteille ei 
ole suunniteltu sosiaali- ja terveyspalvelujen toimipisteitä. Asemakaa-
va-alueen kaavamääräysten (Helsingin yleiskaava 2002) mukaan ker-
rostalovaltaista aluetta kehitetään asumisen, kaupan ja julkisten palve-
lujen sekä virkistyksen käyttöön ja ympäristöhaittoja aiheuttamatto-
maan toimitilakäyttöön sekä alueelle tarpeellisen yhdyskuntateknisen 
huollon ja liikenteen käyttöön.

Sosiaali- ja terveysvirasto pitää tärkeänä, että alueella noudatetaan 
kaupunginhallituksen (29.10.2012) hyväksymiä esteettömyyslinjauksia. 
Tärkeää on parantaa alueen esteettömyyttä ja taata kaikille tasavertai-
set liikkumismahdollisuudet. Rakennukset tulee suunnitella siten, että 
kaikkien rakennuksen käyttäjien tulee voida käyttää samaa sisäänkäyn-
tiä riippumatta henkilön liikkumiskyvystä.
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Alueen lähipalvelukeskuksena toimii Vuosaaren metroaseman ympäril-
le muodostunut palvelujen keskittymä, jossa sijaitsee mm. terveysase-
ma. Sosiaali- ja terveyspalvelujen saavutettavuuden vuoksi selkeät ja 
esteettömät lähiliikenteen ja kevyenliikenteen reitit lähipalvelukeskuk-
seen sekä muiden palvelujen ääreen ovat välttämättömiä.

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

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

timo.vierela(a)hel.fi
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§ 9
V 18.1.2017, Vuosaaren Punakiventie 1 - 11:n asemakaavan muutta-
minen (nro 12280)

HEL 2011-005442 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 54. kaupunginosan (Keski-Vuo-
saari) korttelin 54079 tontin 1, korttelin 54082 tontin 3 sekä katu- ja 
puistoalueen asemakaavan muutoksen 23.9.2014 päivätyn ja 
27.4.2015 muutetun piirustuksen numero 12280 mukaisena ja asema-
kaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

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

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12280 kartta, päivätty 23.9.2014, muutet-
tu 27.4.2015

2 Asemakaavan muutoksen nro 12280 selostus, päivätty 23.9.2014, muu-
tettu 27.4.2015

3 Vuorovaikutusraportti 23.9.2014 liitteineen, täydennetty 27.4.2015
4 Osa päätöshistoriaa

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
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Helsingin seudun ympäristöpal-
velut-kuntayhtymä/Vesihuolto
Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä
Helen Sähköverkko Oy
Helen Oy

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Alue sijaitsee Keski-Vuosaaressa osoitteessa Punakiventie 1 - 11.

Asemakaavan muutos mahdollistaa olemassa olevan asuinkerrostalo-
korttelin lisärakentamisen. Uudet nelikerroksiset lamellikerrostalot kier-
tävät Viljo Revellin ja Heikki Castrenin vuonna 1965 suunnittelemaa 
pistetalojen kokonaisuutta. Kallioisen mäen päällä sijaitseva kuuden 
pistetalon ryhmä säilyy alueen maamerkkinä. Tavoitteena on täydentää 
korttelia alueen 60-luvun arkkitehtuuria kunnioittaen. Kaavamuutos liit-
tyy lähialueilla vireillä oleviin Vuosaarentie 10:n ja Lokkisaarenpuiston 
asemakaavamuutoksiin. Viereinen Punakiventie muutetaan uusien ra-
kennusten kohdalla pihakaduksi. Hankkeen kokonaiskerrosala on 8 
200 k-m², mikä mahdollistaa asuntojen rakentamisen noin 200 uudelle 
asukkaalle.

Esittelijän perustelut

Asemakaavan muutos ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden kanssa. Laadittu asemakaavan muutos on myös 
maakuntakaavan ja 2. vaihemaakuntakaavan mukainen.

Oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa alue on merkitty kerrostalovaltai-
seksi alueeksi sekä kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja mai-
semakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi. Nyt laadittu asemakaa-
van muutos on yleiskaavan mukainen. Kaupunginvaltuuston 
26.10.2016 hyväksymän uuden yleiskaavan mukaan alue on asunto-
valtainen alue (A3). Asemakaavan muutos on uuden yleiskaavan mu-
kainen.

Alueella on voimassa asemakaava numero 6310 vuodelta 1970, jossa 
alue on merkitty asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Rakennusoikeutta 
tonteilla on yhteensä 17 980 k-m². Rakennusoikeus on käytetty koko-
naan. Muu osa alueesta on puisto- ja katualuetta.

Kaavan myötä tapahtuva täydennysrakentaminen olevien verkostojen 
alueella ja tiivistyvä kaupunkirakenne ovat yhdyskunta- ja energiatalou-
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dellisesti edullisia. Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille 
kustannuksia ilman arvonlisäveroa katurakentamisesta 400 000 euroa 
sekä vesihuollon johtosiirroista 70 000 euroa.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on käynnistetty tontinomistajan (Asunto Oy Säästömasto) 
aloitteesta. Asuinkerrostalotontit ovat yksityisomistuksessa. Kaupunki 
omistaa puisto- ja katualueet.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman mukaisesti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on 
esitetty neljä viranomaisen kannanottoa ja viisi mielipidettä.

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

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 17.10. - 
17.11.2014. Muistutuksia ei esitetty.

Lausunnot

Asemakaavan muutosehdotuksesta saatiin Helen Sähköverkko Oy:n, 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän, kiinteistölautakun-
nan, yleisten töiden lautakunnan, pelastuslautakunnan, ympäristökes-
kuksen, kaupunginmuseon johtokunnan, rakennusvalvontaviraston se-
kä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnot.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnossa 
todetaan, että asemakaavan muutos noudattaa yleispiirteisempiä suun-
nitelmia ja täydentää jo olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. Alu-
een kulttuuriympäristön reunaehdot on huomioitu asemakaavaratkai-
sussa asianmukaisesti. Kaavamuutosalue sijaitsee tärkeäksi luokitellul-
la pohjavesialueella. Syntyvien hulevesien määrä ei kaava-alueen ra-
kentamisen myötä oleellisesti muutu ja viherkatot tasaavat osaltaan hu-
levesihuippuja. Lausunnon mukaan viherkatoilta tulevat vedet tulee joh-
taa viereiselle puistoalueelle. Putkitusten sijaan tulee puistoalueella 
suosia mahdollisuuksien mukaan avouomia. Tarpeellisten maanalais-
ten hulevesilinjojen putkikoot tulee mitoittaa niin, etteivät ne aiheuta 
haitallista padotusta.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä ilmoitti, ettei sillä ole edellises-
tä vaiheesta annettuun lausuntoon lisättävää. Helsingin Energia ilmoitti, 
ettei sillä ole asiaan huomautettavaa. Myöskään pelastuslautakunnalla, 
kaupunginmuseon johtokunnalla ja ympäristökeskuksella ei ole huo-
mautettavaa kaavaehdotuksesta.
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Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän vesihuolto toteaa 
lausunnossaan, että vesijohdon siirto yksityiseltä tontilta Punakiventiel-
le tulee toteuttaa HSY:n ulkopuolisella rahoituksella. Suunnittelu ja to-
teutus tulee sopia HSY:n kanssa. Kaava-alueella tulee noudattaa ra-
kennusvalvontaviraston laatimaa rakentamistapaohjetta tärkeällä poh-
javesialueella.

Rakennusvalvontavirasto lausui pihakannen suojelumääräyksen täs-
mentämisestä ja uudisrakennuksen sekä parvekkeiden tarkasta raken-
nusalasta.

Kiinteistölautakunta lausui, että kaavamuutoksen käsittelyä ei tule jat-
kaa ennen kuin kaupunginhallituksen 9.6.2014 (685 §) tekemän maa-
poliittisen päätöksen mukaiset neuvottelut on käyty.

Yleisten töiden lautakunnan lausunnossa pyydetään varmistamaan, et-
tä rakennuksen rakenteet ja ulokkeet pysyvät tontilla. Hulevesien oh-
jauksen jatkosuunnittelu on tehtävä tiiviissä yhteistyössä rakennusvi-
raston kanssa. Lausunnossa todetaan, että viherkattojen rakentamisen 
edistäminen Helsingissä on kannatettavaa. 

Helen Sähköverkko Oy:n lausunnossa esitettiin johtokujamerkinnän li-
säämistä kaavakarttaan.

Lausunnoissa käsiteltiin myös hulevesiä, viherkattojen kustannuksia, 
viherkattomääräyksen tarkentamista, sekä todettiin, että viherkattojen 
rakentamisen edistäminen Helsingissä on kannatettavaa.

Lausunnot ilmenevät kokonaisuudessaan päätöshistoriasta ja niiden 
referaatit sekä niihin annetut vastineet ovat vuorovaikutusraportissa (lii-
te 3).

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Asemakaavan muutosehdotusta on lausuntojen johdosta muutettu seu-
raavasti:

 viherkattomääräystä on tarkennettu ja on lisätty määräys kattomuo-
dosta

 kaavakartan uudisrakennuksen rakennusalaan on annettu tulkinta-
vapautta siirtämällä kiinni rakentamisen linjan osoittava merkintä-
parvekkeiden ulkorajaan

 rakennukseen jätettävän kulkuaukon merkintää on jatkettu parvek-
keiden rakennusalalle

 kaavakarttaan on lisätty johtokujamerkintä
 ajoyhteyden kaavamääräykseen on tehty lisäys, joka sallii tonttien 

teknisten johtojen sijoittamisen sen alueelle.
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Lisäksi kaavaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia, jotka ei-
vät muuta ehdotuksen sisältöä. Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, 
joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Alueen toteuttamisen edellytyksenä olleet maankäyttösopimukset on 
solmittu 24.11.2016. Tämän kaavamuutoksen toteutuminen ehdotuk-
sen mukaisesti edellyttää viereisen Lokkisaarenpuiston kaavamuutok-
sen (12279) toteutumista.

Päätösehdotus on kaupunkisuunnitteluviraston tarkistetun ehdotuksen 
mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

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

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12280 kartta, päivätty 23.9.2014, muutet-
tu 27.4.2015

2 Asemakaavan muutoksen nro 12280 selostus, päivätty 23.9.2014, muu-
tettu 27.4.2015

3 Vuorovaikutusraportti 23.9.2014 liitteineen, täydennetty 27.4.2015
4 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva, 21.4.2015
4 Maankäyttösopimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut-kuntayhtymä/Vesihuolto
Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä
Helen Sähköverkko Oy
Helen Oy

Tiedoksi

Kaupunginmuseon johtokunta
Kiinteistölautakunta
Pelastuslautakunta
Rakennusvalvontavirasto
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristökeskus
Kaupunkisuunnitteluvirasto

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnitteluvirasto 27.4.2015

HEL 2011-005442 T 10 03 03

Ksv 0592_2

54. kaupunginosan (Keski-Vuosaari) kortteleita 54079 tonttia 1, kortte-
lin 54082 tonttia 3 sekä katu- ja puistoaluetta koskevasta asemakaavan 
muutosehdotuksesta annetut lausunnot.

Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi 23.9.2014 asemakaavan muuto-
sehdotuksen hyväksymistä.

Asemakaavan muutos mahdollistaa olemassa olevan asuinkerrostalo-
korttelin lisärakentamisen.

Uudet nelikerroksiset lamellikerrostalot kiertävät Viljo Revellin ja Heikki 
Castrenin vuonna 1965 suunnittelemaa pistetalojen kokonaisuutta, joka 
säilyy alueen maamerkkinä. Tavoitteena on täydentää korttelia alueen 
60-luvun arkkitehtuuria kunnioittaen. Kaavamuutos liittyy lähialueilla vi-
reillä oleviin Vuosaarentie 10:n ja Lokkisaarenpuiston asemakaava-
muutoksiin. Viereinen Punakiventie muutetaan uusien rakennusten 
kohdalla pihakaduksi.
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Alueelle rakennetaan 8 200 k-m² asuntoja noin 200 asukkaalle. 

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 17.10.–
17.11.2014.

Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia. Ehdotuksesta ovat antaneet 
lausuntonsa Helen Sähköverkko Oy, Helsingin seudun ympäristöpalve-
lut -kuntayhtymä, kiinteistölautakunta, yleisten töiden lautakunta, pelas-
tuslautakunta, ympäristökeskus, kaupunginmuseon johtokunta, raken-
nusvalvontavirasto sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä ilmoitti, ettei sillä ei ole edelli-
sestä vaiheesta annettuun lausuntoon lisättävää. Helsingin Energia -lii-
kelaitos (10.12.2014) ilmoitti, ettei sillä ole asiaan huomautettavaa.

Pelastuslautakunnalla (4.11.2014), kaupunginmuseon johtokunnalla 
(25.11.2014), ympäristökeskuksella (9.12.2014) ja kiinteistölautakun-
nalla (11.12.2014) ei ole huomautettavaa kaavaehdotuksesta.

Helen Sähköverkko Oy:n lausunnossa (2.12.2014) esitetään kaavakart-
taan johtoaluemerkintää yleistä sähkönjakelua palvelevalle kaapelireitil-
le.

HSY:n vesihuolto toteaa (9.12.2014) lausunnossaan, että vesijohdon 
siirto yksityiseltä tontilta Punakiventielle tulee toteuttaa HSY:n ulkopuo-
lisella rahoituksella. Suunnittelu ja toteutus tulee sopia HSY:n kanssa. 
Kaava-alueella tulee noudattaa rakennusvalvontaviraston laatimaa ra-
kentamistapaohjetta tärkeällä pohjavesialueella.

Yleisten töiden lautakunnan lausunnossa (2.12.2014) pyydetään var-
mistamaan, että rakennuksen rakenteet ja ulokkeet pysyvät tontilla. Hu-
levesien ohjauksen jatkosuunnittelu on tehtävä tiiviissä yhteistyössä ra-
kennusviraston kanssa. Lausunnossa todetaan, että viherkattojen ra-
kentamisen edistäminen Helsingissä on kannatettavaa. Kaavamuutok-
sesta aiheutuu pihakadun ja kääntöpaikkojen rakentamisesta noin 400 
000 euron kustannukset rakennusvirastolle. 

Rakennusvalvontavirasto toteaa lausunnossaan (30.10.2014), että pi-
hakannen suojelumääräystä (pka/s) tulee täsmentää niin, että sen pur-
kaminen on mahdollista ainoastaan perustelluista syistä. Lausunnon 
mukaan uudisrakennuksen (AK) sekä parvekkeiden (par) rakennusalat 
on varsin tarkkaan muotoiltu ja rajattu. Ratkaisu ei anna variointimah-
dollisuutta rakennussuunnitteluun. Rakennusalat ja viherkatto johtavat 
taloudellisesti haasteelliseen toteutukseen ja määräyksillä tulisi olla pe-
rusteluna tarkka kustannustarkastelu. Viherkatto tulisi määritellä tar-
kemmin.
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Vastine

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että lausunnot johtoaluemerkinnäs-
tä, viherkatoista ja toteutuksen taloudellisuudesta on otettu huomioon 
kaavakartan muutoksissa. Pihakannen suojelumääräystä ei ole täs-
mennetty maankäyttö- ja rakennuslaissa mainittujen purkamisluvan 
myöntämisen edellytysten vuoksi (MRL 139 §). Jatkosuunnittelun ja to-
teutuksen ohjauksesta vastaavat rakennus- ja rakennusvalvontavirasto. 
Jatkosuunnittelua ja toteutusta koskevat huomautukset on kirjattu kaa-
vadokumentteihin.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnossa 
(4.12.2014) todetaan, että asemakaavan muutos noudattaa yleispiirtei-
sempiä suunnitelmia ja täydentää jo olemassa olevaa yhdyskuntara-
kennetta. Alueen kulttuuriympäristön reunaehdot on huomioitu asema-
kaavaratkaisussa asianmukaisesti. Kaavamuutosalue sijaitsee tärkeäk-
si luokitellulla pohjavesialueella. Syntyvien hulevesien määrä ei kaava-
alueen rakentamisen myötä oleellisesti muutu ja viherkatot tasaavat 
osaltaan hulevesihuippuja. Lausunnon mukaan viherkatoilta tulevat ve-
det tulee johtaa viereiselle puistoalueelle. Putkitusten sijaan tulee puis-
toalueella suosia mahdollisuuksien mukaan avouomia. Tarpeellisten 
maanalaisten hulevesilinjojen putkikoot tulee mitoittaa niin, etteivät ne 
aiheuta haitallista padotusta.

Vastine

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että puhtaiden kattovesien johtami-
nen viereiselle puistoalueelle on mahdollistettu alueen vesihuoltosuun-
nitelmassa. Puiston suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa rakennusvi-
rasto. 

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

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Rakennusvalvontaviraston lausunnon johdosta asemakaavan muuto-
sehdotukseen on tehty seuraavat muutokset: 

 kaavakartan viherkattomääräystä on tarkennettu ja on lisätty mää-
räys kattomuodosta

 kaavakartan uudisrakennuksen rakennusalaan on annettu tulkinta-
vapautta siirtämällä kiinni rakentamisen linjan osoittava merkintä 
parvekkeiden ulkorajaan

 rakennukseen jätettävän kulkuaukon merkintää on jatkettu parvek-
keiden rakennusalalle.
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Helen Sähköverkko Oy:n lausunnon johdosta asemakaavan muutoseh-
dotukseen on tehty seuraavat muutokset: 

 kaavakarttaan on lisätty johtokujamerkintä
 ajoyhteyden kaavamääräykseen on tehty lisäys, joka sallii tonttien 

teknisten johtojen sijoittamisen sen alueelle.

Muut tehdyt muutokset:

 selostuksen kohdan 3 TAVOITTEET Keski-Vuosaarta koskevat täy-
dennysrakentamisen periaatteet on korjattu Keski-Vuosaaren re-
nessanssi, Lähtötiedot ja kehittämistavoitteet raportin mukaisiksi

 lisäksi kaavaselostukseen on tehty joitakin teknisluonteisia tarkis-
tuksia, jotka eivät muuta ehdotuksen sisältöä.

Jatkotoimenpiteet

Kaava-alueeseen tai sen osaan liittyy maankäyttösopimusmenettely, 
joka tulee saattaa päätökseen ennen kaavan hyväksymistä.

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

Lisätiedot
Laura Viljakainen, arkkitehti, puhelin: 310 37243

laura.viljakainen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 11.12.2014 § 594

HEL 2011-005442 T 10 03 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle asemakaa-
van muutosehdotuksesta nro 12280 seuraavan lausunnon: 

Kaavamuutosalue on pääosin yksityisomistuksessa. Kaupunki omistaa 
vähäisen määrän tontiksi muutettavaa katualuetta ja puistoaluetta.

Yksityiselle maanomistajalle aiheutuu kaavamuutoksen johdosta kau-
punginhallituksen 9.6.2014 (685 §) tekemän maapoliittisen päätöksen 
mukaista merkittävää hyötyä, joten tonttiosasto käy mainitun päätöksen 
mukaiset neuvottelut.

Kaavamuutoksen käsittelyä ei tule jatkaa ennen kuin neuvottelut on 
käyty.
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Lautakunnalla ei ole huomauttamista asemakaavan muutosehdotuk-
sesta nro 12280.

Käsittely

11.12.2014 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Juhani Tuuttila (hallintolain 28 §:n 1 momentin 3 kohta)

Esittelijä
virastopäällikkö
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Tapio Laalo, tonttiasiamies, puhelin: 310 36442

tapio.laalo(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 02.12.2014 § 466

HEL 2011-005442 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa tontin lisäraken-
taminen hakijan teettämien viitesuunnitelmien pohjalta. Muutosalueen 
pinta-ala on noin 3,8 hehtaaria. Kaavamuutoksessa on esitetty uutta 
asuinkerrosalaa 8 200 k-m2. Rakentaminen tuo alueelle noin 200 uutta 
asukasta. 

Kaavaehdotuksessa on otettu huomioon rakennusviraston kaavaluon-
nosvaiheessa esitetyt huomautukset. Kaavaehdotuksessa on huomioi-
tu tulevan rakennusalan ja katualueen välinen tilantarve. Edelleen on 
varmistuttava, että rakennuksen tukirakenteet ja ulokkeet pysyvät tontil-
la.

Asemakaavan muutos edellyttää Punakiventien siirtoa, johtosiirtoja ja 
kadun muutosta pihakaduksi noin 300 metrin matkalta. Pihakaduksi 
muuttaminen hillitsee ajonopeuksia ja läpiajoa. Uuden pihakadun tar-
kempi suunnittelu tehdään katusuunnitteluvaiheessa.

Rakennuksen vesikatot rakennetaan viherkattoina. Yleisten töiden lau-
takunta toteaa, että viherkattojen rakentamisen edistäminen Helsingis-
sä on kannatettavaa. Viherkatto kompensoi osaltaan rakentamisesta 
aiheutuvaa puiden menetystä. Tämän ja Lokkisaarenpuiston asema-
kaavamuutoksen hulevesitarkasteluja on sovitettu yhteen, niin että vi-
herkatoilta tulevat ylivuotohulevedet johdetaan viereiseen puiston hule-
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vesiuomaan. Hulevesien ohjauksen jatkosuunnittelu on tehtävä tiiviissä 
yhteystyössä rakennusviraston kanssa.

Kaavamuutoksesta aiheutuu Punakiventien pihakadun ja kääntöpaikko-
jen rakentamisesta noin 400 000 euron kustannukset rakennusvirastol-
le.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotusta nro 
12280 edellä esitetyin huomautuksin. 

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi

Kaupunginmuseon johtokunta 25.11.2014 § 91

HEL 2011-005442 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 3.10.2014

Lausunto

Kaupunginmuseon johtokunta antoi seuraavan lausunnon Punakiven-
tien asemakaavan muutosehdotuksesta.

Asemakaavan muutoksessa esitetään uusia lamellikerrostaloja Vuo-
saaren Punakiventielle. Uudet nelikerroksiset lamellikerrostalot kiertä-
vät Viljo Revellin ja Heikki Castrenin vuonna 1965 suunnittelemaa pis-
tetalojen kokonaisuutta. Uusi rakennusmassa polveilee Punakiventien 
suuntaisesti. Kallioisen mäen päällä sijaitseva kuuden pistetalon ryhmä 
säilyy alueen maamerkkinä. 

Uudisrakentamista ohjataan asemakaavassa niin, että se mahdollisim-
man hyvin soveltuisi 1960-luvun miljööseen. 

Helsingin Yleiskaava 2002:ssa suunnittelualue on merkitty kerrostalo-
valtaiseksi alueeksi sekä kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja 
maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi.

Kaupunginmuseon johtokunta katsoo, että tiivistämisestä huolimatta 
olemassa oleva 1960-luvulla rakennettu pistetalojen kokonaisuus säi-
lyttää asemansa ympäristössä. Lisäksi johtokunta pitää suojelumää-
räystä sr-2 kattavana: Rakennustaiteellisesti, kaupunkikuvallisesti ja 
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historiallisesti arvokas rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa pur-
kaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos- tai lisärakentamis-
töitä, jotka heikentävät rakennuksen rakennustaiteellisia, historiallisia 
tai kaupunkikuvallisia arvoja tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirtei-
tä. Korjauksen lähtökohtana tulee olla rakennuksen alkuperäisten ra-
kenteiden, rakennusosien ja niiden yksityiskohtien, materiaalien ja vä-
rien säilyttäminen. Mikäli alkuperäisiä rakennusosia joudutaan pakotta-
vista syistä uusimaan, se tulee tehdä rakennuksen ominaispiirteisiin hy-
vin soveltuvalla tavalla. Pihakansi on merkitty suojelumerkinnällä /s, jol-
la varmistetaan sen ominaispiirteiden säilyminen.

Kaupunginmuseon johtokunta puoltaa asemakaavamuutoksen hyväk-
symistä.

Esittelijä
yksikön päällikkö
Anne Mäkinen

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

sari.saresto(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 25.11.2014 § 344

HEL 2011-005442 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon antoi ympäristökeskus.

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

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

eeva.pitkanen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 04.11.2014 § 115

HEL 2011-005442 T 10 03 03

Lausunto
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Pelastuslautakunta antoi Vuosaaren asemakaavan muutosehdotukses-
ta nro 12280 Punakiventie 
1-11 seuraavan lausunnon.

Pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutok-
seen nro 12280.

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

Esittelijä
vs. pelastuskomentaja
Jorma Lilja

Lisätiedot
Kimmo Kartano, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 0403514306

kimmo.kartano(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 23.09.2014 § 288

HEL 2011-005442 T 10 03 03

Ksv 0592_2, Punakiventie 1-11, karttaruutu L5

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 23.9.2014 päivätyn 54. kaupunginosan (Vuosaari, Keski-Vuosaari) 
korttelin 54079 tontin 1, korttelin 54082 tontin 3 sekä katu- ja puis-
toalueiden asemakaavan muutosehdotuksen nro 12280 hyväksy-
mistä

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

Samalla lautakunta päätti

 antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin mielipi-
teisiin

 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lau-
sunnot

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

 kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa perimään hakijalta Kustan-
nukset-liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykustan-
nukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Laura Viljakainen, arkkitehti, puhelin: 310 37243

laura.viljakainen(a)hel.fi
Leena Makkonen, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37262

leena.makkonen(a)hel.fi
Peik Salonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37248

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

mari.soini(a)hel.fi
Inga Valjakka, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37087

inga.valjakka(a)hel.fi

Rakennusvirasto 10.1.2014

HEL 2011-005442 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää osallistumis- ja arviointisuunnitel-
masta 1092-01/13 ja Punakivenpuiston kaavaluonnoksesta rakennusvi-
raston kannanottoa 10.1.2014 mennessä.

Asemakaavan muutoksen tarkoitus on täydentämisrakentaminen. Muu-
toksessa suojellaan arvorakennukset. Tontille mahdollistetaan uusien 
asuinkerrostalojen rakentaminen, joka tuo tontille uutta kerrosalaa 8200 
k-m2 ja noin 200 uutta asukasta.

Asemakaavan muutos edellyttää Punakiventien siirtoa, johtosiirtoja, se-
kä kadun muutosta pihakaduksi. Punakiventie katkaistaan molemmista 
päistään kääntöpaikoiksi uuden rakennusalan alueelta. Pihakaduksi 
muuttaminen hillitsee ajonopeuksia ja läpiajoa. Uuden kerrostalon py-
säköinti on sijoitettu maantasaiseen pysäköintiin, josta pitää peruuttaa 
pois. Liikenteen hidastamistöyssyjen perustaminen on hyvin hankalaa 
paikan maaperän takia. 

Pihakadun tarkempi suunnittelu tehdään katusuunnitteluvaiheessa. Ka-
dun kukkalaatikot ja istutukset hankaloittavat erityisesti kunnossapitoa. 
Katua koskevat muutokset nostavat myös ylläpidon kustannuksia.
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Rakennusvirasto pyytää varmistamaan, että rakennusalan ja kadun vä-
liin jää riittävästi tilaa niin, että rakennuksen rakenteet tai ulokkeet eivät 
ulotu katualueelle. 

Rakennuksen vesikatot rakennetaan viherkattoina. Alustavissa keskus-
teluissa on mietitty viherkatolta tulevien ylivuotohulevesien johtamista 
puiston hulevesiojaan, jonka on tarkoitus jatkua hulevesiuomana Vuo-
saaren keskuspuistossa. Vesien johtaminen ojaan tulee selvittää jatko-
suunnittelussa yhteistyössä rakennusviraston kanssa.

Rakennusvirasto puoltaa asemakaavaluonnosta edellä mainituin huo-
mautuksin.

25.3.2013 Lausunto annettu

Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi
Jenna Ikonen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

jenna.i.ikonen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 12.12.2013

HEL 2011-005442 T 10 03 03

Kaupunginmuseo lausuu asemakaavan muutoksesta kulttuuriympäris-
tön vaalimisen näkökulmasta. 

Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kerrostalovaltaiseksi alueeksi, 
kaupunginosapuistoksi ja kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti 
ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi. 

Keski-Vuosaaren asemakaava toteutti alkuaan metsäkaupungin ihan-
netta. Rakennusryhmät sovitettiin metsäiseen maisemaan maaston ja 
luonnon vaihtelevuutta korostaen. Korttelit olivat saarekemaisia ja nii-
den asuinrakennusten arkkitehtuuri monimuotoista ja veistoksellista.  
Pihatilat olivat avoimia, metsäisiä. Merkittävä ominaispiirre on alueen 
halki kulkeva laaja keskuspuisto.

Asemakaavan muutos koskee Keski-Vuosaaren asuinkerrostalotontteja 
osoitteessa Punakivenkatu 1-11. Tontit ovat osa arkkitehtien Viljo 
Rewellin ja Heikki Castrenin suunnittelemaa kokonaisuutta. Kuuden 12-
kerroksisen pistetalon ryhmä sijoittuu kallioisen mäen reunalle Punaki-
ventien varrelle. Kerrostalot nousevat betonikannelta, jonka alla on py-
säköintitilaa. Tontilla kasvaa mäntyjä ja lehtipuita. Suunnittelualueen 
kasvillisuutta rajaa tontin pysäköintikansi. 
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Punakiventien varteen on suunnitteilla uusia nelikerroksisia asuinker-
rostaloja. Viljo Revellin ja Heikki Castrenin vuonna 1965 suunnittele-
maa pistetalojen kokonaisuus säilyy alueen maamerkkinä. Tavoitteena 
on täydentää korttelia alueen 60-luvun arkkitehtuuria kunnioittaen.

Asemakaavan muutoksessa olemassa olevat kerrostalot ja pysäköinti-
kansi suojellaan. Asuinkerrostalojen suojelumerkinnässä sr-2 määrä-
tään, että rakennusten korjaamisen lähtökohtana tulee olla rakennuk-
sen alkuperäisten tai niihin verrattavien rakenteiden, rakennusosien ja 
niiden yksityiskohtien, materiaalien ja värien säilyttäminen. 

Kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosluon-
noksesta.

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

sari.saresto(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveysvirasto 25.3.2013

HEL 2011-005442 T 10 03 03

Sosiaali- ja terveysviraston lausunto asemakaavan muutoshakemuk-
seen Vuosaaren tonteille 54082/3 ja 54079/1, Punakiventie 1-5 ja Pu-
nakiventie 7-11, Dnro HEL 2011-005442

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää sosiaali- ja terveysviraston kanna-
nottoa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1092-00/13, joka koskee 
asemakaavan muutosta Keski-Vuosaaren asuinkerrostalotontteja 
54079/1 ja 54082/3 sekä näihin liittyviä katu- ja puistoalueita. Tontit si-
jaitsevat osoitteessa Punakiventie 1–11. Määräaika on 26.3.2013.

Alue sijaitsee Vuosaaren kaupunginosassa kaupallisten ja kunnallisten 
palvelujen läheisyydessä. Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kerros-
talovaltaiseksi alueeksi palveluineen sekä kulttuurihistorian, rakennus-
taiteen ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi.

Tontit ovat osa Viljo Revellin ja Heikki Castrenin vuonna 1965 suunnit-
telemaa kokonaisuutta, johon kuuluu kaksi kerrostaloyhtiötä ja rivitalo-
yhtiö. Kuuden kahdeksankerroksisen pistetalon sarja sijoittuu kallioisen 
mäen reunalle Punakiventien varteen. Kerrostalot nousevat betonikan-
nelta, jonka alla on pysäköintiä. Seitsemän asuinkerroksen lisäksi ta-
loissa on ullakkokerros, maanpäällinen kellarikerros sekä pihakannen 
alaista tilaa. Tontin pohjoisosa on puistomainen nurmikenttineen ja pui-
neen.
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Tontin pohjoisosaan Punakiventien varteen on suunnitteilla uusia neli-
kerroksisia asuinkerrostaloja. Lähialueella on vireillä myös Vuosaaren-
tie 10:n ja Lokkisaarenpuiston asemakaavamuutokset, joissa suunnitel-
laan uutta asuntorakentamista.

Lausunto

Sosiaali- ja terveysvirasto toteaa, että kyseisille Vuosaaren tonteille ei 
ole suunniteltu sosiaali- ja terveyspalvelujen toimipisteitä. Asemakaa-
va-alueen kaavamääräysten (Helsingin yleiskaava 2002) mukaan ker-
rostalovaltaista aluetta kehitetään asumisen, kaupan ja julkisten palve-
lujen sekä virkistyksen käyttöön ja ympäristöhaittoja aiheuttamatto-
maan toimitilakäyttöön sekä alueelle tarpeellisen yhdyskuntateknisen 
huollon ja liikenteen käyttöön.

Kyseiset tontit sijaitsevat kulttuurihistorian, rakennustaiteen ja maise-
makulttuurin kannalta merkittävällä alueella. Aluetta tulisi kehittää niin, 
että alueen arvot ja ominaisuudet säilyvät.

Sosiaali- ja terveysvirasto pitää tärkeänä, että alueella noudatetaan 
kaupunginhallituksen (29.10.2012) hyväksymiä esteettömyyslinjauksia. 
Tärkeää on parantaa alueen esteettömyyttä ja taata kaikille tasavertai-
set liikkumismahdollisuudet. Rakennukset tulee suunnitella siten, että 
kaikkien rakennuksen käyttäjien tulee voida käyttää samaa sisäänkäyn-
tiä riippumatta henkilön liikkumiskyvystä.

Alueen lähipalvelukeskuksena toimii Vuosaaren metroaseman ympäril-
le muodostunut palvelujen keskittymä, jossa sijaitsee mm. terveysase-
ma. Sosiaali- ja terveyspalvelujen saavutettavuuden vuoksi selkeät ja 
esteettömät lähiliikenteen ja kevyenliikenteen reitit lähipalvelukeskuk-
seen sekä muiden palvelujen ääreen ovat välttämättömiä. Mahdollisen 
pihakadun esteettömät kulkureitit ja talvikunnossapito tulee suunnitella 
Helsinki kaikille -ohjeistuksen mukaisesti, liikuntarajoitteisten ja ikäänty-
neiden asukkaiden liikkuminen huomioiden.

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

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

timo.vierela(a)hel.fi
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§ 10
V 18.1.2017, Raide-Jokerin tekninen asemakaava ja asemakaavan 
muutokset (nro 12400)

HEL 2015-002627 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 36. kaupunginosan (Viikki) ka-
tualueiden, 45. kaupunginosan (Vartiokylä) katualueiden, 29. kaupungi-
nosan (Haaga) korttelin 29007 tontin 2 sekä puistoalueen, korttelin 
29104 tontin 12, korttelin 29154 tontin 2 sekä katu- ja puistoalueiden, 
36. kaupunginosan (Viikki) katu-, suojaviher- ja lähivirkistysalueiden, 
43. kaupunginosan (Herttoniemi) suojaviheralueen, 45. kaupunginosan 
(Vartiokylä) korttelin 45060 tonttien 3 ja 4, korttelin 45180 tontin 1, kort-
telin 45196 tontin 20 ja osan tontista 15, korttelin 45197 osan tontista 3, 
korttelin 45200 tonttien 6 ja 15 sekä katu-, puisto-, rautatie- ja lähivirkis-
tysalueiden asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 14.6.2016 päi-
vätyn ja 29.11.2016 muutetun piirustuksen numero 12400 mukaisena 
ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

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

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12400 kartta (1/4), päi-
vätty 14.6.2016, muutettu 29.11.2016

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12400 kartta (2/4), päi-
vätty 14.6.2016, muutettu 29.11.2016

3 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12400 kartta (3/4), päi-
vätty 14.6.2016, muutettu 29.11.2016

4 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12400 kartta (4/4), päi-
vätty 14.6.2016, muutettu 29.11.2016

5 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12400 selostus, päivätty 
14.6.2016, täydennetty 30.6.2016

6 Vuorovaikutusraportti 14.6.2016, täydennetty 29.11.2016 ja asukastilai-
suuksien, Jokerimessujen yhteenveto (12., 19. ja 28.5.2015) muistio

7 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku
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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
Liite 5
Liite 6
Liite 7

Gasum Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä
Museovirasto, kulttuuriympäris-
tön suojelu
Helen Oy
Liikennevirasto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaava- ja asemakaavan muutosalueet sijaitsevat Helsingissä 
Raide-Jokerin linjan varrella Haagassa, Viikissä, Myllypurossa ja Var-
tiokylässä.

Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksesta Oulunkylän ja Pitäjänmäen 
kautta Espoon Keilaniemeen kulkeva pikaraitiotieyhteys. Raideyhteys 
korvaa runkobussilinjan 550:n, jonka kapasiteetti ei riitä vastaamaan 
kasvavaa matkakysyntää. Raide-Jokerin tekniset asemakaavat ja ase-
makaavamuutokset ovat pikaraitiotielinjan vaatimia katualueiden laa-
jennuksia puistoalueille tai tonteille. Katualueiden laajennuksia on 12 
kohdassa Raide-Jokerin radan varrella: Haagassa, Viikissä, Herttonie-
messä, Myllypurossa ja Vartiokylässä.
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Raide-Jokerin tavoitteena on kestävän liikkumisen edistäminen, seu-
dun poikittaisen joukkoliikenteen kuljetuskapasiteetin ja palvelutason 
parantaminen sekä täydennysrakentamisen edistäminen. Raide-Joke-
rin teknisten kaavamuutosten tavoitteena on mahdollistaa Raide-Joke-
rin toteutus.

Raide-Jokerille on suunniteltu kaksi varikkoa, joista päävarikko sijoittuu 
Roihupellon metrovarikon viereen nykyiselle bussivarikkoalueelle ja si-
vuvarikko Laajalahteen. Roihupellon varikkotontti sisältyy Raide-Joke-
rin teknisiin kaavoihin. Teknisten asemakaavojen lisäksi Raide-Jokerin 
toteuttaminen edellyttää kaavamuutoksia myös Pitäjänmäessä, Maunu-
lassa ja Oulunkylässä, mutta nämä osuudet sisältyvät erillisiin asema-
kaavoihin.

Haagassa Vihdintien kiertoliittymän (kartalla nro 1), Eliel Saarisen tiellä 
Loja Saarisen polun kohdalla (nro 2), Eliel Saarisen tiellä Aino Actén 
tien risteyksen alueella (nro 3) ja Vartiokylässä Viilarintiellä (nro 8) 
muutetaan kaupungin omistamaa puistoaluetta tai lähivirkistysaluetta 
(P, VL) katualueeksi. Helsingin kaupunki omistaa maan näillä alueilla.

Eliel Saarisen tiellä Loja Saarisen polun kohdalla koulutontti (YO/s, nro 
2), Viilarintiellä Holkkitien risteyksessä teollisuustontti (T, nro 9), Varik-
kotien risteyksessä rivitalotontti (AR, nro 10), Varikkotiellä Ratasmyllyn-
tien risteyksessä varikkotontti (ET, nro 11), Varikkotiellä Tenniskeskuk-
sen tontti (YU, nro 12) ja Raaseporintiellä rivitalotontti (AR, nro 12) 
muutetaan osin katualueeksi. Kaikki nämä tontit ovat kaupungin omis-
tamia, osa tonteista on vuokrattu. Eliel Saarisen tien ja Nuijamiestien-
tien risteyksessä muutetaan osin katualueeksi toimistotalotonttia (KT, 
nro 4), joka on yksityisessä omistuksessa.

Viikintiellä ja Viilarintiellä asemakaavoitetaan aikaisemmin asemakaa-
voittamatonta maata katualueeksi. Näistä Viikintien ja Pihlajamäentien 
risteyksen kaava-alue (nro 6) on Senaattikiinteistön ja Helsingin yliopis-
ton omistama, muuten maa (nro 7 ja 8) on kaupungin omistuksessa. 
Lahdenväylän ylittävällä sillalla laajennetaan maantien alueen (LT-alue) 
eritasoaluetta (nro 5).

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden, oikeus-
vaikutteisen yleiskaavan ja Pohjois-Haagan itäosan osayleiskaavan 
mukainen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumis-
ta. Kaavaratkaisu on myös kaupunginvaltuuston 26.10.2016 hyväksy-
män uuden yleiskaavan tavoitteiden mukainen.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja ja niissä alue on merkitty 
asuin-, palvelu- tai työpaikkatontiksi sekä puisto-, lähivirkistys- tai liiken-
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nealueeksi. Voimassaolevat asemakaavat on kuvattu kaavaselostuk-
sen (liite 5) kohdassa "Asemakaavan kuvaus" kunkin aiheen kohdalla.

Raide-Jokerin rakentamiskustannukset ovat hankesuunnitelman mu-
kaan 275 miljoonaa euroa (MAKU-indeksi 110,6 - huhtikuu 2015). Ra-
kentamisen kustannusarvio sisältää sekä raitiotien infrastruktuurin ra-
kentamisen että raitiotien edellyttämät muutokset katuympäristöön. 
Helsingin kaupungin arvioitu osuus rakentamiskustannuksista on 178,5 
miljoonaa euroa. Hankkeen toteuttamisen edellytyksenä on 30 % val-
tion tuki, jolloin Helsingin maksuosuudeksi jäisi 125 miljoonaa euroa.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaava on tehty kaupungin aloitteesta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman mukaisesti. Suunnitelmaa koskevissa viranomaisten kan-
nanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, että on 
järjestetty virastojen ja hallintokuntien yhteinen neuvottelu kaavatyön 
yhteydessä. Esille nousseet asiat huomioitiin jatkosuunnittelussa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevia mielipidekirjeitä saapui 
kuusi. Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty asukastilaisuudessa ja pu-
helimitse. Mielipiteet kohdistuivat Raide-Jokerin hankesuunnitelman jat-
kosuunnitteluun sekä toteutukseen. Lahdenväylän ylittävän jo olemas-
sa olevan sillan hyödyntämistä toivottiin uuden sillan rakentamisen si-
jaan. Liikenteen aiheuttama tärinä ja sen vaikutus Varikkotien ja Raa-
seporintien risteyksen asuinrivitalojen vanhoihin putkilinjoihin sekä pie-
nentyvä piha huolestuttivat. Mielipiteet on otettu huomioon kaavatyössä 
siten, että Varikkotien ja Raaseporintien risteyksen kohdalla, missä ka-
tualueen laajenee asuinrivitalotontille 3, on tontille osoitettu korvaava 
maa-alue lähivirkistysalueen puolelta.

Raide-jokerin teknisten kaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa 
päivitettiin 15.4.2016. Aluerajauksiin tuli muutoksia tarkentuneen suun-
nittelun johdosta. Muutokset olivat vähäisiä ja muutoksista lähetettiin 
kuulemiskirje osallisille. Päivitettyä suunnitelmaa koskevia mielipidekir-
jeitä saapui seitsemän. Mielipiteissä kannatettiin Raide-Jokeria. Vaih-
toehtoisista sähkö- ja nivelbusseista toivottiin selvitystä. Viilarintien 
pohjoisosan katualueen kohdalla oltiin huolissaan hiidenkourun kohta-
losta ja liikennejärjestelyiden vaikutuksista Myllärintien liikenteeseen. 
Varikkotien ajoliittymät sekä Varikkotien ja Raaseporintien risteyksen 
asuinrivitalojen tonttimuutokset huolestuttivat. Mielipiteet on otettu huo-
mioon kaavatyössä siten, että on tarkasteltu mahdollisuuksia kiertää 
Viilarintien eteläpuolella sijaitseva hiidenkouru. Eliel Saarisen tien ja 
Nuijamiestentien risteyksessä sijaitsevan toimistorakennusten tontin 12 
muutoksista on järjestetty kokous omistajan kanssa. Varikkotien ja 
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Raaseporintien risteyksen kohdalla tonttimuutoksista on neuvoteltu ta-
loyhtiön kanssa.

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 2.9. - 3.10.2016, jolloin siitä saa-
tiin lausunnot ja yksi muistutus.

Muistutus

Muistutus kohdistui Roihupellon varikkoon. Muistutuksessa oltiin huolis-
saan varikon vaikutuksista Puu-Myllypuron asuinalueeseen ja ehdotet-
tiin varikkoalueen pohjoisosan maisemoimista ja sen merkitsemisestä 
kaavaan.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Gasum Oy:n, Helen Sähköverkko Oy:n, 
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL), Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY), museoviraston, Uudenmaan elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus), asuntotuotanto-
toimiston (ATT), kaupunginmuseon, kiinteistöviraston, opetusviraston, 
pelastuslautakunnan, yleisten töiden lautakunnan ja ympäristölautakun-
nan lausunnot.

ELY-keskuksen lausunnossa esitettiin Lahdenväylän sillan suunnitte-
lussa tarvittavan yhteistyötä ELY-keskuksen kanssa ja katsottiin myös, 
että autoliikennettä tuotaessa lähemmäs asumista tai työpaikkoja raide-
linjausmuutoksen vuoksi on melun, tärinän, runkomelun ja ilmanlaadun 
huononemisen sekä muiden haitallisten vaikutusten torjumiseksi annet-
tava tarpeelliset määräykset.

Gasum Oy haluaa muistuttaa, että maakaasuputkistolla ja sähköä joh-
tavilla rakenteilla saattaa olla haitallisia keskinäisiä vaikutuksia ja raitio-
tien sähköiset rakenteet on suunniteltava tämä huomioiden. Lisäksi 
maakaasuputkien siirto Käskynhaltijantiellä ja Pirjontiellä saattaa vai-
kuttaa Nuijamiestentien kaava-alueeseen.

Helsingin Sähköverkko Oy:n lausunto kohdistui 110 kV voimajohdon ja 
Raide-Jokerin risteyskohtien suunnitteluun, yhteistyöhön sähkösiirron 
erityiskysymysten suunnittelun suhteen, johtomuutoksille varattavaan 
aikaan sekä kustannuksiin, jotka kuuluvat Raide-Jokerin hankkeelle. 

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) lausunto kohdistui yh-
teistyön jatkuvuuteen tulevassa suunnittelussa ja Raide-Jokerin linjan 
suunnitteluun kokonaisuutena. HSL muistuttaa, että katusuunnittelussa 
on noudatettava Raide-Jokerin liikennesuunnittelun mukaisia mitoituk-
sia tyyppikuvien mitoitusten sijaan.
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Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) lausunto 
kohdistui vesihuollon huomioimiseen suunnittelussa sekä kustannuk-
siin.

Museoviraston ja Helsingin kaupunginmuseon välisen yhteistyösopi-
muksen perusteella Helsingin kaupunginmuseo lausuu asiasta. Kau-
punginmuseo kiinnittää huomiota Viilarintien kaava-alueen ulkopuolella 
olevan muinaismuistolain perusteella suojellun 1. maailmansodan ai-
kaisen luolan ja sinne johtavan tien säilymiseen. 

Asuntotuotantotoimiston (ATT) lausunto kohdistui pelastusajoneuvojen 
nostopaikkoihin, kiskolinjojen sijaintiin sekä tontin 29014/3 rakennusp-
rojektin aikataulun huomioimiseen. 

Kiinteistöviraston lausunto kohdistui maanhankintaan, jota tulisi lähtö-
kohtaisesti välttää Raide-Jokerin suunnittelussa. 

Opetusviraston lausunto kohdistui tontin 29007/2 käyttöön, meluun ja 
lasten turvalliseen liikkumiseen koulun läheisyydessä.

Yleisten töiden lautakunnan lausunto kohdistui infran, jalankulun, pyö-
räilyn, huolto ja kunnossapidon tilavarauksiin katualueella, hulevesiin, 
sammakko- ja matelijaeläimiin, Viikintien ekologiseen käytävään, Viila-
rintien viheryhteyteen ja Metso-alueisiin sekä pysäkkiympäristöjen es-
teettömyyden suunnitteluun. 

Ympäristölautakunnan lausunto kohdistui Viilarintien kaavamuutosalu-
een kalliokourun säilymiseen ja Viikintien rakennustöiden aiheuttaman 
melun huomioimiseen Natura-alueen lintujen pesimäaikana.

Pelastuslautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotusta. Muissa 
lausunnoissa ei ollut huomautettavaa. Lisäksi liikennevirasto ja Helen 
Oy ilmoittivat, ettei niillä ole lausuttavaa.

Lausunnot ilmenevät kokonaisuudessaan päätöshistoriasta ja niiden 
referaatit sekä lausuntoihin annetut vastineet ovat vuorovaikutusrapor-
tissa (liite 6).

Asemakaavaan ja asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Muistutuksessa ja lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaa-
van tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin. Kaavaeh-
dotukseen on tehty muutoksia, jotka ilmenevät yksityiskohtaisesti kaa-
vaselostuksen viimeisestä luvusta. 

Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen 
asettaa uudelleen nähtäville.
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Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan tarkistetun esityk-
sen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

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

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12400 kartta (1/4), päi-
vätty 14.6.2016, muutettu 29.11.2016

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12400 kartta (2/4), päi-
vätty 14.6.2016, muutettu 29.11.2016

3 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12400 kartta (3/4), päi-
vätty 14.6.2016, muutettu 29.11.2016

4 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12400 kartta (4/4), päi-
vätty 14.6.2016, muutettu 29.11.2016

5 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12400 selostus, päivätty 
14.6.2016, täydennetty 30.6.2016

6 Vuorovaikutusraportti 14.6.2016, täydennetty 29.11.2016 ja asukastilai-
suuksien, Jokerimessujen yhteenveto (12., 19. ja 28.5.2015) muistio

7 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuvat 1-12

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
Liite 5
Liite 6



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 69 (185)
Kaupunginhallitus

Kaj/3
09.01.2017

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

Liite 7
Gasum Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä
Museovirasto, kulttuuriympäris-
tön suojelu
Helen Oy
Liikennevirasto

Tiedoksi

Asuntotuotantotoimisto
Kaupunginmuseo
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kiinteistövirasto
Opetusvirasto
Pelastuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 29.11.2016 § 419

HEL 2015-002627 T 10 03 03

Ksv:n hankenro 4724_1

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 14.6.2016 päivätyn ja 29.11.2016 muutetun asemakaava- ja ase-
makaavan muutosehdotuksen nro 12400 hyväksymistä. Asemakaa-
va koskee 36. kaupunginosan (Viikki) katualueita ja 45. kaupungino-
san (Vartiokylä) katualueita ja asemakaavan muutos koskee 29. 
kaupunginosan (Haaga) korttelin 29007 tonttia 2 sekä puistoaluetta, 
korttelin 29104 tonttia 12, korttelin 29154 tonttia 2 sekä katu- ja 
puistoalueita, 36. kaupunginosan (Viikki) katu-, suojaviher- ja lähivir-
kistysalueita, 43. kaupunginosan (Herttoniemi) suojaviheraluetta, 
45. kaupunginosan (Vartiokylä) korttelin 45060 tontteja 3 ja 4, kort-
telin 45180 tonttia 1, korttelin 45196 tonttia 20 ja osaa tontista 15, 
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korttelin 45197 osaa tontista 3, korttelin 45200 tontteja 6 ja 15 sekä 
katu-, puisto-, rautatie- ja lähivirkistysalueita.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutukseen. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Lai-
turilla, Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuilla 
kohdassa Päätöksenteko

www.hel.fi/ksv

 ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan 
MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavas-
ta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

14.06.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä
vs. asemakaavapäällikkö
Annukka Lindroos

Lisätiedot
Pia Sjöroos, projektipäällikkö, maankäyttö, puhelin: 310 37281

pia.sjoroos(a)hel.fi
Jenni Aalto, suunnittelija, maankäyttö, puhelin: 310 37225

jenni.aalto(a)hel.fi
Lauri Kangas, projektipäällikkö, liikenne, puhelin: 310 37455

lauri.kangas(a)hel.fi

Opetusvirasto Opetustoimen johtaja 19.10.2016

HEL 2015-002627 T 10 03 03

Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille suunnitellaan pi-
karaitiotietä – Raide-Jokeria. Helsingin seudun ensimmäinen pikaraitio-
tie korvaisi runkolinjan 550 eli niin sanotun Bussi-Jokerin. Bussien ka-
pasiteetti ei riitä kasvavien matkustajamäärien kuljettamiseen tulevai-
suudessa. Raide-Jokerin hankesuunnitelma valmistui alkuvuodesta 
2016. Raide-Jokerin tekniset asemakaavamuutokset ovat pääosin ka-
tualueiden laajennuksia. Niiden tarkoituksena on mahdollistaa hank-
keen jatkosuunnittelu ja toteutus. 29 kaupunginosa (Haaga) korttelin 
29007 tonttia 2 kortteli, säilytetään (YO/s) merkintä. Kortteli 29007 tontti 
2 kaavoitetaan uudestaan samalla merkinnällä (YO/s) uuden katualue-

http://www.hel.fi/www/ksv/fi
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muutoksista johtuvan tontin rajan vuoksi mutta nykyiseen asemakaa-
vaan ei tehdä muita muutoksia. Eliel Saarisen tiellä, Vihdintien ja Ison-
nevankujan välillä, raitiotie sijoittuu kadun keskelle ajokaistojen väliin. 
Kadun molemmin puolin ovat kaksisuuntaiset pyörätiet ja jalkakäytävät. 
Katualuetta on tarkoitus laajentaa koulutontin puolelle nurmialueelle 
noin puolitoista metriä, 38 metrin matkalta. 

Opetusvirasto katsoo että Raide-Jokerin aiheuttamat uudet katujärjes-
telyt koulutontilla Eliel Saarisen tien ja Loja Saarisen polun risteyksen 
kohdalla eivät vaikuta tilallisesti koulutontin käyttöön mutta ne eivät saa 
häiritä koulun toimintaa aiheuttamalla meluhaittaa. On myös huolehdit-
tava lasten turvallisesta liikkumisesta koulun läheisyydessä.

Lisätiedot
Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

mia.kuokkanen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 06.09.2016 § 91

HEL 2015-002627 T 10 03 03

Esitys

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Raide-Jokerin teknises-
tä asemakaavasta ja asemakaavojen muutoksista (nro 12400):

Pelastuslautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen hyväksy-
mistä.

Asemakaavan muutosehdotuksessa on huomioitu riittävällä tavalla pa-
loturvallisuuteen liittyvät asiat.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Juha Rintala, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31235

juha.rintala(a)hel.fi

Asuntotuotantotoimisto 6.9.2016

HEL 2015-002627 T 10 03 03

Raide-Jokeri parantaa toteutuessaan joukkoliikenteen poikittaisliiken-
teen kapasiteettiä ja palvelutasoa edistäen siten täydennysrakentamis-
ta ja kaupunkirakenteen tiivistymistä.  Suunnittelussa tulee huolehtia 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 72 (185)
Kaupunginhallitus

Kaj/3
09.01.2017

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

siitä, että Raide-Jokerin linja ja sen tekniset ratkaisut eivät estä pelas-
tusajoneuvojen nostopaikkojen sijoittamista katualueelle. Muuten rajoi-
tetaan merkittävästi asuinrakennusten suunnittelua ja asuntojen suun-
nattavuutta hyviin ilmansuuntiin. Mahdollisuus sijoittaa pelastustie ka-
dulle säästää pihatilaa asukkaiden oleskelulle ja viheralueeksi. Raide-
Jokerin kiskolinjan ei tulisi sijaita ajoneuvokadun ja asuintontin välissä.

Raide-Jokerin hankesuunnitelmassa ollut kiertoliittymä asuintontin 
29014/3 kohdalla on korvattu kaavassa T-risteyksellä, ratkaisu on ton-
tin kohdalta positiivinen. Asuintontin suunnittelu on käynnissä ja sitä 
tehdään nykyisten tontinrajojen puitteissa. Jatkosuunnittelussa tulee 
huomioida, että katualue ei syö alaa tontilta. Mikäli tontin rajat muuttui-
sivat, aiheuttaisi se aikataulullisen riskin tontin rakennusprojektille.

Lisätiedot
Seidi Kivisyrjä, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 32331

seidi.kivisyrja(a)att.hel.fi

Kiinteistövirasto 1.9.2016

HEL 2015-002627 T 10 03 03

Raidejokeri lisää oman vaikutusalueensa täydennysrakennuspotentiaa-
lia ja vetovoimaa. Raidejokerin suunnittelussa on lähtökohtaisesti pyrit-
tävä pysymään nykyisen katualueen sisällä, koska kaava-alueen laa-
jentaminen olemassa oleville tonteille aiheuttaa maanhankintaan ja ton-
tinluovutukseen liittyviä koko hankkeen kannalta merkittäviä aikataulu-
riskejä ja myös kustannuksia.

Lisätiedot
Valtteri Halla, maankäyttöinsinööri, puhelin: 09 310 76184

valtteri.halla(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 23.08.2016 § 338

HEL 2015-002627 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Teknisessä asemakaavassa ja asemakaavan muutoksissa tulee varata 
riittävästi tilaa kaikille pikaraitiotien edellyttämille teknisille järjestelmille. 
Lisäksi tulee varmistaa, että Raide-Jokerin edellyttämät muutokset ka-
tuihin, jalankulun ja pyöräilyn reitteihin sekä maanalaiseen infraan mah-
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tuvat muutosalueille. Lopputilanteessa katuympäristössä tarvitaan tilaa, 
jotta väylien ja reittien kunnossapito on mahdollista ympäri vuoden.

Hulevesien hallinnan ja hulevesijärjestelmien muutostöiden lähtökohta-
na tulisi olla avo-ojajärjestelmien säilyttäminen siirtotöiden yhteydessä. 
Viikinojan ekologisen tilan parantaminen tulee olla alueen muutostöi-
den suunnittelun lähtökohtana. Vesiympäristön hallinta on tärkeää 
myös Viikintien eteläpuolisten peltojen tärkeän matelija- ja sammakkoe-
läinkohteen säilymisen turvaamiseksi. Yksi alueelta tavatuista lajeista 
on viitasammakko.

Viikki-Kivikko-vihersormi Viikintien itäosassa on tärkeä osa alueen eko-
systeemipalveluja. Viikintien varrella vanha ratapenkan pensainen ja 
puustoinen ympäristö mahdollistaa osaltaan viherverkoston kyteytymi-
sen ja toimii ekologisena käytävänä. Kaavamuutostyön ja jatkosuunnit-
telun yhteydessä tulee varmistaa, että nämä yhteydet löytyvät alueelta 
jatkossakin. Eläinlajien liikkuminen viheralueelta toiselle edellyttää 
avointen aleuiden välistä löytyviä puustoisempia ja metsäisempiä saa-
rekkeita ja reittejä. Näin Viikin alue säilyy jatkossakin ekologisena siirty-
mä- ja elinympäristönä eri lajeille.

Viilarintien ympäristö on tunnistettu yleiskaava 2050 aineiston kaupun-
kiluonto kartassa kehitettäväksi viheryhteydeksi. Viilarintien eteläpuoli 
on osittain Metso-aluetta.

Suunnitelmaselostukseen on kirjattu, että pysäkkiympäristöjen osalta 
pyritään täyttämään esteettömyyden perustason vaatimukset. Uuden 
liikennejärjestelmän suunnittelun lähtökohtana tulee kuitenkin olla kaik-
kien käyttäjien huomioiminen ja pysäkkien suunnittelun lähtökohtana 
tulee olla esteettömyyden erikoistason mukaiset suunnitteluratkaisut. 

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Anni Tirri, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi
Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko(a)hel.fi
Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38448

heikki.takainen(a)hel.fi
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 74 (185)
Kaupunginhallitus

Kaj/3
09.01.2017

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

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 15.8.2016

HEL 2015-002627 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 27.6.2016

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
Viikin (36.ko) ja Vartiokylän (45.ko), Raide-Jokerin teknisistä asema-
kaavoista ja asemakaavan muutoksista nro 12400. Kaupunginmuseo 
lausuu asiasta kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta.

Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille suunnitellaan pi-
karaitiotietä – Raide-Jokeria, joka on suunniteltu kulkemaan pääosin 
omalla väylällä erillään muusta liikenteestä. Tekniset asemakaavat ja 
asemakaavanmuutokset ovat pikaraitiotien vaatimia katualueiden laa-
jennuksia puistoalueille tai tonteille. Asemakaava- ja asemakaavan 
muutosalueet sijaitsevat Raide-Jokerin linjan varrella Helsingissä Haa-
gassa, Viikissä, Myllypurossa ja Vartiokylässä. Kaavat koskevat 12 
pientä ja isoa aluetta. Näiden kohdalla ei sijaitse kiinteitä muinaisjään-
nöksiä, joten niiden osalta ei ole mitään estettä teknisille asemakaavoil-
le ja asemakaavamuutoksille. Kaavamuutosalueen 8 (Viilarintie pohjoi-
sosa) eteläpäässä Viilarintien ja Kauppamyllyntien risteyksen pohjois-
puolella on välittömästi kaava-alueen ulkopuolella 1. maailmansodan 
aikainen muinaismuistolain perusteella suojellut luola (Tukikohta VI:13) 
ja sinne johtava lyhyt tie. Tien säilyminen tulee ottaa huomioon suunnit-
telussa katualuetta laajennettaessa tähän suuntaan.

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettava teknisistä asemakaa-
voista ja asemakaavamuutoksista.

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 27.5.2015

Lisätiedot
Markku Heikkinen, tutkija, puhelin: +358 9 310 71552

markku.heikkinen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 09.08.2016 § 259

HEL 2015-002627 T 10 03 03

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Raide-Jokeri parantaa toteutuessaan kestävien kulkutapojen palveluta-
soa ja kapasiteettia. Ympäristölautakunta pitää hyvänä, että pääkau-
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punkiseudun vilkkaimman joukkoliikennereitin kapasiteettia paranne-
taan pikaraitioyhteydellä, jonka suunnittelussa on huomioitu myös suju-
vat kävely- ja pyöräily-yhteydet.

Raide-Jokerin teknisiä asemakaavoja on yhteensä kaksitoista. Latokar-
tanon kohdalla (tekninen asemakaava nro 7.) kaavoitetaan Raide-Joke-
ria varten Viikintien eteläpuolinen maa-alue noin 15 metrin leveydeltä 
Koetilankujan risteyksestä Viilarintien risteykseen entisen junapenke-
reen paikalle. Alueen eteläpuolella on Vanhankaupunginlahden lintuve-
den Natura-alue. Ympäristölautakunta pitää tarpeellisena, että Raide-
Jokerin melua aiheuttavat rakennustyöt ajoitetaan pesimäajan ulkopuo-
lelle (31.7.-1.4.), jolloin voidaan lieventää Natura-alueen linnustolle 
kohdistuvia vaikutuksia.

Viilarintien pohjoisosan kaavamuutosalueella (tekninen asemakaava 
nro 8.) on geologisesti tai geomorfologisesti arvokas kalliokouru, jääti-
kön sulamisvesien uurtama ns. hiidenkouru, joka jää kaavamuutosalu-
eelle. Kaavaratkaisun myötä on todennäköistä, että kalliokouru jää ka-
tualueen alle. Ympäristölautakunta katsoo, että kalliokouru tulisi mah-
dollisuuksien mukaan säilyttää, mikäli se on raide- ja katuteknisesti 
mahdollista.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

juha.korhonen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 4.6.2015

HEL 2015-002627 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1206-00/15 (Raide-Jokeri) 5.6.2015 
mennessä.

Rakennusvirasto kaipaa kokonaiskuvaa Raide-Jokerihankkeen aiheut-
tamista muutostarpeista yleisille alueilla, jotka eivät näy tässä Raide-
Jokerin teknisten asemakaavojen ja asemakaavamuutosten osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelmassa. Rakennusvirasto on huolestunut Rai-
de-Jokerihankkeen kaupunkikuvallisesta ja toiminnallisesta kokonais-
tarkastelusta. Muun muassa hulevesiin ja jalankulun ja pyöräilyn reittei-
hin liittyvät verkostotarkastelut tulee huomioida koko Raide-Jokerihank-
keen vaikutusalueella.
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Rakennusvirasto pyytää Raide-Jokerihankkeesta ja siihen sisältyvistä 
asemakaavamuutostarpeista sekä hankesuunnittelusta esittely- ja yh-
teistyötapaamista Raide-Jokerihankkeeseen osallistuvien aluearkkiteh-
tien ja liikennesuunnittelijoiden sekä työssä mukana olevan suunnittelu-
konsultin kesken.

Lisätiedot
Anni Tirri, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 28.4.2015

HEL 2015-002627 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt HKL:ltä lausuntoa osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmasta nro 1206-00/15, Raide-Jokerin tekniset ase-
makaavat ja asemakaavanmuutokset. Helsingin Itäkeskuksen ja Es-
poon Keilaniemen välille suunnitellaan pikaraitiotietä (Raide-Jokeria), 
joka on suunniteltu kulkevaksi pääosin omalla väylällään erillään muus-
ta liikenteestä, millä varmistetaan raitiovaunujen nopea ja häiriötön kul-
ku. Vuonna 2015 tehtävän hankesuunnitelman ja päätöksenteon tueksi 
valmistellaan samaan aikaan linjan vaatimat tekniset asemakaavat ja 
asemakaavamuutokset. 

Suunnittelualueen sijainnit ovat Raide-Jokeri -linjan osuuksilla seuraa-
vat: Vihdintien kiertoliittymä, Eliel Saarisen ja Aino Ackten tien risteys, 
Eliel Saarisen tien ja Nuijamiestentien risteys, Maaherrantie Veräjä-
mäessä, Lahdenväylän silta, Viikintie, Viilarintien ja Holkkitien risteys, 
Varikkotien ja Ratasmyllyntien risteys sekä Varikkotien ja Raaseporin-
tien risteys. Suunnittelun tavoitteena on pääosin leventää katualueita ja 
rakentaa Lahdenväylälle uusi silta. Teknisten asemakaavojen ja ase-
makaavamuutosten tarkoituksena on mahdollistaa Raide-Jokerin suun-
nittelun jatkaminen rahoituspäätöksen jälkeen.

HKL:n kantana on, että pikaraitiotie tulee sijoittaa omalle väylälleen ja 
sille tulee myös taata esteetön kulku. Liikennöintiolosuhteet pitää tehdä 
niin, että valo-ohjaamaton vasemmalle kääntyminen raitiotien yli on es-
tetty. Jalankulkijoiden suojateitä tulee osoittaa harkiten raitiotieradan yli 
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ja vain sellaisiin kohtiin, jossa se ei hidasta raitiovaunun kulkua. Liiken-
nelaitos muistuttaa, että pikaraitioliikenne aiheuttaa melu- ja tärinähait-
toja, jotka tulee huomioida suunnittelussa.

Kaavoituksen raitiotiesuunnittelussa tulee jatkossa käyttää valmistu-
massa olevaa Ksv:n ja HKL:n yhteistä raitioteiden suunnitteluohjetta. 
Pikaraitiotien mitoituksessa tulee noudattaa pikaraitiotien suunnittelu-
periaatteita.

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

jaakko.laurila(a)hel.fi
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§ 11
V 18.1.2017, Rakennuksen vuokraaminen opetus- ja varhaiskasva-
tusviraston käyttöön Kiinteistö Oy Vattuniemenkuja Neljältä (Lautta-
saari)

HEL 2016-012409 T 10 01 04

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

A

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen 
vuokraamaan Kiinteistö Oy Vattuniemenkuja Neljän omistama, osoit-
teessa Vattuniemenkuja 4, Lauttasaari, sijaitsevan vuokra-alaltaan noin 
8 900 htm²:n suuruisen nelikerroksisen tuotanto- ja toimistorakennuk-
sen muunnettuna opetus- ja varhaiskasvatusvirastojen tarvekuvausten 
mukaiseen käyttöön. Vuokra-aika alkaa käyttöönottopäivänä, kuitenkin 
viimeistään 15.7.2019. Liitteenä 1 olevan 11.11.2016 päivitetyn vuokra-
tarjouksen mukainen vuokrasopimus on määräaikainen päättyen kah-
denkymmenen vuoden kuluttua vuokra-ajan alkamisesta seuraavin 
keskeisin ehdoin:

1

Pääomavuokra on arvonlisäverottomana 175 775 euroa kuukaudessa 
(19,75 euroa/m²/kk) sisältäen liitteenä kaupungin tarjouspyynnössä ku-
vatut toiminnalliset muutokset ja olosuhteet viranomaisten hyväksymäl-
lä tavalla vuokranantajan toteuttamina siten, että laatutaso ja olosuh-
teet täyttävät turvallisuudelle ja terveellisyydelle asetut vaatimukset. 
Tarjouspyynnön tilaohjelma on laadittu yhteistyössä opetus- ja varhais-
kasvatusvirastojen sekä kiinteistöviraston tilakeskuksen kanssa.

2

Ylläpidosta vastaa kiinteistöviraston tilakeskus samalla tavalla kuin 
kaupungin suoraan omistamissa kouluissa ja päiväkodeissa. Käyttäjät 
maksavat ylläpidon siten, että ylläpitokustannukset lisätään vuokraan 
ylläpitovuokrana. Ylläpitovuokra määritellään rakennustyypeittäin 12 
edellisen kuukauden toteutuneen keskimääräisen ylläpitokustannuksen 
mukaan, joka on ala-asteilla 3,15 euroa/m²/kk ja päiväkodeilla 5,67 eu-
roa/m²/kk. Ylläpitovuokrat tarkistetaan toteutuneen mukaan kolmen 
vuoden välein.

B
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Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen 
edelleen vuokraamaan näin vuokratuista tiloista opetus- ja varhaiskas-
vatusvirastoille niiden tarvitsemat tilat vuokranantajalle sopimuksen 
mukaan maksettavalla pääomavuokralla, johon lisätään

-  ylläpitovuokra, joka on opetusviraston tiloille noin 3,25 euroa/m²/kk ja 
varhaiskasvatusviraston tiloille noin 4,50 euroa/m²/kk, kun otetaan huo-
mion virastojen yhteisessä käytössä olevien tilojen vaikutus,
-  tilakeskuksen yleiskustannus 0,50 euroa/m²/kk,
-  lisäulkoaluiden arvioitu lisäkustannus, joka on noin 0,50 euroa/m²/kk 
sekä
-  mahdolliset muut erikseen sovittavat vähäiset lisävuokrat.

C

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen 
tekemään vuokrasopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
3 Suunnitelmat muutostöistä
4 Pohjakuva
5 Haitta-ainekartoitus 4.10.2016
6 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
7 Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 13.12.2016, Lauttasaaren 2. 

ala-aste, tarveselvityksen hyväksyminen
8 Vattuniemenkuja, tarveselvitys
9 Vattuniemenkuja, tarveselvityksen liite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kiinteistö Oy Vattuniemenkuja 4 Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen tilatarve

Käytettävissä olevien oppilasennusteiden mukaan arvioituna ala-astei-
käisten suomenkielisten oppilaiden määrän arvioidaan Lauttasaaressa 
kasvavan vuosina 2017–2026 noin 200 oppilaalla. Samana ajanjakso-
na yläasteikäisten määrän kasvu väestöennusteen mukaan on noin 
230 oppilasta.

Tällä hetkellä Lauttasaaressa, Myllykalliontie 3:ssa, on yksi suomenkie-
linen ala-asteen koulu, jossa on oppilaita 866 (20.9.2016). Koululla on 
käytössään useita lisätiloja. Pysyvien lisätilojen tarve ala-asteen oppi-
laille vuosina 2017–2026 on noin 590 oppilasta. Rakentamisohjelmas-
sa on esitetty opetusviraston tarvetta varten Lauttasaaren toinen ala-
aste toteutettavaksi vuosina 2020 - 2021. 

Kun sitten on todettu aiemmista suunnitelmista poiketen, että ala-as-
teen hanketta tulee aikaistaa siten, että tilat olisivat käytössä vuonna 
2019, hankkeelle on alettu etsiä vaihtoehtoja.

Samaan aikaan varhaiskasvatusvirastolla puolestaan on tarve lasten 
päiväkoti Särjen korvaavasta tilasta päiväkodin peruskorjauksen ajaksi, 
ja lisäksi vielä tarve lisätilasta noin 200 lapselle. Lasten päiväkoti Sär-
jen peruskorjaus on ajoitettu toteuttavaksi vuosina 2018 - 2019. 

Lisätilatarpeen vuoksi kiinteistöviraston tilakeskus on tutkinut myös las-
ten päiväkoti Särjen peruskorjauksen sijasta tilalle korvaavaa hanketta, 
joka ratkaisi niin päiväkoti Särjen kuin 200 lapsen lisätilatarpeenkin. 

Vaihtoehtotarkastelu

Lauttasaaren erityisongelmana on puute vapaista Y-tonteista. Toisen 
ala-asteen sijaintivaihtoehtona on tutkittu esimerkiksi Y-tontin kaavoitta-
mista Särkiniemenpuistoon Vattuniemen eteläkärjessä. Särkiniemen-
puisto on saavutettavuudeltaan ongelmallinen. Hankkeen aikaistami-
sen vuoksi uuden Y-tontin kaavoittaminen ei kuitenkaan asemakaava-
muutoksen edellyttämän aikataulun vuoksi ole mahdollinen ilman erillis-
ten väistö- ja lisätilojen järjestämistä. Lisäksi kaavamuutokseen sisältyy 
valitusriski. Tämän vuoksi ensisijaisena vaihtoehtona on tarkasteltu toi-
mintojen sijoittamista olemassa olevaan rakennuskantaan. 

Tarkastelu aloitettiin vuoden 2016 alussa kartoittamalla Vattuniemen 
alueen kaikki kooltaan ja käyttötarkoitukseltaan tarkoitukseen soveltu-
vat ja vain poikkeuslupamenettelyä edellyttävät kiinteistöt. Selvitysten 
perusteella tunnistettiin 19 kohdetta, joiden omistajien kanssa käytiin 
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keskustelut halukkuudesta tarjota tiloja vuokralle koulu- ja/tai varhais-
kasvatuskäyttöön. 

Tarkastelun tulokset on esitetty yksityiskohtaisemmin liitteessä 2. Kes-
kusteluiden jälkeen tunnistettiin viisi potentiaalisinta vaihtoehtoa, jotka 
analysoitiin tarkemmin myös teknisten ja toiminnallisten vaatimusten 
perusteella. Lisäksi arvioitiin mahdollisuudet piha- ja ulkotilojen järjestä-
miseen tontilla ja kohteen läheisyydessä. Arvioinnin sekä omistajien 
kanssa käytyjen keskusteluiden jälkeen lopulta kaksi omistajaa ilmoitti 
halukkuutensa tarjouksen antamiseen.

Tarjouspyyntöprosessi

Tarjouspyyntöasiakirjat sisälsivät mm. tarjouspyyntökirjeen, sopimus-
luonnokset, hinnoittelulomakkeen, alustavan tilaohjelman, ylläpidon 
vastuunjakotaulukon, tilojen tekniset vaatimukset sekä keittiön suunnit-
teluohjeen. Tarjousasiakirjat pyydettiin toimitettaviksi 23.8.2016 men-
nessä. Määräaikaan mennessä yksi omistaja toimitti tarjousasiakirjat. 
Toisen kohteen omistaja totesi tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella, et-
tä kiinteistön soveltuvuus haluttuun käyttöön ei kuitenkaan ollut riittävä, 
ja vetäytyi tarjouskilpailusta.

Koska tarjouspyyntöprosessin lopuksi saatiin vain yksi tarjous, jonka 
antoi Kiinteistö Oy Vattuniemenkuja Neljä, päätettiin vielä tutkia uudis-
kohdevaihtoehtoa Vattuniemen alueella vuokravaihtoehdon rinnalle 
vaihtoehtoiskustannusten määrittämiseksi. Samalla jatkettiin kaupallis-
ten ehtojen neuvotteluprosessia vuokravaihtoehdon tarjoajan kanssa. 

Vertailun perusteella uudisvaihtoehdon investointikustannukset vastaa-
vat suuruusluokaltaan vuokrahankkeen pääomitettua vuokrasummaa. 
Kuitenkin kaavamuutoksesta johtuvan liian myöhäisen valmistumisa-
jankohdan seurauksena tarvittavien tilapäisten lisä- ja väistötilojen kus-
tannukset nostavat uudishankkeen kokonaistilakustannukset epäedulli-
semmiksi. Lisäksi, jos lisä- ja väistötilat järjestetään siirrettävin tilaele-
mentein, niille sopivan sijainnin löytäminen Lauttasaaresta sisältää en-
nalta arvaamattomia riskejä. 

Lopputulos

Vuokratarjouksen vastaanottamisen jälkeen on laadittu tarkemmat 
suunnitelmat kohteen käyttötarkoituksen muutoksesta ja teknisestä to-
teutuksesta. Lisäksi terveellisyyden ja turvallisuuden varmistamiseksi 
kohteesta on teetetty haitta-ainekartoitus. Samanaikaisesti neuvoteltiin 
vuokrasopimuksen kaupallisista ehdoista. Kaupallisista ehdoista pääs-
tiin yhteisymmärrykseen marraskuun toisella viikolla. Edellä kuvatuista 
syistä on yhteistyössä käyttäjien ja kaupunginkanslian kanssa arvioitu 
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tässä tilanteessa palvelutilojen toteuttaminen esitettynä vuokrahank-
keena kokonaistaloudellisimmaksi vaihtoehdoksi. 

Suunnitelmat muutostöistä, pohjakuva ja haitta-ainekartoitus ovat liittei-
nä 3, 4 ja 5.

Vuokrasopimus

Neuvotellun vuokrasopimuksen mukaan vuokra-aika alkaa viimeistään 
15.7.2019 ja päättyy kahdenkymmenen vuoden kuluttua vuokra-ajan 
alkamisesta. Sopimus sisältää option sopimuksen jatkamisesta. Lisäksi 
tarjoaja ja kaupunki ovat sopineet, että tilat voidaan ottaa käyttöön ja 
vuokra-aika voi alkaa jo 15.7.2018, jos se muutos- ja korjaustöiden ai-
kataulun puitteissa on mahdollista. Käyttöönotto 15.7.2018 edellyttää, 
että poikkeamislupa- ja rakennuslupamenettelyt sujuvat ilman viivytyk-
siä.

Pääomavuokra sisältää tontin vuokran. Pääomavuokra sidotaan vuok-
ra-ajan alkuun asti rakennuskustannusindeksiin marraskuu 2016 sekä 
käyttöönoton jälkeen käyttöönottokuukauden elinkustannusindeksiin. 

Tässä vaiheessa rakennuksesta jäisivät vapaaksi noin 1 000 m²:n suu-
ruiset tilat, joita varhaiskasvatusvirasto ei tarvitse alkuvaiheessa. Nämä 
tilat toteutettaisiin muuntojoustavasti siten, että kaupunki voi edelleen 
vuokrata ne ulkopuoliselle ja tarvittaessa ottaa myöhemmin päiväkoti- 
tai koulukäyttöön lyhyelläkin varoitusajalla ilman taloteknisiä muutostöi-
tä.

Päivitetyn vuokraustarjouksen mukaisesti tarkistettava vuokrasopimus-
luonnos on liitteenä 6.

Ulkoalueet

Tontille suunniteltujen pihatilojen lisäksi tarvitaan lisäulkotilaa läheises-
tä Veneentekijän puistosta sekä Kokkapuistoon rakennettavana piene-
nä ulkokenttänä. Lisäulkoalueiden sijainti on suunniteltu yhteistyössä 
rakennusviraston puisto-osaston ja kaupunkisuunnitteluviraston kanssa 
siten, että puistot ovat edelleen vapaasti myös asukkaiden käytössä. 
Lisäulkotilojen arvioitu kustannusvaikutus käyttäjälle on noin 0,50 eu-
roa/m²/kk.

Opetusviraston  ja varhaiskasvatusviraston yhteishanke

Kaupungin strategiaohjelman mukaan kaupungin palvelutilojen tilan-
käyttöä tulee tehostaa. Koulu- ja päiväkotitilojen tilankäyttöä voidaan 
tehostaa erityisesti liikunta-, ruokailu- ja keittiötilojen yhteiskäytöllä. Tä-
män vuoksi tilaratkaisua on ensisijaisesti tutkittu opetus- ja varhaiskas-
vatusvirastojen yhteishankkeena.
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Kiinteistöviraston tilakeskus on tarkastellut Lauttasaaren alueella vaih-
toehtoja palvelutiloiksi yhteistyössä opetus- ja varhaiskasvatusvirasto-
jen sekä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa. Tarvekuvausten perus-
teella sekä ottaen huomioon nykyisen palvelutilaverkon rakenteen Vat-
tuniemen pohjoisosa soveltuu saavutettavuudeltaan parhaiten palvelu-
rakennuksen sijainniksi.

Tutkituista vaihtoehdoista valittavaksi esitettävä tuotanto- ja toimistora-
kennus osoitteessa Vattuniemenkuja 4 soveltuu sijainniltaan ja toimin-
nallisuudeltaan hyvin Lauttasaaren palvelutilaverkkoon.

Ratkaisuehdotuksen mukaisista tarvesuunnitelmista ja kustannuksista 
antavat lausuntonsa opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto ja var-
haiskasvatuslautakunta. 

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti 13.12.2016 (148 §) 
hyväksyä esityksenmukaisen vuokrahankkeen tarveselvityksen kustan-
nuksineen ja totesi mm., että esitetty suunnitelma on ratkaisu Lautta-
saaren 2. ala-asteen tilantarpeeseen ja mahdollistaa opiskelun pysyvis-
sä, avoimissa ja joustavissa oppimisen tiloissa. Päätös on liitteenä 7, 
tarveselvitys ja sen liite liitteinä 8 ja 9.

Täytäntöönpanopäätös

Rakennuksesta on teetetty haitta-aineselvitys, jonka tulosten mukaan 
erityisiä huolenaiheita ei ollut. Koska talon käyttäjiltä on kuitenkin kan-
tautunut viestejä, joiden mukaan sisäilmahaittoja on ilmennyt, asia on 
syytä selvittää perusteellisesti huomioon ottaen suunnitellun uuden 
käytön.

Mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy Kiinteistö Oy Vattuniemenkuja Nel-
jän omistaman rakennuksen vuokraamisen opetus- ja varhaiskasvatus-
virastojen tarvekuvausten mukaiseen käyttöön, kaupunginhallitus tulee-
kin täytäntöönpanopäätöksessään edellyttämään, että Vattuniemenkuja 
4:ssä toteutettavassa remontissa kiinnitetään erityistä huomiota kiin-
teistössä aiemmin havaittujen sisäilmaongelmien korjaamiseen niin, et-
tä rakennus täyttää lasten ja nuorten käyttöön tuleville opetus- ja var-
haiskasvatustiloille asetetut vaatimukset.

Lopuksi

Vuokrausesitys on valmisteltu tilakeskuksen, kaupunkisuunnittelun, 
varhaiskasvatuksen, opetusviraston sekä kanslian tason yhteistyönä. 
Kiinteistöalan asiantuntijana on toiminut Newsec Oy. Lisäksi tilakeskus 
on käyttänyt ulkopuolisia rakennusteknisiä asiantuntijoita.
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Päätösesitystä arvioitaessa tulee ottaa huomioon, että toteuttaminen 
kaupungin omana hankkeena myöhentäisi valmistumisajankohtaa 3 – 5 
vuodella johtuen kaavamuutoksen ja julkisten hankintamenettelyiden 
vaatimasta ajasta. Tällöin Lauttasaareen tarvittaisiin väliaikaisia lisätilo-
ja, joista aiheutuva lisäkustannus olisi arviolta 4 – 8 milj. €. 

Jos Vattuniemen suunnalta olisi löytynyt kaupungin omistama Y-tontti, 
jossa kaava olisi vahva, tilanne olisi toinen. Ehdotettu ratkaisu antaa 
kuitenkin samalla mahdollisuuden ja aikaa selvittää mahdollisia kaavoi-
tuskohteita myöhemmin mahdollisesti tehtävää uudisrakennusta var-
ten, jos tarve sitä tuolloin edellyttää.

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
3 Suunnitelmat muutostöistä
4 Pohjakuva
5 Haitta-ainekartoitus 4.10.2016
6 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
7 Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 13.12.2016, Lauttasaaren 2. 

ala-aste, tarveselvityksen hyväksyminen
8 Vattuniemenkuja, tarveselvitys
9 Vattuniemenkuja, tarveselvityksen liite

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kiinteistö Oy Vattuniemenkuja 4 Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta
Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto
Varhaiskasvatuslautakunta
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Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 01.12.2016 § 478

HEL 2016-012409 T 10 01 04

Kiinteistökartta 49/671 493, Vattuniemenkuja 4

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kiinteistöviraston 
tilakeskus oikeutetaan vuokraamaan Kiinteistö Oy Vattuniemenkuja 
Neljän omistama, osoitteessa Vattuniemenkuja 4, Lauttasaari, sijaitse-
va vuokra-alaltaan noin 8 900 htm²:n suuruinen nelikerroksinen tuotan-
to- ja toimistorakennus muunnettuna opetus- ja varhaiskasvatusvirasto-
jen tarvekuvausten mukaiseen käyttöön. Vuokra-aika alkaa käyttöönot-
topäivänä, kuitenkin viimeistään 15.7.2019. Sopimus on määräaikainen 
päättyen kahdenkymmenen vuoden kuluttua vuokra-ajan alkamisesta 
jäljempänä tarkemmin kuvatuin ehdoin.

Pääomavuokra on arvonlisäverottomana 175 775 euroa kuukaudessa 
(19,75 euroa/m²/kk) sisältäen kaupungin tarjouspyynnössä kuvatut toi-
minnalliset muutokset ja olosuhteet viranomaisten hyväksymällä tavalla 
vuokranantajan toteuttamina siten, että laatutaso ja olosuhteet täyttävät 
turvallisuudelle ja terveellisyydelle asetut vaatimukset. Tarjouspyynnön 
tilaohjelma on laadittu yhteistyössä opetus- ja varhaiskasvatusvirasto-
jen sekä kiinteistöviraston tilakeskuksen kanssa.

Ylläpidosta vastaa kiinteistöviraston tilakeskus samalla tavalla kuin 
kaupungin suoraan omistamissa kouluissa ja päiväkodeissa. Käyttäjät 
maksavat ylläpidon siten, että ylläpitokustannukset lisätään vuokraan 
ylläpitovuokrana. Ylläpitovuokra määritellään rakennustyypeittäin 12 
edellisen kuukauden toteutuneen keskimääräisen ylläpitokustannuksen 
mukaan, joka on ala-asteilla 3,15 euroa/m²/kk ja päiväkodeilla 5,67 eu-
roa/m²/kk. Ylläpitovuokrat tarkistetaan toteutuneen mukaan kolmen 
vuoden välein.

Samalla kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupun-
ginhallitus oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen edelleen vuokraa-
maan näin vuokratuista tiloista opetus- ja varhaiskasvatusvirastoille nii-
den tarvitsemat tilat vuokranantajalle sopimuksen mukana maksettaval-
la pääomavuokralla, johon lisätään

-  ylläpitovuokra, joka on opetusviraston tiloille noin 3,25 euroa/m²/kk ja 
varhaiskasvatusviraston tiloille noin 4,50 euroa/m²/kk, kun otetaan huo-
mion virastojen yhteisessä käytössä olevien tilojen vaikutus,

-  tilakeskuksen yleiskustannus 0,50 euroa/m²/kk,
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-  lisäulkoaluiden arvioitu lisäkustannus, joka on noin 0,50 euroa/m²/kk 
sekä
-  mahdolliset muut erikseen sovittavat vähäiset lisävuokrat.

Kiinteistölautakunta edellyttää, että Vattuniemenkuja 4:ssä toteutetta-
vassa remontissa kiinnitetään erityistä huomiota kiinteistössä aiemmin 
havaittujen sisäilmaongelmien korjaamiseen niin, että rakennus täyttää 
lasten ja nuorten käyttöön tuleville opetus- ja varhaiskasvatustiloille 
asetetut vaatimukset.

Lisäksi kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupun-
ginhallitus oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen tekemään vuokra-
sopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Käsittely

01.12.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Palautusehdotus:
Sirkku Ingervo: Palautusehdotus: Kiinteistölautakunta palauttaa asian 
uudelleen valmisteltavaksi siten, että opetus- ja varhaiskasvatusvirasto-
jen käyttöön osoitetaan kiireesti myös piha-alueiltaan sopiva tontti, jolle 
rakennetaan Lauttasaaren koulun ja päiväkodin tarvitsemat tilat uudis-
rakennuksena.

Perustelut: Vattuniemenkuja 4 on ilmeisen sisäilmaongelmainen toimis-
torakennus, jonka terveysriskejä ei välttämättä saada nopealla aikatau-
lulla ja remontilla poistettua. Uudisrakennus on lapsille ja nuorille turval-
lisempi ratkaisu. Myöskään Vattuniemenkuja 4:n piha-alue ei ole lain-
kaan riittävä isolle koululle ja päiväkodille. 

Palautusehdotus raukesi kannattamattomana.

Arto Hiltunen: Muutan esitystäni seuraavasti:

Päätösehdotukseen lisätään uusi seuraavan sisältöinen toiseksi viimei-
nen kappale: Kiinteistölautakunta edellyttää, että Vattuniemenkuja 
4:ssä toteutettavassa remontissa kiinnitetään erityistä huomiota kiin-
teistössä aiemmin havaittujen sisäilmaongelmien korjaamiseen niin, et-
tä rakennus täyttää lasten ja nuorten käyttöön tuleville opetus- ja var-
haiskasvatustiloille asetetut vaatimukset.

Sirkku Ingervo: Ilmoitan päätökseen seuraavan sisältöisen eriävän mie-
lipiteen:
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Kiinteistölautakunta palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, 
että opetus- ja varhaiskasvatusvirastojen käyttöön osoitetaan kiireesti, 
myös piha-alueiltaan, sopiva tontti, jolle rakennetaan Lauttasaaren kou-
lun ja päiväkodin tarvitsemat tilat uudisrakennuksena.

Perustelut: Vattuniemenkuja 4 on ilmeisen sisäilmaongelmainen toimis-
torakennus, jonka terveysriskejä ei välttämättä saada nopealla aikatau-
lulla ja isollakaan remontilla poistettua. Uudisrakennus on lapsille ja 
nuorille turvallisempi ratkaisu. Myöskään Vattuniemenkuja 4:n piha-
alue ei ole lainkaan riittävä isolle koululle ja päiväkodille. Väliaikaisia ti-
loja voidaan käyttää ja järjestää lisää koulutila- ja päiväkotitarvetta vas-
taavasti. Riskitiloja ei pidä koulujen ja päiväkotien käyttöön osoittaa kii-
reen vuoksi.

17.11.2016 Pöydälle

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Jarmo Raveala, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi
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§ 12
V 18.1.2017, Keski-Pasilan tornialueen arkkitehtuuri- ja toteutuskil-
pailun järjestäminen; alueen varaaminen ja kilpailun lähtökohtien 
hyväksyminen

HEL 2016-011649 T 10 01 01 00

Päätös

A

Kaupunginhallitus päätti varata Keski-Pasilasta liitteenä 1 olevan kartan 
mukaisen likimääräisen alueen arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailua varten 
31.12.2018 saakka. 

B

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Keski-Pasilan tornialueen arkkiteh-
tuuri- ja toteutuskilpailun (Helsinki High-rise) 15.11.2016 päivätyn liit-
teenä 2 olevan kilpailuohjelmaluonnoksen ja oikeuttaa kilpailuohjelmas-
sa määritellyn erikseen nimettävän kilpailun ohjausryhmän tekemään 
kilpailuohjelmaan vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olen-
naisesti muuta kilpailun sisältöä. 

Kilpailuohjelma hyväksytään ehdolla, että kaupunginvaltuusto tekee 
kohdassa E esitetyn päätöksen.

C

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä seuraavat kilpailun aloitusalueen to-
teutussopimusluonnokseen kirjattavat yleiset pääperiaatteet:

1

Kilpailun voittaja on velvollinen lunastamaan Keski-Pasilan keskuksen 
ja tornialueen välisen yhteisjärjestelysopimuksen mukaisesti velvoi-
teautopaikkoja kilpailun suunnitteluohjelmassa määritellyn aloitusalu-
een pohjoispuolella sijaitsevasta, rakenteilla olevasta Tripla-keskuksen 
pysäköintilaitoksesta (48 000 euroa (alv. 0 %) / velvoiteautopaikka + 
vuotuinen 2,5 %:n korotus).

2

Kilpailun voittaja on velvollinen toteuttamaan Keski-Pasilan keskuksen 
ja tornialueen välisen yhteisjärjestelysopimuksen mukaisesti tornialu-
een aloitusalueen ja Tripla-keskuksen väliset yhteydet ja niihin liittyvät 
rakenteet. 
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3

Alueelle kaavoitettavien tonttien ja niille toteutettavien rakennusten tu-
lee liittyä Keski-Pasilan alueelliseen jätteen putkikeräysjärjestelmään. 
Tonttien omistajat tai haltijat ovat velvollisia ryhtymään jäteyhtiön osak-
keenomistajiksi, suorittamaan osaltaan osakkeiden merkintähinnoilla 
järjestelmän investointikustannukset jäteyhtiölle ja tekemään tarvittavat 
sopimukset jäteyhtiön kanssa siten kuin jäteyhtiön, Senaatti-kiinteistö-
jen ja kaupungin kanssa erikseen sovitaan.

4

Tornialueen aloitusalueelle sekä muulle tornialueelle vastaisuudessa 
kaavoitettava asuinrakennusoikeus toteutetaan sääntelemättömänä va-
paarahoitteisena asuntotuotantona.

5

Kohtien 1-4 lisäksi toteutussopimuksessa on sovittava myös muun 
muassa kiinteistökauppojen yksityiskohdista, rakentamisen toteutusa-
jasta ja vaiheistuksesta liikennejärjestelyineen sekä rakentamisen väli-
tavoitteista. Toteutussopimuksessa voidaan myös sopia, että kilpailun 
järjestäjät ja kilpailun voittaja sitoutuvat neuvottelemaan aloitusalueen 
eteläpuolella sijaitsevien tonttien toteuttamisesta ja lunastamisesta 12 
kuukauden ajan aloitusalueen ensimmäisen tornin rakentamisen käyn-
nistymisestä.

D

Kaupunginhallitus toteaa, että Suomen valtion ja Helsingin kaupungin 
välillä tulee solmia muun muassa tornialueen suunnittelua ja toteutusta 
koskeva yhteistyösopimus. Sopimus on esitettävä kaupungin hyväksyt-
täväksi ennen kuin kilpailun ensimmäisen vaiheen suunnitelmaehdo-
tukset on jätettävä arvioitavaksi, ellei toisin erikseen myöhemmin pää-
tetä. Sopimusvalmistelun lähtökohtana pidetään vuonna 2002 allekirjoi-
tetun osapuolten välisen aiesopimuksen mukaisia periaatteita.

E

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää, että kilpailualueen aloitusalueella (noin 
40 000 - 65 000 k-m²) noudatetaan seuraavia tontinluovutusperiaatteita:

1

Tontit luovutetaan myymällä.

2
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Kilpailuohjelmassa ilmoitettavat asuin-, liike-, hotelli- ja toimisto- sekä 
muun vastaavan rakennusoikeuden yksikköhinnat (tasossa elinkustan-
nusindeksi 10/2016) ovat kiinteitä jäljempänä mainittuja indeksitarkis-
tuksia lukuun ottamatta.

3

Aloitusalueen tonttihinnoittelussa noudatetaan seuraavia rakennusoi-
keuden vähimmäishintoja:

a

Asuntorakennusoikeus 860 euroa/k-m².

b

Liikerakennusoikeus 645 euroa/k-m².

c

Hotellirakennusoikeus 540 euroa/k-m².

d

Toimisto- ja muu vastaava rakennusoikeus 540 euroa/k-m².

4

Muiden tilojen hinnat määritetään tapauskohtaisesti erikseen käyvän 
arvon periaatetta noudattaen. Muita tiloja voivat olla esimerkiksi julkiset 
palvelutilat, ryhmätilat tai muut Y-käyttötarkoituksen mukaiset tilat sekä 
kunnallistekniikkaa palvelevat tilat. 

5

Rakennusoikeuden yksikköhinnat sidotaan elinkustannusindeksiin. 
Elinkustannusindeksin pisteluvun lähtötason sekä rakennusoikeuden 
yksikköhintojen indeksitarkistusten määräytymisperiaatteet vahvistaa 
kiinteistölautakunta. 

6

Kiinteistölautakunta oikeutetaan vahvistamaan edellä esitetyissä puit-
teissa kilpailussa noudatettavat lopulliset rakennusoikeuden yksikkö-
hinnat sekä lopulliset kauppahinnan määräytymisperiaatteet. Määräyty-
misperiaatteet tulee valmistella yhteistyössä Suomen valtion kanssa. 
Lisäksi kiinteistölautakunta vahvistaa kilpailualueen aloitusalueella nou-
datettavat muiden kuin edellä mainittujen käyttötarkoitusten rakennu-
soikeuden yksikköhinnat. 
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Käsittely

Palautusehdotus:
Veronika Honkasalo:

Palautetaan valmisteluun siten että kilpailu toteutetaan vuokraamalla 
tontti myynnin sijaan ja asuntotuotannon osalta noudatetaan AM-ohjel-
man mukaista asuntotuotantojakaumaa.  

Kannattaja: Silvia Modig

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jatka-
mista.

Äänestys:

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon palautusehdotuksen mukaan

Jaa-äänet: 12
Nina Huru, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Kauko Koskinen, Lasse 
Männistö, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Marcus Rantala, Tatu Rau-
hamäki, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 2
Veronika Honkasalo, Silvia Modig

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Laura Kolbe

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Kartta varausalueesta
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2 Kilpailuohjelma
3 Asemakaavaluonnoksen kartta, päivätty 5.6.2012
4 Kslk 22.11.2017 (401 §), Keski-Pasilan tornialueen kilpailuohjelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Senaatti-kiinteistöt Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Helsingin kaupunki ja Suomen valtio järjestävät yhteistyössä kilpailun 
Keski-Pasilan tornialueen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Suunnitte-
lualue sijaitsee Pasilansillan eteläpuolella Pasilankadun ja Ratapihan-
tien välissä. 

Kilpailun tarkoituksena on löytää 150 000–200 000 k-m² asuin-, toimis-
to- ja liiketiloja sisältävä korkeatasoinen suunnitelma tornialueen ase-
makaavoituksen pohjaksi ja toteuttamiseksi. Kilpailun tarkoituksena on 
myös löytää ostaja ja toteuttaja 40 000–65 000 k-m² aloitusalueelle. Ta-
voitteena on laatia voittaneen työn pohjalta asemakaava länsialueelle 
ja mahdollisesti koko suunnittelualueelle.

Kilpailu on kaksivaiheinen arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu, jonka en-
simmäisessä vaiheessa kilpailijat laativat suunnitelmaehdotuksensa ko-
ko suunnittelualueelle. Kilpailuryhmien kelpoisuus tarkistetaan arvioin-
nin jälkeen kilpailijoiden esittämien selvitysten perusteella. Kilpailun ar-
viointiryhmä valitsee 1. vaiheen ehdotusten laatuarvioinnin perusteella 
jatkoon 2 - 4 laadullisesti parhaimman ehdotuksen laatinutta kilpailijaa. 
Kilpailutöiden arvioinnin painopiste on aloitus- ja länsialueella.

Kilpailun toisessa vaiheessa kilpailijat laativat tarkennetun suunnittelu-
ratkaisunsa kilpailuohjelman mukaiselle aloitus- ja länsialueelle. Toisen 
vaiheen kilpailutöiden arvioinnin painopiste on aloitusalueen suunnitel-
missa. Kilpailun toisessa vaiheessa kilpailun ohjausryhmä neuvottelee 
kunkin kilpailijan kanssa aloitusalueen toteutussopimuksen.
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Kilpailu pyritään käynnistämään tammi-helmikuussa 2017. Kilpailun en-
simmäisen vaiheen suunnitelmaehdotukset jätetään arvioitaviksi ke-
väällä 2017. Kilpailun toinen vaihe käynnistyy syksyllä 2017. Toisen 
vaiheen suunnitelmaehdotukset on tarkoitus jättää arvioitaviksi keväällä 
2018. Kilpailun voittaja julkistetaan arviolta syksyllä 2018. 

Syksyn 2018 aikana on tarkoitus saattaa kilpailun ratkaisu ja toteutus-
sopimuksen hyväksyminen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi, ja 
pian sen jälkeen vastaavasti allekirjoittaa kiinteistökaupan esisopimus 
ja toteutussopimus voittajan kanssa. Asemakaavan on tarkoitus olla 
lainvoimainen vuonna 2020. Ensimmäinen lopullinen kiinteistökauppa 
kilpailuun liittyen on tarkoitus tehdä vuoden 2021 aikana. Kilpailualueen 
rakentaminen alkaisi näin ollen vuonna 2021 - 2022.

Kilpailun voittaja valitaan kaupunkisuunnittelullisin perustein. Laadulli-
sesti parhaan suunnitteluratkaisun laatineella taholla on oikeus ja vel-
vollisuus ostaa aloitusalueen rakennusoikeus kilpailuohjelmassa ilmoi-
tetuin yksikköhinnoin ja toteuttaa sille suunnitelmansa mukainen koko-
naisuus. 

Kilpailun aikana voidaan myös sopia, että kilpailun järjestäjät ja kilpai-
lun voittaja sitoutuvat neuvottelemaan aloitusalueen eteläpuolella sijait-
sevien tonttien toteuttamisesta ja lunastamisesta aloitusalueen ensim-
mäisen tornin rakentamisen käynnistymisen jälkeen.

Suunnittelualue on osayleiskaavan mukaan keskustatoimintojen aluet-
ta. Työtilatarjonnan turvaamiseksi rajoitetaan kilpailuohjelmassa asuin-
kerrosala suunnittelualueella yhteensä 20–50 %:iin rakennusoikeuteen 
laskettavasta kerrosalasta. 

Pasilansillan reunaan aloitusalueelle on suunniteltava vähintään 2 tor-
nitaloa, joissa on vähintään 15 kerrosta. Tavoitteena on, että koko 
suunnittelualueelle suunnitellaan 8–10 tornitaloa, joista 5 sijaitsee län-
sialueella. 

Suunnittelualue on pääosin valtion omistuksessa. Kaupunki omistaa 
alueen länsireunalla katu- ja puistoalueita. Kilpailuohjelman sisältö on 
laadittu yhteistyössä valtion kanssa.

Kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi esitetään kilpailuohjelman liit-
teeksi tulevan toteutussopimusluonnoksen pääperiaatteet. 

Kaupunginvaltuuston vahvistettavaksi on lisäksi tarkoitus esittää kilpai-
lualueen aloitusalueella noudatettavat lähtökohtaiset tontinluovutuksen 
hinnoitteluun ym. liittyvät ja kilpailuohjelmaankin kirjatut periaatteet. 
Kiinteistölautakunnan esitetään päättävän rakennusoikeuden yksikkö-
hintojen hinnoittelusta, elinkustannusindeksin lähtötasosta sekä yksik-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 94 (185)
Kaupunginhallitus

Kaj/5
09.01.2017

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

köhintojen indeksitarkistusten määräytymisperiaatteista näiden periaat-
teiden mukaisesti.

Suomen valtion ja Helsingin kaupungin välillä tulee solmia yhteistyöso-
pimus koskien muun muassa tornialueen suunnittelua ja toteutusta. So-
pimus on esitettävä kaupungin toimivaltaisen toimielimen hyväksyttä-
väksi ennen kuin kilpailun ensimmäisen vaiheen suunnitelmaehdotuk-
set on jätettävä arvioitavaksi, ellei toisin erikseen myöhemmin päätetä. 
Sopimusvalmistelun lähtökohtana pidetään vuonna 2002 allekirjoitetun 
osapuolten välisen aiesopimuksen mukaisia periaatteita.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Helsingin kaupunki ja Suomen valtio solmivat vuonna 2002 aiesopi-
muksen koskien Keski-Pasilan tulevan maankäytön periaatteita. Kysei-
sen sopimuksen mukaisella tavalla Keski-Pasilan alueelta on vapautu-
nut uusien ratainvestointien ja toiminnan rationalisoinnin johdosta aluei-
ta, joiden maankäyttöä on mahdollista muuttaa. 

Keski-Pasilan keskusta-alueelle on tarkoitus toteuttaa monipuolinen, tii-
vis ja toiminnoiltaan sekoittunut sekä yhdyskuntarakennetta eheyttävä 
kaupunkiympäristö, joka muodostuu kolmesta suurimmasta asemakaa-
va-alueesta: keskustakortteli, tornialue ja ratapihakorttelit. Keski-Pasi-
lan on tarkoitus yhdistää raideliikenteen erottama Itä- ja Länsi-Pasila 
toisiinsa ja muodostaa oma hahmotettava kokonaisuutensa. 

Keskusta-alueen uudistaminen on alkanut vuonna 2015 keskustakort-
telin ja siihen kuuluvan Tripla-keskuksen rakentamisella. Myös ratapi-
hakortteleiden asemakaavoitus on käynnissä. Kyseisen alueen asema-
kaava pyritään vahvistamaan vuoden 2017 aikana.  

Helsingin kaupungin kiinteistövirasto, kaupunkisuunnitteluvirasto ja 
kaupunginkanslia sekä Senaatti-kiinteistöt ovat tiiviissä yhteistyössä 
valmistelleet Pasilan rautatieaseman välittömään läheisyyteen sijoittu-
van Keski-Pasilan tornialueen arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailua. Kilpailu 
on tarkoitus käynnistää tammi-helmikuussa 2017.

Suunnittelutilanne

Keski-Pasilan osayleiskaavassa (saanut lainvoiman 2006) suunnitte-
lualue on varattu keskustatoimintojen alueeksi, jota kehitetään hallin-
non, kaupan ja julkisten palvelujen, asumisen ja virkistyksen sekä alu-
eelle tarpeellisen yhdyskuntateknisen huollon ja liikenteen käyttöön. 
Tornialueelle on merkitty ohjeellisesti rakennusoikeutta 100 000–
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130 000 k-m². Osayleiskaavan oikeusvaikutteisuus ei kuitenkaan koske 
kerrosalamääritystä. 

Pääosa suunnittelualueesta on asemakaavoittamatonta. Alueen laidoil-
la on voimassa asemakaavoja vuosilta 1979–2008.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 12.6.2012 tornialueen asema-
kaavaluonnoksen jatkosuunnittelun pohjaksi. Hyväksytty asemakaava-
luonnos perustuu Cino Zucchi Architetti -toimiston vuonna 2009 laati-
maan tornialueen viitesuunnitelmaan. Asemakaavaluonnoksessa alu-
eelle on mahdollistettu kymmenen 20–40-kerroksisen tornitalon raken-
taminen Pasilansillan eteläpuolelle. Alueen kokonaisrakennusoikeus on 
asemakaavaluonnoksen mukaisesti noin 182 000 k-m².

Asemakaavaluonnos on liitteenä 3.

Veturitien eteläosan asemakaava on tullut voimaan vuonna 2015. Katu-
jen rakennussuunnittelu on käynnissä ja osin jo rakenteilla.

Keskustakorttelin asemakaava on tullut voimaan vuonna 2015. Tripla-
keskuksen rakennustyöt ovat käynnissä.

Kilpailuohjelman valmistelun vaiheet ja vuorovaikutus

Helsingin kaupunki on järjestämässä yhteistyössä Suomen valtion 
kanssa Keski-Pasilan tornialuetta koskevan kaksivaiheisen Arkkitehtuu-
ri- ja toteutuskilpailun. Kilpailu on luonteeltaan arkkitehtuurikilpailu, jo-
hon sisältyy kilpailuohjelmassa määritellyn aloitusalueen tontinluovutus 
kilpailun aikana tarkennetuin luovutusehdoin. 

Kilpailun tarkoituksena on löytää noin 150 000 - 200 000 k-m² asuin-, 
toimisto- ja liiketiloja sisältävä korkeatasoinen suunnitelma tornialueen 
asemakaavoituksen pohjaksi ja toteuttamiseksi. Kilpailun tavoitteena 
on myös löytää ostaja ja toteuttaja noin 40 000 - 65 000 k-m²:n aloitu-
salueelle sekä mahdollisesti myöhemmin myös aloitusalueen eteläpuo-
lella sijaitsevalle alueelle. Tavoitteena on laatia voittaneen työn pohjalta 
asemakaava länsialueelle ja mahdollisesti koko suunnittelualueelle.

Kilpailun ensimmäisessä vaiheessa kilpailijat laativat suunnitelmaehdo-
tuksensa koko suunnittelualueelle. Suomen valtion ja Helsingin kau-
pungin nimeämä arviointiryhmä valitsee 1. vaiheen ehdotusten laatuar-
vioinnin perusteella jatkoon 2 - 4 parasta kilpailijaa. 

Kilpailun toisessa vaiheessa kilpailijat laativat tarkennetun suunnittelu-
ratkaisun kilpailun aloitus- ja länsialueelle. Kilpailun järjestäjät neuvotte-
levat kilpailun 2. vaiheeseen valittujen ehdokkaiden kanssa kilpailun 
aloitusalueen toteutussopimuksen. Kilpailun voittajan ratkaisemisesta 
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ja toteutussopimuksen hyväksymisestä päättää kaupungin osalta kau-
punginvaltuusto.

Kilpailua on valmisteltu Senaatti-kiinteistöjen, kaupunkisuunnitteluviras-
ton, kiinteistöviraston ja kaupunginkanslian yhteistyönä. Kilpailun lähtö-
kohdat on hyväksytty valtion ja Helsingin kaupungin Keski-Pasilan yh-
teistyöryhmässä 28.9.2016. 

Alustava kilpailuohjelma (beta-versio) julkaistiin kilpailun kotisivuilla 
syksyllä 2014: www.helsinkihighrise.fi 

Alustavasta kilpailuohjelmasta on kansalaisilla ollut mahdollisuus antaa 
verkkopalautetta KSV Forumilla 17.10.–16.11.2014. Palautteissa toivot-
tiin korkeampia (vähintään 20 kerroksisia) torneja, myös matalia raken-
nuksia, jalankulkuympäristöä eläväksi ja mielenkiintoiseksi, radan pääl-
le rakentamista ja todettiin Veturitien väylämäisyyden pilaavan alueen.

Potentiaalisia kilpailijoilta varten järjestettiin kilpailun esittelyseminaari 
Pasilassa 3.12.2014 ja heiltä pyydettiin myös palautetta alustavasta kil-
pailuohjelmasta. Palautteissa toivottiin asunto-/toimistojakaumaan 
enemmän joustoa, aloituksen muuttamista asuntopainotteisemmaksi ja 
siirtämistä keskialueelta länsialueelle, riittävästi vapausasteita suunnit-
teluun ja tornien lisäksi laajapohjaisia, matalampia rakennuksia toimis-
toille. Lisäksi esitettiin kilpailun ajankohtaan ja hybridirakentamiseen liit-
tyviä ongelmia. Alueen brändäystä pidettiin tärkeänä kuten myös elä-
vää ja mielenkiintoista jalankulkuympäristöä.

Saatu palaute on otettu huomioon siten, että kilpailu on muutettu kaksi-
vaiheiseksi ja aloitusalue on siirretty länsialueelle aloituksen asuntopai-
notteisuuden lisäämiseksi. Lisäksi suunnitteluvaatimuksia on karsittu ja 
muutettu ohjeellisiksi.

Kilpailuohjelma on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oi-
keusvaikutteisen osayleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin 
strategisten tavoitteiden toteutumista.

Kilpailun jatkovalmistelu

Kilpailuohjelman luonnos on julkaistu kilpailun kotisivuilla 4.10.2016. 

Lopulliset asiakirjat kilpailukutsuineen pyritään julkaisemaan tammi-hel-
mikuussa 2017. Kilpailuohjelman ja toteutussopimusluonnoksen vii-
meistely jatkuu kilpailun ohjausryhmän ja kilpailusihteerin toimesta ko-
ko loppuvuoden 2016. 

Arviointityön asiantuntijoiksi valitut henkilöt osallistuvat kilpailun ohjaus-
ryhmän ja kilpailusihteerin kanssa kilpailuohjelmaan sisältyvien arvioin-
tikriteerien ja kilpailuehdotusten laadintaohjeiden viimeistelyyn. 
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Kaupungin osalta asiakirjat tulee lähtökohdiltaan hyväksyä kaupungin-
hallituksessa ja valtuustossa. Kaupungin omistaman maan osalta alue 
tulee varata kilpailun järjestämiseksi. Senaatti-kiinteistöjen ja Helsingin 
kaupungin tulee yhteisessä ohjausryhmässään hyväksyä lopulliset kil-
pailuasiakirjat niiden valmistuttua ja ennen kuin ne julkaistaan.

Kilpailuaikataulu

Tornialueen kilpailu pyritään käynnistämään yleisellä ilmoittautumiskut-
sulla tammi-helmikuussa 2017, jolloin myös julkaistaan kilpailuasiakir-
jat. Kilpailuseminaari järjestetään helmikuussa 2017.

Kilpailun ensimmäisen vaiheen aikana laadittavat suunnitelmaehdotuk-
set jätetään arvioitaviksi keväällä 2017 (osallistumishakemus). Kilpaili-
joilta pyydetään jättämään myös ehdotukset toteutussopimuksen muu-
toksista sekä tiedot kilpailijan vähimmäisvaatimusten täyttymisestä.

Kesällä 2017 tarkistetaan kilpailijoiden kelpoisuus ja suunnitelmaehdo-
tuksen vähimmäisvaatimusten mukaisuus. Kilpailun toiseen vaihee-
seen valitaan 1. vaiheen arviointikriteerien perusteella 2-4 laadullisesti 
parhaimman ehdotuksen laatinutta kilpailijaa. Kilpailun toinen vaihe 
käynnistyy syksyllä 2017. 

Kilpailun toisen vaiheen aikana laadittavat tarkennetut suunnittelurat-
kaisut on tarkoitus jättää arvioitavaksi keväällä 2018. Kilpailun tulos on 
tarkoitus julkistaa alkusyksyllä 2018.

Kilpailuorganisaatio

Kilpailuorganisaatio koostuu arviointiryhmästä, ohjausryhmästä sekä 
sihteeristöstä.

Kilpailun arviointiryhmä vastaa suunnitelmien laatuarvioinnista.  Ar-
viointiryhmässä on neljä valtion (Senaatti-kiinteistöjen) ja neljä Helsin-
gin kaupungin nimeämää jäsentä, joita arvioinnissa avustaa kilpailun 
sihteeristö, kilpailun ohjausryhmä ja nimetyt asiantuntijat. Päätös kau-
pungin jäsenten nimeämisestä tulee tehtäväksi erikseen. 

Arviointiryhmä päättää ensimmäisestä vaiheesta jatkoon valittavat kil-
pailijat ja ehdottaa kaupungille ja valtiolle toisen vaiheen voittajaksi va-
littavaa kilpailijaa. Arviointiryhmä päättää myös tarvittaessa kilpailijoi-
den arvioinnin perusteella tapahtuvasta poissulkemisesta. Jos suunni-
telmaehdotus ei kilpailuohjelmassa asetettuja täytä ehdottomia vaati-
muksia, arviointiryhmä voi päättää sen sulkemisesta pois kilpailusta.

Kilpailun ohjausryhmä vastaa kilpailun valmistelusta ja läpiviennistä, kil-
pailijoiden vähimmäisvaatimusten täyttymisen tarkistamisesta, sopi-
musneuvotteluista ja toteutussopimuksen laatimisesta sekä avustaa ar-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 98 (185)
Kaupunginhallitus

Kaj/5
09.01.2017

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

viointiryhmää ohjaamalla ja varmistamalla sihteeristön toimintaa. Oh-
jausryhmällä on oikeus sulkea osallistuja kilpailusta, mikäli kilpailija ei 
täytä vähimmäisvaatimuksia, samoin, mikäli ohjausryhmä havaitsee, 
että voittajaehdokkaan suunnitelmaehdotusta ei asiantuntijoiden näke-
myksen mukaan ole teknisesti mahdollista toteuttaa. Jos kilpailijan 
kanssa ei päästä yhteisymmärrykseen toteutussopimuksesta tai kilpaili-
ja ei jätä sitovaa tarjousta aloitusalueen ostamisesta tai toteuttamises-
ta, ohjausryhmä voi todeta, ettei laatuarviointiin päästä.

Arviointiryhmän tueksi muodostetaan kilpailusihteeristö, jota tukevat eri 
alojen asiantuntijat. Sihteeristöön kuuluu ulkopuolinen konsultti (kilpai-
lusihteeri), SAFA:n edustaja sekä valtion ja kaupungin yhdessä nimeä-
mät sihteerit. Sihteeristö kokoaa ehdotusten kokonaisarvioinnit asian-
tuntijoiden lausuntojen pohjalta.

Päätökset kilpailun voittajasta ja aloitusalueen toteutussopimuksen hy-
väksymisestä tekevät Senaatti-kiinteistöt ja Helsingin kaupunginval-
tuusto. Lisäksi eduskunta päättää valtion maaomaisuuden myynnin.

Sopimustilanne Helsingin kaupungin ja Suomen valtion välillä

Helsingin kaupungin ja Suomen valtion välillä on solmittu 30.12.2002 
aiesopimus koskien Keski-Pasilan tulevan maankäytön periaateratkai-
suita. Aiesopimuksen mukaisesti kaupunki on käynnistänyt sopimuksen 
mukaisen alueen kaavoittamisen Keski-Pasilassa ja Keski-Pasilan 
osayleiskaava on tullut voimaan vuonna 2006. Aiesopimusta toteut-
taakseen osapuolet ovat järjestäneet Keski-Pasilan keskustakorttelia 
koskevan suunnittelu- ja toteutuskilpailun sekä tehneet keskustakortte-
lia koskevan tarkemman yhteistyösopimuksen. Edellä mainitun kilpailun 
ja sen perusteella solmittujen sopimusten mukainen kiinteistökauppa 
koskien keskustakorttelin maa-aluetta on tehty 3.3.2016.

Aiesopimukseen perustuen Senaatti-kiinteistöt on käynnistänyt yhteis-
työssä kaupungin kanssa myös ratapihakortteleiden tontinluovutuskil-
pailut sekä tornialueen kilpailun valmistelun. Kaupunkisuunnittelulauta-
kunta päätti 1.3.2016 asettaa ratapihakortteleita koskevan asemakaa-
vaehdotuksen nähtäville 8.4.–9.5.2016 ja käsittelee tarkistetun asema-
kaavaehdotuksen 2017.

Kaupungin ja Suomen valtion välillä valmistellaan vuonna 2002 allekir-
joitetun aiesopimuksen pohjalta yhteistyösopimusta tornialueesta. Näis-
sä tullaan sopimaan muun muassa osapuolten välisistä kustannusten 
ja tulojen jakautumisesta, alueiden luovutusperiaatteista sekä organi-
sointi ja toimintatavoista. Sopimusten pääkohdista vallitsee osapuolten 
kesken yhteisymmärrys, mutta joiltain osin sopimus edellyttää vielä 
neuvotteluja ennen kuin se voidaan tuoda päätöksentekoon.
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Yhteistyösopimus on tarkoitus saattaa kaupungin päätöksentekoon en-
nen kuin kilpailun ensimmäisen vaiheen suunnitelmaehdotukset on jä-
tettävä arvioitavaksi, ellei erikseen myöhemmin toisin päätetä.

Alueen omistus ja hallinta

Helsingin kaupunki omistaa noin 39 % kilpailun aloitusalueesta ja noin 
45 % kilpailussa määritellystä länsialueesta. Pääasiallisesti kilpailun 
kohteena olevan alueen omistaa Suomen valtio.

Toteutussopimus

Kilpailun aloitusalueesta valmistellaan kilpailun 2. vaiheeseen valittujen 
kilpailijoiden kanssa toteutussopimus. Toteutussopimuksessa sovitaan 
osapuolten välisistä velvoitteista, oikeuksista ja vastuista hankkeen to-
teuttamiseksi. 

Toteutussopimusta täsmennetään kunkin 2. vaiheeseen valitun kilpaili-
jan aloitusalueen suunnitteluratkaisun perusteella siten, että sopimus 
on tasapuolinen ottaen kuitenkin huomioon kunkin kilpailijan suunnitte-
luratkaisun erityispiirteet. Suunnitteluratkaisun arvioinnin edellytyksenä 
on, että kilpailija hyväksyy laaditun toteutussopimuksen ja jättää sito-
van tarjouksen aloitusalueen ostamisesta ja toteuttamisesta.  

Toteutussopimuksessa sovitaan muun muassa seuraavista kilpailun 
aloitusaluetta koskevista asioista: 

Kiinteistökauppojen tarkemmat yksityiskohdat, toteutusaika ja vaiheis-
tus liikennejärjestelyineen sekä välitavoitteet. Toteutussopimuksessa 
voidaan myös sopia, että kilpailun järjestäjät ja kilpailun voittaja sitoutu-
vat neuvottelemaan kilpailun aloitusalueen eteläpuolella sijaitsevien 
tonttien toteuttamisesta ja lunastamisesta 12 kuukauden ajan kilpailun 
aloitusalueen ensimmäisen tornin rakentamisen käynnistämisestä.

Lisäksi toteutussopimuksessa sovitaan seuraavista asioista, joista ei 
ole lähtökohtaisesti mahdollista neuvotella: 

Kilpailun aloitusalueen rakennusoikeuden yksikköhinnat, kilpailun voit-
tajan velvollisuus lunastaa velvoiteautopaikkoja kilpailualueen pohjois-
puolella sijaitsevasta rakenteilla olevasta Tripla-keskuksen pysäköinti-
laitoksesta voimassa olevan yhteisjärjestelysopimuksen mukaisesti, 
kaavoitettavien tonttien ja niille toteutettavien rakennusten liittämisvel-
vollisuus Keski-Pasilan jätteen putkikeräysjärjestelmään ja velvollisuus 
ryhtyä Keski-Pasilan alueellisen jätteen putkikeräysyhtiön osakkeeno-
mistajaksi yhtiön määräämin ehdoin, sekä velvollisuus toteuttaa tornia-
lueen ja Tripla-keskuksen väliset yhteydet voimassa olevan yhteisjär-
jestelysopimuksen mukaisesti.
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Kaupunginhallitukselle ja osin valtuustolle esitetään hyväksyttäväksi 
nämä kilpailun aloitusalueen toteutussopimusluonnokseen kirjattavat 
pääperiaatteet.

Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätöksiin perustuva toteutussopi-
musluonnos pääkohtineen esitetään kiinteistölautakunnan hyväksyttä-
väksi ennen kilpailun käynnistämistä. Kilpailun voittajan kanssa aloitu-
salueesta solmittava lopullinen toteutussopimus siihen liittyvine kiinteis-
tökaupan esisopimuksineen esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttä-
väksi samassa yhteydessä kilpailun voittajan ratkaisemisen kanssa.

Toteutussopimukseen sisällytetään voittanut suunnitelma kaikkine liit-
teineen, kilpailun järjestäjän kolmannen osapuolen kanssa solmimat ja 
aloitusaluetta koskevat pysäköintiä, jätteen putkikeräystä ja yhteisjär-
jestelyjä koskevat sopimukset sekä tarvittavat tekniset autopaikkoja, 
kestävän kehityksen periaatteita sekä palo- ja pelastusmääräysten 
noudattamista ym. koskevat liiteasiakirjat.

Rahoitus- ja hallintamuodot

Tornirakentamisesta tehtyjen selvitysten perusteella voidaan todeta tor-
nirakentamisen olevan kustannuksiltaan asuinkerrostalotuotantoa huo-
mattavasti hintavampaa, mistä johtuen tornialueelle toteutettava asun-
totuotanto on tarkoituksenmukaista toteuttaa sääntelemättömänä ja va-
paarahoitteisena tuotantona.  

Keski-Pasilan alueella kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon on tarkoitus 
osoittaa tontteja mm.  toteutettavuudeltaan helpommalta ns. ratapiha-
kortteleiden alueelta. Koko Pasilan asuntotuotannossa noudatetaan 
AM-ohjelman mukaista rahoitus- ja hallintamuotojakaumaa kaupungin 
ja Suomen valtion välillä vastaisuudessa tarkemmin sopimalla tavalla.

Rakennusoikeuden hinnoittelu ja tontinluovutusperiaatteet

Kaupunki ja Senaatti-kiinteistöt ovat teettäneet kilpailun valmistelun yh-
teydessä markkinaselvityksiä Keski-Pasilan tornitaloihin ja muun muas-
sa niiden rakennusoikeuden käypiin yksikköhintoihin liittyen. Vastaavia 
rakennusoikeuden yksikköhintoja on käytetty myös Keski-Pasilan kes-
kustakorttelin kilpailuohjelmassa edellytettyinä vähimmäishintoina. Li-
säksi esitetyn suuruusluokan mukaisia yksikköhintoja on käytetty Kala-
sataman keskukseen toteutettavien tornirakentamiseen myytyjen tont-
tien kohdalla. 

Kaupunginvaltuustolle esitetään edellä esitetyin perustein hyväksyttä-
väksi kilpailuohjelman ja kilpailun aloitusalueesta neuvoteltavien toteu-
tussopimusten lähtökohdiksi otettavat hinnoitteluun ja tontinluovutuk-
sen muihin ehtoihin liittyvät seuraavat tontinluovutusperiaatteet:
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Kilpailualueen aloitusalueella esitetään noudatettavan seuraavia tontin-
luovutusperiaatteita ja hinnoittelua (hinnoittelu päivitetty elinkustannu-
sindeksin tasolle 10/2016 kiinteistölautakunnan lautakunnan esityksen 
jälkeen):

- Tontit luovutetaan myymällä.

- Kilpailuohjelmassa ilmoitettavat asuin-, liike-, hotelli- ja toimisto- sekä 
muun vastaavan rakennusoikeuden yksikköhinnat ovat kiinteitä jäljem-
pänä mainittuja indeksitarkistuksia lukuun ottamatta.

- Aloitusalueen tonttihinnoittelussa noudatetaan seuraavia rakennusoi-
keuden vähimmäishintoja:

Liikerakennusoikeus 645 euroa/k-m². 

Toimisto- ja muu vastaava rakennusoikeus 540 euroa/k-m².

Asuinrakennusoikeus 860 euroa/k-m².

Hotellirakennusoikeus 540 euroa/k-m².

- Muiden tilojen hinnat määritetään tapauskohtaisesti erikseen käyvän 
arvon periaatetta noudattaen. Muita tiloja voivat olla esimerkiksi julkiset 
palvelutilat, ryhmätilat tai muut Y-käyttötarkoituksen mukaiset tilat sekä 
kunnallistekniikkaa palvelevat tilat. 

- Rakennusoikeuden yksikköhinnat sidotaan elinkustannusindeksiin. 
Elinkustannusindeksin pisteluvun lähtötason sekä rakennusoikeuden 
yksikköhintojen indeksitarkistusten määräytymisperiaatteet vahvistaa 
kiinteistölautakunta.

- Kiinteistölautakunta vahvistaa kilpailuohjelman liitteeksi otettavaan to-
teutussopimusluonnokseen kirjattavat kilpailussa noudatettavat lopulli-
set rakennusoikeuden yksikköhinnat sekä lopulliset kauppahinnan 
määräytymisperiaatteet. Määräytymisperiaatteet valmistellaan yhteis-
työssä Suomen valtion kanssa. Lisäksi kiinteistölautakunta vahvistaa 
kilpailualueen aloitusalueella noudatettavat muiden kuin edellä mainit-
tujen käyttötarkoitusten rakennusoikeuden yksikköhinnat. 

Esitettyjä rakennusoikeuden yksikköhintoja voidaan pitää kohtuullisina 
ja tarkoituksenmukaisina ottaen huomioon tornirakentamiseen ja hank-
keen sijaintiin liittyvät haasteellisuudet.

Lopuksi

Esitys perustuu kaupunkisuunnittelulautakunnan ja kiinteistölautakun-
nan esityksiin ja on sisällöltään niiden mukainen. Kaupunkisuunnittelu-
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lautakunnan esitys on liitteenä 4 ja kiinteistölautakunnan esitys päätös-
historiassa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Kartta varausalueesta
2 Kilpailuohjelma
3 Asemakaavaluonnoksen kartta, päivätty 5.6.2012
4 Kslk 22.11.2017 (401 §), Keski-Pasilan tornialueen kilpailuohjelma

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Senaatti-kiinteistöt Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.12.2016 § 1140

HEL 2016-011649 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
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Käsittely

19.12.2016 Pöydälle

Asian aikana kuultavina olivat Dan Mollgren ja Niina Puumalainen. 
Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Henrik Ny-
holmin ehdotuksesta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 03.11.2016 § 451

HEL 2016-011649 T 10 01 01 00

Esitys

A

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus 
varaisi Keski-Pasilasta liitteenä nro 1 olevan kartan mukaisen likimää-
räisen alueen suunnittelu- ja toteutuskilpailua varten 31.12.2018 saak-
ka. 

B

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus 
oikeuttaa kiinteistölautakunnan hyväksymään kilpailun aloitusalueen to-
teutussopimusluonnoksen yleiset periaatteet, jotka noudattavat seuraa-
via pääperiaatteita:

1

Kilpailun voittaja on velvollinen lunastamaan Keski-Pasilan keskuksen 
ja tornialueen välisen yhteisjärjestelysopimuksen mukaisesti velvoi-
teautopaikkoja kilpailun suunnitteluohjelmassa määritellyn aloitusalu-
een pohjoispuolella sijaitsevasta, rakenteilla olevasta Tripla-keskuksen 
pysäköintilaitoksesta (48 000 euroa (alv. 0 %) / velvoiteautopaikka + 
vuotuinen 2,5 %:n korotus).

2



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 104 (185)
Kaupunginhallitus

Kaj/5
09.01.2017

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

Kilpailun voittaja on velvollinen toteuttamaan Keski-Pasilan keskuksen 
ja tornialueen välisen yhteisjärjestelysopimuksen mukaisesti tornialu-
een aloitusalueen ja Tripla-keskuksen väliset yhteydet ja niihin liittyvät 
rakenteet. 

3

Alueelle kaavoitettavien tonttien ja niille toteutettavien rakennusten tu-
lee liittyä Keski-Pasilan alueelliseen jätteen putkikeräysjärjestelmään. 
Tonttien omistajat tai haltijat ovat velvollisia ryhtymään jäteyhtiön osak-
keenomistajiksi, suorittamaan osaltaan osakkeiden merkintähinnoilla 
järjestelmän investointikustannukset jäteyhtiölle ja tekemään tarvittavat 
sopimukset jäteyhtiön kanssa siten kuin jäteyhtiön, Senaatti-kiinteistö-
jen ja kaupungin kanssa erikseen sovitaan.

4

Tornialueen aloitusalueelle sekä tornialueen länsialueelle vastaisuu-
dessa kaavoitettava asuinrakennusoikeus toteutetaan sääntelemättö-
mänä vapaarahoitteisena asuntotuotantona.

5

Kohtien 1-4 lisäksi toteutussopimuksessa on sovittava myös muun 
muassa kiinteistökauppojen yksityiskohdista, rakentamisen toteutusa-
jasta ja vaiheistuksesta liikennejärjestelyineen sekä rakentamisen väli-
tavoitteista. Toteutussopimuksessa voidaan myös sopia, että kilpailun 
järjestäjät ja kilpailun voittaja sitoutuvat neuvottelemaan aloitusalueen 
eteläpuolella sijaitsevien tonttien toteuttamisesta ja lunastamisesta 12 
kuukauden ajan aloitusalueen ensimmäisen tornin rakentamisen käyn-
nistymisestä.

C

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus 
toteaa, että Suomen valtion ja Helsingin kaupungin välillä solmitaan yh-
teistyösopimus koskien muun muassa tornialueen suunnittelua ja toteu-
tusta. Sopimus on esitettävä kaupungin toimivaltaisen toimielimen hy-
väksyttäväksi ennen kuin kilpailun ensimmäisen vaiheen suunnitel-
maehdotukset on jätettävä arvioitavaksi, ellei toisin erikseen myöhem-
min päätetä. Sopimusvalmistelun lähtökohtana pidetään vuonna 2002 
allekirjoitetun osapuolten välisen aiesopimuksen mukaisia periaatteita.

D

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kilpailualueen 
aloitusalueella (noin 40 000 - 65 000 k-m²) noudatetaan seuraavia ton-
tinluovutusperiaatteita:
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- Tontit luovutetaan myymällä.

- Kilpailuohjelmassa ilmoitettavat asuin-, liike-, hotelli- ja toimisto- sekä 
muun vastaavan rakennusoikeuden yksikköhinnat ovat kiinteitä jäljem-
pänä mainittuja indeksitarkistuksia lukuun ottamatta.

- Aloitusalueen tonttihinnoittelussa noudatetaan seuraavia rakennusoi-
keuden vähimmäishintoja:

Asuntorakennusoikeus 800 euroa/k-m².

Liikerakennusoikeus 600 euroa/k-m².

Hotellirakennusoikeus 500 euroa/k-m².

Toimisto- ja muu vastaava rakennusoikeus 500 euroa/k-m².

- Muiden tilojen hinnat määritetään tapauskohtaisesti erikseen käyvän 
arvon periaatetta noudattaen. Muita tiloja voivat olla esimerkiksi julkiset 
palvelutilat, ryhmätilat tai muut Y-käyttötarkoituksen mukaiset tilat sekä 
kunnallistekniikkaa palvelevat tilat. 

- Rakennusoikeuden yksikköhinnat sidotaan elinkustannusindeksiin. 
Elinkustannusindeksin pisteluvun lähtötason sekä rakennusoikeuden 
yksikköhintojen indeksitarkistusten määräytymisperiaatteet vahvistaa 
kiinteistölautakunta. 

- Kiinteistölautakunta vahvistaa kilpailussa noudatettavat lopulliset ra-
kennusoikeuden yksikköhinnat sekä lopulliset kauppahinnan määräyty-
misperiaatteet ennen kilpailun käynnistämistä. Määräytymisperiaatteet 
valmistellaan yhteistyössä Suomen valtion kanssa. Lisäksi kiinteistölau-
takunta vahvistaa kilpailualueen aloitusalueella noudatettavat muiden 
kuin edellä mainittujen käyttötarkoitusten rakennusoikeuden yksikkö-
hinnat. 

E

Kiinteistölautakunta päätti osaltaan hyväksyä liitteenä nro 2 olevan kil-
pailuohjelman luonnoksen sekä oikeuttaa kilpailun järjestäjän teke-
mään siihen tarvittavia muutoksia, korjauksia ja täydennyksiä. 

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

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

tuukka.toropainen(a)hel.fi
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§ 13
Henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelman periaatteet

HEL 2016-013324 T 01 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelman pe-
riaatteet ja yhdenvertaisuuden edistämisen toimenpiteet:

 Jokaisen työntekijän tulee tulla kohdelluksi oikeudenmukaisesti 
työyhteisönsä jäsenenä riippumatta henkilökohtaisista ominaisuuk-
sista tai taustasta. Jokainen työntekijä on samanarvoinen eikä ke-
tään saa syrjiä esimerkiksi iän, kulttuuritaustan, seksuaalisen suun-
tautumisen, poliittisen tai ammattiyhdistystoiminnan tai muun henki-
löön liittyvän syyn perusteella. 

 Kaupungilla on voimassa nollatoleranssi kaikenlaisen kiusaamisen, 
epäasiallisen kohtelun, häirinnän ja syrjinnän suhteen, jolloin kaik-
kiin epäkohtiin puututaan.

 Vastuu yhdenvertaisuuden toteutumisesta on johdolla ja esimiehillä. 
Kaupungilla kehitetään johdon ja esimiesten osaamista yhdenvertai-
suudesta ja monimuotoisuudesta työelämän ilmiönä, koska yhden-
vertaisuus toteutuu käytännössä työyhteisöjen arjessa ja henkilöstö-
johtamisessa. 

 Kehitetään yhdenvertaisuuden toteutumisen kannalta keskeisiä 
henkilöstöjohtamisen käytäntöjä, joilla edistetään työelämän moni-
muotoisuutta: edistetään yhdenvertaista rekrytointiprosessia, tunnis-
tetaan henkilöstön kehittymispotentiaalit ja varmistetaan yhtäläinen 
urasuunnittelu, tuetaan kouluttautumista sekä huolehditaan laaduk-
kaasta perehdyttämisestä.  

 Käsitellään yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden kannalta tär-
keitä työelämän ilmiöitä henkilöstölehdessä sekä jaetaan tietoa ja 
hyviä käytäntöjä. 

 Määritellään henkilöstön yhdenvertaisuuden parantamiseksi vuosit-
taiset tavoitteet ja toimenpiteet, joiden valmisteluun osallistetaan 
henkilöstöä ja jotka tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi, se-
kä toteutetaan tarvittavat toimenpiteet syrjinnän poistamiseksi ja eh-
käisemiseksi. Seurataan yhdenvertaisuuden kokemuksia ja käyte-
tään Kunta 10 -tutkimuksen sekä työpaikkojen vaarojen arvioinnin 
tarjoama tieto yhdenvertaisuuden edistämiseksi, ja hyödynnetään 
tätä tietoa vuosittaisten tavoitteiden asettamisessa.
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Lisäksi kaupunginhallitus päättää kehottaa kaupunginkansliaa laati-
maan henkilöstön yhdenvertaisuuden edistämisestä ja syrjinnän ennal-
taehkäisemisestä ohjeet sekä vuosittain seurattavat tavoitteet henkilös-
tön yhdenvertaisuuden parantamiseksi yhdessä virastojen (1.6.2017 
toimialojen) ja liikelaitosten kanssa.

Käsittely

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo:

Kohdan (1) viimeinen ranskalainen viiva muutetaan muotoon:

 Määritellään henkilöstön yhdenvertaisuuden parantamiseksi vuosit-
taiset tavoitteet ja toimenpiteet, JOIDEN VALMISTELUUN OSAL-
LISTETAAN HENKILÖSTÖÄ JA JOTKA TUODAAN KAUPUNGIN-
HALLITUKSEN PÄÄTETTÄVÄKSI, sekä toteutetaan tarvittavat toi-
menpiteet syrjinnän poistamiseksi ja ehkäisemiseksi. Seurataan yh-
denvertaisuuden kokemuksia ja käytetään Kunta 10 -tutkimuksen 
sekä työpaikkojen vaarojen arvioinnin tarjoama tieto yhdenvertai-
suuden edistämiseksi, JA HYÖDYNNETÄÄN TÄTÄ TIETOA VUO-
SITTAISTEN TAVOITTEIDEN ASETTAMISESSA.

Kannattaja: Silvia Modig

Vastaehdotus:
Nina Huru:

Muutetaan päätösehdotuksen kohdan (1) ensimmäinen ranskalainen 
viiva virkkeen loppuosaan lisättäväksi ennen TAI sanaa

", (pilkku) poliittisen tai ammattiyhdistystoiminnan"

Kannattaja: Silvia Modig

Äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaan

Jaa-äänet: 5
Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Lasse Männistö, Marcus Rantala, 
Tatu Rauhamäki
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Ei-äänet: 9
Veronika Honkasalo, Nina Huru, Otso Kivekäs, Silvia Modig, Hannu 
Oskala, Osku Pajamäki, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Laura Kolbe

Kaupunginhallitus hyväksyi Veronika Honkasalon vastaehdotuksen ää-
nin 5 - 9 (1 poissa).

Äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Nina Hurun vastaehdotuksen mukaan

Jaa-äänet: 4
Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Lasse Männistö, Tatu Rauhamäki

Ei-äänet: 10
Veronika Honkasalo, Nina Huru, Otso Kivekäs, Silvia Modig, Hannu 
Oskala, Osku Pajamäki, Marcus Rantala, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka, 
Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Laura Kolbe

Kaupunginhallitus hyväksyi Nina Hurun vastaehdotuksen äänin 4 - 10 
(1 poissa).

Kaupunginhallitus hyväksyi Veronika Honkasalon ja Nina Hurun vas-
taehdotusten mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Hannu Hyvärinen, Hr-asiantuntija, puhelin: 310 25905

hannu.hyvarinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelman 
periaatteet ja yhdenvertaisuuden edistämisen toimenpiteet:

 Jokaisen työntekijän tulee tulla kohdelluksi oikeudenmukaisesti 
työyhteisönsä jäsenenä riippumatta henkilökohtaisista ominaisuuk-
sista tai taustasta. Jokainen työntekijä on samanarvoinen eikä ke-
tään saa syrjiä esimerkiksi iän, kulttuuritaustan, seksuaalisen suun-
tautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. 

 Kaupungilla on voimassa nollatoleranssi kaikenlaisen kiusaamisen, 
epäasiallisen kohtelun, häirinnän ja syrjinnän suhteen, jolloin kaik-
kiin epäkohtiin puututaan.

 Vastuu yhdenvertaisuuden toteutumisesta on johdolla ja esimiehillä. 
Kaupungilla kehitetään johdon ja esimiesten osaamista yhdenvertai-
suudesta ja monimuotoisuudesta työelämän ilmiönä, koska yhden-
vertaisuus toteutuu käytännössä työyhteisöjen arjessa ja henkilöstö-
johtamisessa. 

 Kehitetään yhdenvertaisuuden toteutumisen kannalta keskeisiä 
henkilöstöjohtamisen käytäntöjä, joilla edistetään työelämän moni-
muotoisuutta: edistetään yhdenvertaista rekrytointiprosessia, tunnis-
tetaan henkilöstön kehittymispotentiaalit ja varmistetaan yhtäläinen 
urasuunnittelu, tuetaan kouluttautumista sekä huolehditaan laaduk-
kaasta perehdyttämisestä.  

 Käsitellään yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden kannalta tär-
keitä työelämän ilmiöitä henkilöstölehdessä sekä jaetaan tietoa ja 
hyviä käytäntöjä. 

 Määritellään henkilöstön yhdenvertaisuuden parantamiseksi vuosit-
taiset tavoitteet ja toimenpiteet sekä toteutetaan tarvittavat toimen-
piteet syrjinnän ehkäisemiseksi ja poistamiseksi. Seurataan yhden-
vertaisuuden kokemuksia ja käytetään Kunta10-tutkimuksen sekä 
työpaikkojen vaarojen arvioinnin tarjoama tieto yhdenvertaisuuden 
edistämiseksi.  

Lisäksi kaupunginhallitus päättää kehottaa kaupunginkansliaa laati-
maan henkilöstön yhdenvertaisuuden edistämisestä ja syrjinnän ennal-
taehkäisemisestä ohjeet sekä vuosittain seurattavat tavoitteet henkilös-
tön yhdenvertaisuuden parantamiseksi yhdessä virastojen (1.6.2017 
toimialojen) ja liikelaitosten kanssa.

Esittelijän perustelut
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Yhdenvertaisuutta ja syrjintää koskeva uusi yhdenvertaisuuslaki tuli 
voimaan vuoden 2015 alussa. Lain tarkoituksena on edistää yhdenver-
taisuutta ja ehkäistä syrjintää. Työnantajalla, jonka palveluksessa on 
säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, on oltava yhdenvertaisuussuunni-
telma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Yh-
denvertaisuussuunnitelma tulee laatia 1.1.2017 mennessä. 

Helsingin strategiaohjelman 2013 - 2016 eettisten periaatteiden mu-
kaan kaupunki on kaikessa toiminnassaan yhdenvertaisuutta ja tasa-
arvoa korostava työnantaja, joka järjestää henkilöstölleen turvallisen ja 
terveellisen, tasa-arvoisen ja monimuotoisen työskentely-ympäristön, 
jossa ei esiinny minkäänlaista syrjintää. Kaupungin työpaikoilla ei sallita 
työpaikkakiusaamista, sukupuolista, rasistista tai seksuaalista häirintää 
eikä muutakaan sopimatonta käytöstä missään muodossa.

Yhdenvertaisuuden kehittämistyö käynnistyi kaupungilla jo strategiaoh-
jelman 2013 - 2016 pohjalta, jonka mukaan Helsingistä tulee kehittää 
monimuotoisuuden johtamisen mallikaupunki. Monimuotoisuuden joh-
tamisen mallikaupungissa edistetään avointa ja oikeudenmukaista 
työyhteisö- ja kaupunkikulttuuria, jossa jokainen työntekijä, helsinkiläi-
nen ja yhteistyökumppani kokee olevansa osallinen ja arvostettu.

Yhdenvertaisuuden edistämisen periaatteet

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanar-
voisia ja ettei ketään saa syrjiä esimerkiksi iän, kulttuuritaustan, seksu-
aalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. 
Yhdenvertaisuus työyhteisössä tarkoittaa sitä, että jokainen työntekijä 
tulee kohdelluksi oikeudenmukaisesti työyhteisönsä jäsenenä, riippu-
matta henkilökohtaisista ominaisuuksista tai taustasta. 

Helsingin, helsinkiläisten sekä kaupungin henkilöstön monimuotoisuus 
tulee nähdä vahvuutena, joka mahdollistaa jatkuvan uudistumisen sekä 
entistä tuottavamman ja vetovoimaisemman kaupungin. Ikä, sukupuoli, 
kieli ja kulttuuritausta, terveys, fyysiset ominaisuudet, perhesuhteet, 
elämäntyyli, osaaminen, kokemus, seksuaalinen suuntautuminen, arvot 
ja tarpeet - nämä kaikki vaikuttavat siihen, että olemme erilaisia. Moni-
muotoisuus tulee ottaa huomioon johtamiskäytännöissä ja kaikessa toi-
minnassa asiakkaan parhaaksi.

Monimuotoisuus on työyhteisöjen ominaisuus ja yhdenvertaisuus on ta-
pa, jolla monimuotoisten työyhteisöjen jäseniin suhtaudutaan. Hyvällä 
monimuotoisuuden johtamisella lisätään henkilöstön yhdenvertaisuutta.

Kaupungilla on voimassa nollatoleranssi kaikenlaisen kiusaamisen, 
epäasiallisen kohtelun, häirinnän ja syrjinnän suhteen. Olennaista kau-
pungin toimintakulttuurissa on se, että kaikkiin epäkohtiin puututaan. 
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Yhdenvertaisuus toteutuu käytännössä työyhteisöjen arjessa ja henki-
löstöjohtamisessa. Vastuu yhdenvertaisuuden toteutumisesta on joh-
dolla ja esimiehillä. Henkilöstöä pyritään rohkaisemaan ottamaan välit-
tömästi asia puheeksi sen henkilön tai tahon kanssa, jonka kokee teh-
neen syrjivän ratkaisun.

Yhdenvertaisuuden toteutumisessa keskeistä on johtaminen ja esi-
miestyö, mistä syystä on tärkeää lisätä heidän osaamistaan yhdenver-
taisuudesta ja monimuotoisuudesta työelämän ilmiönä. Henkilöstöjoh-
tamisen käytännöt ovat tärkeitä oikeudenmukaisuuden kokemisessa, 
mistä syystä niitä tulee kehittää muuttuviin työelämän tarpeisiin. Erityi-
sen tärkeät käytännöt ovat rekrytointi, henkilöstön kehittäminen ja ura-
suunnittelu sekä koulutus.

Työelämän ilmiöistä ja kehityksestä on myös tärkeää jakaa tietoa ja hy-
viä käytäntöjä Helmi-intrassa. Teemaa tulee käsitellä erilaisissa verkos-
toissa ja tapaamisissa. Näin voidaan vaikuttaa asenteisiin.

Yhdenvertaisuuden toteutumista arvioidaan, jotta työpaikkojen toiminta-
tapoja voidaan kehittää syrjimättömiksi ja edistää yhdenvertaisuuden 
toteutumista niissä. Arvioinnissa hyödynnetään henkilöstöltä kerättävää 
tietoa syrjinnän kokemuksista sekä henkilöstön monimuotoisuutta ku-
vaavia tietoja kuten henkilöstön ikäjakauma sekä sukupuolten ja kieli-
ryhmien osuus henkilöstöstä. 

Henkilöstön yhdenvertaisuuden tilasta kertovia tietoja käytetään syrjin-
nän torjumiseksi tarvittavien toimenpiteiden suunnittelussa kaupungin-
kansliassa sekä toimialoilla. Toimenpiteitä yhdenvertaisuuden edistämi-
seksi käsitellään ja niiden toteutumista seurataan yhdessä henkilöstö-
järjestöjen kanssa.

On tarpeen, että kaupunginkanslia antaa tarkemmat ohjeet henkilöstön 
yhdenvertaisuussuunnitelmasta ja toteuttaa yhdessä toimenpiteitä vi-
rastojen (1.6.2017 toimialojen) ja liikelaitosten kanssa. Henkilöstön yh-
denvertaisuuteen liittyviä periaatteita ja linjauksia on käsitelty henkilös-
töjärjestöjen edustajien kanssa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Hannu Hyvärinen, Hr-asiantuntija, puhelin: 310 25905

hannu.hyvarinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Tiedoksi

Virastot ja liikelaitokset

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.12.2016 § 1141

HEL 2016-013324 T 01 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

19.12.2016 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Hannu Hyvärinen, Hr-asiantuntija, puhelin: 310 25905

hannu.hyvarinen(a)hel.fi
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§ 14
Helsingin kaupungin linjaus kansainvälistä suojelua saavien vastaa-
noton täsmentämiseksi

HEL 2016-009812 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Sanna Ve-
sikansan ehdotuksesta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Laura Kyntölä, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36666

laura.kyntola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Helsingin kaupunginhallitus päättää hyväksyä seuraavat linjaukset kan-
sainvälistä suojelua saavien henkilöiden kuntaan sijoittumisen osalta:

Kaupunginhallitus päättää jatkaa kiintiöpakolaisten sekä haavoittuvas-
sa asemassa olevien täysi-ikäisten turvapaikan saaneiden henkilöiden 
vastaanoton osalta Helsingin kaupungin ja Uudenmaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksen kanssa avointa sopimusta ilman etukä-
teen sovittua määrällistä kuntapaikkakiintiötä.

Samalla kaupunginhallitus päättää, että edellä mainitusta avoimesta 
sopimuksesta voidaan poiketa erityisissä tapauksissa kaupunginhalli-
tuksen erillisellä päätöksellä. 

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus edellytti päättäessään Helsingin kaupungin kansain-
välistä suojelua saavien vastaanoton täsmentämisestä ja alaikäisten il-
man huoltajaa saapuneiden turvapaikanhakijoiden kuntapaikkakiintiös-
tä, että kaupunginhallituksen päätettäväksi tuodaan Helsingin linjaus 
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täysi-ikäisten kansainvälistä suojelua saavien kuntapaikkakiintiöstä 
vuoden loppuun mennessä (khs 19.9.2016, 815 §). 

Esitys avoimen sopimuksen jatkamisesta perustuu kuntapaikkakiintiöi-
den ulkopuolelta Helsinkiin kohdistuvaan muuttopaineeseen sekä alu-
een haastavaan asuntomarkkinatilanteeseen. Linjaus avoimen sopi-
muksen jatkamisesta on valmisteltu kaupunginkansliassa yhteistyössä 
sosiaali- ja terveysviraston sekä kiinteistöviraston asunto-osaston kans-
sa. 

Helsingin kaupungilla ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksella (ELY) on toistaiseksi voimassa oleva ja avoin sopimus täy-
si-ikäisten kansainvälistä suojelua saavien kuntaan osoittamisesta ja 
kotoutumisen edistämisestä. Sopimuksen perusteella Helsinki ei sitou-
du etupainotteisesti määrälliseen kuntapaikkakiintiöön.

Pääsääntöisesti ELY-keskus ei myöskään pyri sijoittamaan kansainvä-
listä suojelua saavia henkilöitä kuntapaikkajärjestelmän kautta pääkau-
punkiseudun kuntiin alueelle suuntautuvan itsenäisen muuton suuren 
määrän vuoksi. Täysi-ikäisten henkilöiden kohdalla ELY-keskus kysyy 
kuntapaikkaa avoimeen sopimukseen perustuen Helsingistä pääsään-
töisesti kiintiöhätätapauksille sekä muissa erityisissä tapauksissa kuten 
esimerkiksi sairaalahoitoa vaativan sairauden, sukupuolivähemmistöön 
kuulumisen tai henkilön tai hänen perheensä turvallisuuden vuoksi.  

ELY-keskusten yleinen kuntiin sijoittamisjärjestely pyrkii hajauttamaan 
maahan saapuneita henkilöitä tasaisesti eri puolille Suomea. Suomes-
sa kansainvälistä suojelua saavista henkilöistä vain noin kolmasosa 
siirtyy kuntaan kiintiöidyllä kuntapaikalla ja pääosa kansainvälistä suo-
jelua saavista suuntaa omaehtoisesti haluamalleen alueelle. Helsingin 
kaupungin Tietokeskuksen arvion mukaan kaikista omaehtoisista kun-
taan muuttaneista ja itsenäisesti muuttaneista oleskeluluvan saaneista 
turvapaikanhakijoista yli neljännes on muuttanut lopulta Helsinkiin. Tie-
tokeskus arvioi, että vuoden 2016 aikana Helsinki saa yhteensä noin           
1 000 uutta kuntalaista kansainvälistä suojelua saavien piiristä. Heistä 
arviolta 100 tulee kuntapaikkajärjestelmän kautta - luku sisältää alaikäi-
senä ilman huoltajaa saapuneiden kuntapaikkakiintiössä Helsinkiin 
asettuneet. Helsinkiin suuntautuvan itsenäisen muuton suuren määrän 
vuoksi avoin sopimus soveltuu paremmin Helsingin tarpeisiin, sillä se 
mahdollistaa tilanteen kokonaisarvion jatkuvan seurannan. Avoimen 
sopimuksen malli on käytössä myös Espoossa ja Vantaalla.

Muuttopaineen lisäksi avoin sopimus on perustellumpi ratkaisu Helsin-
gin haastavassa asuntomarkkinatilanteessa. Myöntäessään kuntapai-
kan kaupunki on velvollinen osoittamaan sopivan asunnon kuntapaikan 
saaneelle henkilölle, joten myönnettävät kuntapaikat ovat aina kiinteästi 
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sidoksissa kunnan asuntotarjontaan ja kunnassa käytettävissä olevaan 
asuntokantaan. Helsingin kaupungin omistaman vuokra-asuntokannan 
jonot ovat pitkät ja yksityiset vuokramarkkinat ovat selvästi muuta maa-
ta kalliimmat. Kiinteän ennaltamääritellyn kuntapaikkakiintiön luominen 
vaatisikin erillisen asuntokiintiön korvamerkitsemistä kansainvälistä 
suojelua saaville ja tämä olisi haasteellista kuntalaisten tasavertaisen 
kohtelun näkökulmasta. 

Taloudellisesti avoimen sopimuksen jatkamisella ei ole käytännössä 
eroa verrattuna ennalta kiintiöityihin kuntapaikkoihin. Ilman kuntapaik-
kakiintiötäkin kaupunki laskuttaa kotouttamispalveluista koituvat kulut 
valtiolta jälkikäteen kaikista Helsinkiin muuttaneista tosiasiallisesti ai-
heutuneiden kulujen mukaisesti. Lisäksi Helsinki on oikeutettu lasken-
nalliseen korvaukseen jokaisesta alueelle muuttaneesta kansainvälistä 
suojelua saavasta henkilöstä. Helsinki voi myös hakea lisätukia kan-
sainvälistä suojelua saavien henkilöiden vastaanotosta sekä kotoutumi-
sesta koituvien kustannusten kattamiseen SYLVIA2-hankerahasta suu-
rista kiintiöstä palkitsevaa bonusrahaa lukuun ottamatta.

Helsingin kaupunki seuraa kiintiöpakolaisten ja turvapaikanhakijoiden 
maailmanlaajuista tilannetta aktiivisesti ja reagoi tilanteen muutoksiin 
tarvittaessa. Avoin sopimus ei estä nopeiden poikkeuspäätösten teke-
mistä mahdollisten kriisitilanteiden kohdalla kaupunginhallituksen erilli-
sellä päätöksellä.  

Taustaa kuntapaikkatilanteesta Helsingissä

Helsingin kaupungin ja ELY-keskuksen voimassa oleva avoin sopimus 
on hyväksytty kaupunginhallituksessa syyskuussa 2016 (khs 
19.9.2016, 815 §). Helsingin kaupunki ja valtio ovat solmineet ensim-
mäisen avoimella periaatteella sitovan sopimuksen kansainvälistä suo-
jelua saavien vastaanotosta vuonna 1993 (kvsto 16.6.1993, 177 §) ja 
sitä on jatkettu vuosina 2007 (khs 27.8.2007, 1078 §) ja 2014 (khs 
16.6.2014, 698 §) tehdyillä päätöksillä pakolaisten vastaanotosta sekä 
pakolaisista aiheutuvien kustannusten korvaamisesta. Aikaisemmin 
kuntapaikkoja on Helsingissä kiintiöity ainoastaan poikkeustapauksissa 
vastaamaan äkilliseen tarpeeseen, vaikka kaupungilla on samaan ai-
kaan ollut voimassa oleva avoin sopimus ELY-keskuksen kanssa. 
Vuonna 2014 osoitettiin asuntoja Syyrian pakolaisille Helsingin kaupun-
gin omistamasta vuokra-asuntokannasta (khs 16.6.2014, 698 §) ja 
vuonna 2016 Helsinki sitoutui 75 henkilön kuntapaikkakiintiöön alaikäi-
senä ilman huoltajaa Suomeen saapuneille turvapaikanhakijoille (khs 
19.9.2016, 815 §). 

Suomeen saapui vuoden 2015 aikana 32 500 turvapaikanhakijaa ja 
vuoden lopussa vastaanottopalveluiden piirissä oli 29 800 henkilöä. 
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Vuonna 2016 kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden määrä on 
vähentynyt Suomessa merkittävästi. Vuoden 2015 aikana Suomessa 
yhteensä 1 347 kiintiöpakolaista ja oleskeluluvan saanutta turvapaikan-
hakijaa sai ELY-keskuksen osoittaman kuntapaikan. Samana vuonna 
Helsinkiin siirtyi noin 470 kiintiöpakolaista ja oleskeluluvan saanutta tur-
vapaikanhakijaa. Heistä suurin osa tuli Helsinkiin itsenäisesti tai vas-
taanottokeskuksen avustamana, kuntapaikkajärjestelmän kautta tuli              
33 henkilöä.

Yhteensä vuonna 2016 on marraskuun loppuun mennessä Suomesta 
hakenut turvapaikkaa 5 333 henkilöä. Helsingin kaupungin vastaanotto-
keskuksissa on tällä hetkellä 397 turvapaikanhakijaa ja Helsingissä si-
jaitsevissa tukiasumisyksikössä ja ryhmäkodeissa yhteensä 50 lasta. 
Yksityismajoituksessa on Helsingissä 1556 turvapaikanhakijaa marras-
kuun 2016 lopussa. Vuoden 2016 aikana Helsinki on ELY-keskuksen 
marraskuun lopun kuntaanosoitusrekisterin mukaan myöntänyt 67 kun-
tapaikkaa ja arvion mukaan myöntää noin 100 kuntapaikkaa vuoden 
loppuun mennessä sekä vastaanottaa lisäksi 900 kiintiöpakolaista ja 
oleskeluluvan saanutta turvapaikanhakijaa itsenäisen muuton seurauk-
sena. 

Taustaa asuntotilanteesta Helsingissä

Helsingin kaupungin omistamaan vuokra-asuntokantaan on tällä het-
kellä noin 15 000 aktiivisen hakemuksen jono ja vain pienelle osalle ha-
kemuksen jättäneistä voidaan tarjota asuntoa, sillä asuntoja välitetään 
noin 2 500 vuosittain. Tähän asti kuntaan sijoitettujen kansainvälistä 
suojelua saavien asuntotarve on pääasiallisesti järjestetty alaikäisten 
perheryhmäkotipaikoilla sekä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveys-
viraston erityisryhmien, kuten lastensuojelun asiakkaiden tai mielenter-
veyskuntoutujien, käytössä olevien välivuokrattujen tukiasuntojen tur-
vin. Asuntokanta on kaupungin suoraan tai asuntoyhtiöiden kautta 
omistettua sekä Y-säätiöltä kyseiseen tarkoitukseen välivuokrattua 
asuntokantaa. Tästä välivuokratusta ja vuokrasubventoidusta asunto-
kannasta 197 asuntoa on ollut sosiaali-ja terveysviraston maahanmuut-
toyksikön käytössä. 

Kaupunginjohtajan asettaman välivuokrausmenettelyn kehitystyöryh-
män tekemän loppuraportin (johtajisto/kj 22.6.2016, § 42) mukaan 
maahanmuuttajien asuntotarve pyritään jatkossa järjestämään normaa-
lin asuntokannan kautta ilman tukiasumismenettelyä. Mikäli maahan 
muuttaneella henkilöillä on tarve tukiasuntoon esimerkiksi sairauden 
vuoksi, hankkii sosiaali- ja terveysvirasto tukiasunnon aina kyseisen 
erityistarpeen asiakasryhmän mukaisesti. Periaate tukee kaupungin 
asuntopolitiikan yleistä periaatetta ehkäistä eriytynyttä asumista ja edis-
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tää maahanmuuttajataustaisen väestön tasa-arvoista integroitumista 
Helsingin asuntomarkkinoille.

Esityksen taloudelliset vaikutukset

Kaupunki laskuttaa kotouttamispalveluista koituvat kulut valtiolta oles-
keluluvan saaneiden ja Helsinkiin muuttaneiden reaalisen toteuman 
mukaisesti. Korvauksia maksetaan siitä alkaen, kun henkilölle on rekis-
teröity ensimmäisen kerran kotikunnaksi Helsinki. Korvattavia kustan-
nuksia ovat muun muassa toteutuneisiin kuluihin perustuvat korvaukset 
pakolaisten ohjauksen, neuvonnan ja muun kotoutumista tukevan toi-
minnan järjestämisestä, sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannuk-
set, kunnan maksama toimeentulotuki, tulkkaus- ja käännöspalvelut, il-
man huoltajaa maassa asuvien lasten ja nuorten tuki asumiskuluineen, 
alkukartoituksen järjestäminen, paluumuuttoavustus sekä ihmiskaupan 
uhrin auttamisesta koituvat kulut. Toisin kuin alaikäisten ilman huoltajaa 
saapuneiden kohdalla, asumisesta koituvia kustannuksia ei korvata 
kunnalle täysi-ikäisten kansainvälistä suojelua saavien osalta muuten 
kuin toimeentulotuen osana. 

Toteutuneiden kulujen lisäksi Helsinki saa laskennallista korvausta jo-
kaisesta vastaanotetusta henkilöstä. Korvaukset ovat 2 300 € vuodes-
sa yli 7-vuotiaista ja sitä vanhemmista ja 6 845 € vuodessa alle 7-vuo-
tiaista. Korvausaika on neljä vuotta kiintiöpakolaisena tulleista henki-
löistä ja kolme vuotta turvapaikkamenettelyn kautta tulleista henkilöistä. 
Lisäksi KEHA-keskus maksaa kunnalle 700 euron korvauksen jokai-
sesta henkilöstä, jolle kunta on laatinut alkukartoituksen. Laskennalli-
nen korvaus maksetaan Helsingille kaikista alueelle muuttaneista, vaik-
ka kaupunki ei sitoutuisi määrälliseen kiintiöön. Sosiaali- ja terveysvi-
rastolla on varattuna resursseja korvausten selvittämiseen ja tehokkaa-
seen hakemiseen ELY- ja KEHA-keskuksilta.

Toteutuneiden korvattavien kustannusten sekä laskennallisen korvaus-
ten lisäksi Helsinki voi hakea työ- ja elinkeinoministeriöltä Turvapaikka-, 
kotoutumis- ja maahanmuuttorahaston (AFIM) rahoittamaa SYLVIA2-li-
sätukea kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden vastaanotosta se-
kä kotoutumisesta koituvien kustannusten kattamiseen. Helsinki voi li-
sätuen lisäksi hakea SYLVIA2-bonusrahaa vuonna 2016 tehdyn alai-
käisten ilman huoltajaa saapuneiden turvapaikanhakijoiden 75 hengen 
kuntapaikkakiintiön osalta. Kertaluontoisesti maksettava bonus on                  
20 000 euroa. Suuremman bonuksen saaminen edellyttäisi kuntapaik-
kakiintiön nostamista 150 paikalla. Tämä vaatisi merkittäviä resursseja 
kaupungilta muun muassa asumisen järjestämiseksi. Bonuksen lisäksi 
Helsinki on oikeutettu SYLVIA2-hankerahasta maksettavaan tuhannen 
euron lisäosaan, jos kaupunki ilmoittaa ELY-keskukselle vähintään vii-
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den kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitsevan henkilön vastaanottami-
sesta kiintiöstä riippumatta. 

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Laura Kyntölä, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36666

laura.kyntola(a)hel.fi

Liitteet

1 Asuntotyöryhmän loppuraportti
2 SYLVIA2-hankkeen ohjeistus

Oheismateriaali

1 Vuoden 1993 sopimus
2 Vuoden 2008 sopimus
3 Vuoden 2014 sopimus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveysvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.12.2016 § 1142

HEL 2016-009812 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

19.12.2016 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta.

19.09.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä
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kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Laura Kyntölä, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36666

laura.kyntola(a)hel.fi
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§ 15
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Khn puheenjohtaja  
  
jaostot  
- konserni  
- johtamisen  
- tietotekniikka  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
johtokunnat  
- Taloushallintopalvelu  
  
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  
  
toimialajohtajat  
- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  
- kaupunkiympäristön toimiala  
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  
- sosiaali- ja terveystoimiala  

  

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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§ 16
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 
1 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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§ 17
Valtuutettu Arja Karhuvaaran toivomusponsi aikataulutetun vesilii-
kenteen mahdollistavista laiturialueista

HEL 2016-009756 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 31.8.2016 hyväksymän toivomusponnen (Arja Karhuvaara) johdos-
ta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle 
sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Arja Karhuvaaran toivomusponsi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään Kruunusillat –hankkeen hankesuunnitelman kaupun-
ginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

’Hyväksyessään Kruunusillat -hankkeen kaupunginvaltuusto edellyttää, 
että selvitetään mahdollisuus toteuttaa Kruunuvuorenrannan ja kaupun-
gin keskustan ranta-alueille myös aikataulutetun vesiliikenteen mahdol-
listavat laiturialueet.” (Arja Karhuvaara)

Kvston työjärjestyksen 24 §.n mukaan Khn on toimitettava ponnen eh-
dottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimen-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 124 (185)
Kaupunginhallitus

Ryj/1
09.01.2017

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

piteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys 
on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkisuunnittelulautakunnan, 
liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunnan sekä yleisten töiden lautakun-
nan lausunnot.

Laajasalon raideliikenteen arvioinnissa Kruunusillat -hanketta varten 
tarkasteltiin myös vesiliikenteen järjestämistä Kruunuvuorenrannan ja 
Katajanokan välillä. Selvityksen mukaan lauttayhteyden yhteiskuntata-
loudelliset hyödyt jäivät käyttökustannuksia pienemmiksi ja hyötykus-
tannussuhde negatiiviseksi.

Helsingin uuden yleiskaavan teemakartassa Merellinen Helsinki 2050 
on esitetty vesiliikenteen yhteyspisteet Kruunuvuorenrantaan, Kalasa-
tamaan, Hakaniemeen, Katajanokalle ja Kauppatorille ja vesiliikenteen 
yhteystarve näiden välille. Valmisteilla olevassa Merellisen Helsingin 
yleissuunnitelmassa yksi keskeisiä tavoitteita on merellisten alueiden 
saavutettavuuden parantaminen ja vesiliikenteen kehittäminen. Suun-
nitteilla on kaikki kaupunginosat kattava yhteys- ja huoltolaitureiden 
verkosto rannikolla ja saaristossa sekä mantereen joukkoliikenteeseen 
kytkeytyvä vesiliikenteen verkosto.

Joukkoliikennettä tukevan vesiliikenteen laiturialueisiin on varauduttu 
itäisen kantakaupungin ranta-alueiden (Kruunuvuorenranta, Kalasata-
ma, Hakaniemi, Kauppatori) asemakaavoituksessa. Säännöllisen vesi-
liikenteen järjestämiseen Kruunuvuorenrantaan voidaan kantakaupun-
gin alueella hyödyntää jo olemassa olevia tai rakenteilla olevia laitureita 
ja –rakenteita. Kauppatorille valmisteilla olevissa suunnitteluperiaatteis-
sa ja Hakaniemen alueella vireillä olevassa asemakaavan muutokses-
sa huomioidaan vesiliikenteen tarve. Vuonna 2017 Kauppatorin suun-
nittelu etenee yleissuunnitelmavaiheeseen, jonka yhteydessä vesilii-
kennöinnin periaatteita ratkotaan.

Kruunuvuorenrannassa on mahdollista hyödyntää kaupungin omista-
mia öljysataman toiminnasta säilyneitä laitureita rakenteineen. Lisäksi 
Kruunuvuorenrantaan on kaavoitettu uusia venesatama-alueita, joihin 
on mahdollista rakentaa vesiliikenteenkäyttöön varattavia laitureita.

Aikataulutetulle vesiliikenteelle osoitettujen laiturialueiden toteuttamista, 
rahoitustarvetta ja -tapaa on syytä edelleen selvittää osana edellä mai-
nittuja kaupunkisuunnitteluvirastossa laadittavia suunnitelmia. Sikäli 
kuin kyse tulevaisuudessa olisi HSL:n lippu- ja maksujärjestelmään se-
kä mahdollisen subvention piiriin tulevasta vesijoukkoliikenteestä, edel-
lyttäisi se kaupungin ja HSL:n neuvotteluja asiasta. Markkinaehtoisen 
vesiliikenteen käynnistämiselle Kruunuvuorenrantaan ei ole esteitä. 
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Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Arja Karhuvaaran toivomusponsi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 29.11.2016 § 468

HEL 2016-009756 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon:

Vesiliikenteen yhteyksien kehittäminen on Helsingin kaupungin merelli-
sen strategian mukaista. Uuden yleiskaavaehdotuksen teemakartassa 
"Merellinen Helsinki 2050" on esitetty vesiliikenteen yhteystarpeita sekä 
vesiliikenteen yhteyspisteitä. Vesiliikenteen yhteyspisteillä tarkoitetaan 
tässä saariston infrastruktuuria palvelevia yhteys- tai huoltolaitureita, 
joiden yhteyteen saa rakentaa merellisiä toimintoja ympärivuotisesti 
palvelevia tiloja, laitteita ja rakenteita.

Kruunuvuorenrannan lainvoimaisessa asemakaavassa nro 12080 
"Rannat, puistot ja palvelukortteli" on esitetty vesiliikennesatamaksi va-
rattava alueenosa vs-merkinnällä. Alue liittyy Haakoninlahden laituriin 
ja Wiirinaukioon. Se soveltuu vesiliikenteen laiturialueen sekä sen edel-
lyttämien toimintojen toteutuspaikaksi. 

Kaupungin keskustassa vesiliikenteen laiturialueiden sijoittamisessa 
voidaan hyödyntää jo olemassa olevia tai rakenteilla olevia yleisillä 
alueilla sijaitsevia laitureita ja -rakenteita, jotka ovat rakennusviraston 
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tai liikuntaviraston hallinnassa. Yleiskaavaehdotuksen aineistossa vesi-
liikenteen yhteyspisteet on esitetty Katajanokalle, Kauppatorille, Meri-
satamaan, Hietalahteen, Hernesaareen ja Jätkäsaareen. Itäisen kanta-
kaupungin yhteyspisteet ovat Hakaniemessä, Suvilahdessa ja Sompa-
saaressa. 

Kauppatorin osalta vesiliikenteen palveluiden kehittäminen ja sijoittami-
nen kytkeytyy kaupunkisuunnitteluvirastossa meneillään olevaan Kaup-
patorin maankäytön periaatteiden selvittämiseen. Työn lähtökohtana on 
vuonna 2015 valmistunut Kauppatorin ympäristön kehittämisen koko-
naissuunnitelma. Vuonna 2017 Kauppatorin suunnittelu etenee yleis-
suunnitelmavaiheeseen, jonka yhteydessä vesiliikennöinnin periaatteita 
ratkotaan edelleen.

Aikataulutetulle vesiliikenteelle osoitettujen laiturialueiden toteuttamista 
ja rahoitustarvetta ja -tapaa tulee jatkossa selvittää lisää osana kau-
punkisuunnitteluvirastossa laadittavia suunnitelmia, joissa määritellään 
tarkemmin vesiliikenteen reitistö, yhteyspisteiden sijoittuminen ja laitu-
rialueisiin liittyvät toiminnalliset, ympäristölliset sekä tekniset vaatimuk-
set. Myös vesibussiliikenteen järjestämistapa on ratkaistava.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi
Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 15.11.2016 § 382

HEL 2016-009756 T 00 00 03

Ksv 5264_69

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupungin-
hallitukselle:

Helsingin kaupunginvaltuusto on päättänyt 12.11.2008 hyväksyä Laaja-
salon joukkoliikenteen jatkovalmistelun pohjaksi raitiotie- ja siltavaih-
toehdon välillä Laajasalo–Korkeasaari–Sompasaari–Kruununhaka. Hel-
singin kaupunginvaltuusto on päättänyt 31.8.2016 hyväksyä Kruunusil-
tojen hankesuunnitelman. Päätösten perusteella Kruunuvuorenrannan 
ja kantakaupungin välinen joukkoliikenneyhteys toteutetaan raitiovau-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 127 (185)
Kaupunginhallitus

Ryj/1
09.01.2017

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

nuliikenteellä. Itäisen kantakaupungin kasvu ranta-alueille kuitenkin li-
sää kysyntää ja luo edellytyksiä myös vesiliikenteelle. 

Kruunuvuorenrannan vesiliikenneyhteydestä laadittiin selvitys vuonna 
2012. Siinä selvitettiin säännöllisen lauttaliikenteen edellytyksiä kanta-
kaupungin puolella kolmeen kohteeseen: Kauppatorille, Meritullintorille 
Kruununhakaan sekä Katajanokalle. Teoreettiset matka-ajat vaihtelivat 
noin kuudesta minuutista 14 minuuttiin. Selvityksessä tutkittiin vesilii-
kenteen joukkoliikenneyhteyttä aluksella, joka voisi kuljettaa busseja, 
jotka edellyttivät raskastekoisia laitureita. Selvityksen perusteella jouk-
koliikenneyhteyden järjestäminen vesitse ei ollut kannattavaa.

Helsingin uuden yleiskaavan teemakartassa Merellinen Helsinki 2050 
on esitetty vesiliikenteen yhteyspisteet Kruunuvuorenrantaan, Kalasa-
tamaan, Hakaniemeen, Katajanokalle ja Kauppatorille ja vesiliikenteen 
yhteystarve näiden välille.

Asemakaavaosastolla valmisteilla olevassa Merellisen Helsingin yleis-
suunnitelmassa yksi keskeisiä tavoitteita on merellisten alueiden saa-
vutettavuuden parantaminen ja vesiliikenteen kehittäminen. Suunnitteil-
la on kaikki kaupunginosat kattava yhteys- ja huoltolaitureiden verkosto 
rannikolla ja saaristossa sekä mantereen joukkoliikenteeseen kytkeyty-
vä vesiliikenteen verkosto, joka palvelee asumiseen, työntekoon ja vir-
kistykseen liittyvää liikkumista ja mahdollistaa myös reittivesiliikenteen 
kehittämisen. Yleissuunnitelmaa valmistellaan yhteistyössä eri hallinto-
kuntien ja merellisten toimijoiden ja yrittäjien kanssa.

Joukkoliikennettä tukevan vesiliikenteen laiturialueisiin on varauduttu 
itäisen kantakaupungin ranta-alueiden (Kruunuvuorenranta, Kalasata-
ma, Hakaniemi, Kauppatori) asemakaavoituksessa.

Valmiudet vesiliikenteen mahdollistaviin laiturialueisiin kantakaupungissa

Kantakaupungin alueella on hyvät valmiudet säännöllisen vesiliiken-
teen järjestämiseen Kruunuvuorenrantaan. Kantakaupungin alueella on 
jo nyt useita laitureita lähisaariin suuntautuvaa säännöllistä vesiliiken-
nettä varten. Hakaniemessä on laituri Korkeasaaren ja Vartiosaaren ai-
kataulutettuja lähtöjä varten. Kauppatorilla on laiturit Korkeasaaren ja 
Suomenlinnan vesiliikennettä varten. Viime kesänä avautuivat uudet 
yhteydet Vallisaareen kummastakin paikasta. Liikenteen hoitavat yksi-
tyiset vesiliikenneyhtiöt. 

Kauppatorille on valmisteilla suunnitteluperiaatteet. Niiden laatimisessa 
on tavoitteena mukana vesiliikenteen toimintaedellytysten parantami-
nen. Hakaniemen alueella on vireillä asemakaavanmuutos alueen täy-
dennysrakentamisesta. Suunnittelussa on huomioitu vesiliikenteen tar-
ve. Katajanokan itäkärjessä on hyvät mahdollisuudet laiturin sijoittami-
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seen, mutta yhteys kaupungin keskustaan ja etäisyys lähimpään jouk-
koliikenteeseen ei ole sujuva.

Valmiudet vesiliikenteen mahdollistaviin laiturialueisiin Kruunuvuorenrannassa

Kruunuvuorenrannassa on kaupungin omistamia öljysataman toimin-
nasta säilyneitä laitureita rakenteineen. Alun perin suurten öljylaivojen 
käyttöön rakennetut laiturit on korjattavissa ja muutettavissa vesiliiken-
teen käyttöön. Lisäksi Kruunuvuorenrantaan on kaavoitettu uusia vene-
satama-alueita, joihin on mahdollista rakentaa uusia vesiliikenteen 
käyttöön varattavia laitureita. Jo nyt Kruunuvuorenrannassa Öljysäiliö 
468:n rannalla sijaitsee väliaikainen ponttonilaituri, johon rantautuminen 
myös vesibusseilla on mahdollista. 

Koska mahdollinen vesibussiliikenne on luonteeltaan joukkoliikennettä 
tukevaa, ei laiturialueiden yhteyteen ole suunniteltu laajoja liityntäpysä-
köintialueita autoille: pysäköinti tapahtuu katuverkkoon varatuilla vie-
raspysäköintipaikoilla. 

Kruunuvuorenrannan pääasiallinen joukkoliikenneyhteys ennen Kruu-
nusiltojen valmistumista on liityntäbussiyhteys Herttoniemeen. Mikäli 
Kruunuvuorenrannan asukasmäärä kuitenkin loisi vesiliikenteelle riittä-
vän asiakaspohjan jo ennen Kruunusiltojen valmistumista, voisi sään-
nöllinen vesiliikenne toimia liityntäbussiliikennettä täydentävänä liiken-
neyhteytenä kantakaupunkiin suuntautuvilla matkoilla. Siltayhteyden 
valmistuttua aikataulutettu vesiliikenne tukisi nopeaa joukkoliikenneyh-
teyttä ja toisi sen rinnalle elämyksellisen liikennöintivaihtoehdon. 

Markkinaehtoisen vesiliikenteen käynnistämiselle ei ole esteitä. Sen si-
jaan HSL:n lippu- ja maksujärjestelmään sekä mahdollisen subvention 
piiriin tulevasta vesijoukkoliikenteestä ja sen tarpeesta tulee erikseen 
keskustella kaupungin ja HSL:n kesken mm. kustannuksista sopien.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Janne Prokkola, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37233

janne.prokkola(a)hel.fi
Ulla Kuitunen, projektipäällikkö, puhelin: 310 37293

ulla.kuitunen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 10.11.2016 § 185

HEL 2016-009756 T 00 00 03

Lausunto
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti antaa seuraavan lausun-
non kaupunginhallitukselle koskien Arja Karhuvaaran toivomuspontta, 
että hyväksyessään Kruunusillat-hankesuunnitelman kaupunginval-
tuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuus toteuttaa Kruunuvuo-
renrannan ja kaupungin keskustan ranta-alueille myös aikataulutetun 
vesiliikenteen mahdollistavat laiturialueet. 

Kruunuvuorenrannan yleiskaavoituksen suunnitteluohjelmasta Helsin-
gin kaupunkisuunnittelulautakunta linjasi kokouksessaan 2.6.2005:

"Alueen liikenteen perustana on suora raidejoukkoliikenneyhteys Hel-
singin niemelle siten, että se palvelee myös muuta Laajasaloa. Joukko-
liikenneyhteys toteutetaan alueen rakentamisen alkaessa 2010-luvun 
alussa, jolloin se tukee joukkoliikenteeseen perustuvaa liikkumiskulttuu-
ria ja tekee mahdolliseksi alueen joukkoliikenteeseen perustuvan kaa-
voituksen. Yhteyden vaihtoehtoina selvitetään sekä silta- että tunneli-
ratkaisua. Osayleiskaavassa varaudutaan keskustasta Kruunuvuoren-
rannan kautta Santahaminaan kulkevan metroyhteyden rakentami-
seen." 

Laajasalon raideliikenteen arvioinnissa on selvitetty ympäristövaikutus-
ten arviointimenettelyn osalta erilaisia joukkoliikenteen toteuttamisvaih-
toehtoja mukaan lukien vesiliikenteen järjestämisestä Kruunuvuoren-
rannan ja Katajanokan välillä. Selvitetyn vaihtoehdon osalta todetaan, 
että lautta Laajasalon ja Katajanokan välillä avaisi nykyisen joukkolii-
kennejärjestelmän rinnalle uuden joukkoliikenneyhteyden erityisesti 
Kruunuvuorenrannasta ydinkeskustaan suuntautuville matkoille. Suju-
vien jatkoyhteyksien järjestäminen on keskusta-alueella vaikeaa. Yh-
teys ei lisää joukkoliikennematkoja merkittävästi eikä vaikuta juurikaan 
nykyiseen kulkumuotojakaumaan. Selvityksen mukaan lauttayhteyden 
yhteiskuntataloudelliset hyödyt jäävät käyttökustannuksia pienemmiksi 
ja hyötykustannussuhde näin negatiiviseksi.

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta toteaa, että aikataulunmukaisen 
vesiliikenteen perustaminen Kruunuvuorenrannan ja keskustan välille 
edellyttää erillisiä päätöksiä. Mikäli vesiliikenne otettaisiin HSL-tariffin 
piiriin, tulisi asiasta neuvotella myös HSL:n kanssa.

Mikäli vesiliikenne katsotaan tarkoituksenmukaiseksi järjestää, on to-
dennäköistä, että laiturikapasiteettia on toteutettavissa. Maankäytön 
suunnittelun ja valmistelun osalta kaupunkisuunnitteluvirasto on taho, 
joka osoittaisi tarkoituksenmukaisen paikan laiturialueille.

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta toteaa vielä, että liikennelaitok-
sella on Suomenlinnan lauttaliikenteen hoitamisesta hankittua pitkäai-
kaista ja tarvittavaa osaamista ja kokemusta niin lauttaliikenteen laitu-
reista, kuin lauttaliikenteen operoinnista. Tämä osaaminen ja kokemus 
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ovat kaupungin käytettävissä ja hyödynnettävissä mahdollisten jatkotoi-
mien ja suunnittelun osalta.

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Markus Keisala, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35838

markus.keisala(a)hel.fi
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§ 18
Valtuutettu Seija Muurisen Seija toivomusponsi Laajasalon liityntä-
pysäköintipaikkojen rakentamisesta

HEL 2016-009752 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 31.8.2016 hyväksymän toivomusponnen (Seija Muurinen) johdosta 
tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle se-
kä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Seija Muurisen toivomusponsi
2 HSL:n lausunto 19.9.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään Kruunusillat –hankkeen hankesuunnitelman kaupun-
ginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

’Hyväksyessään Kruunusillat -hankkeen kaupunginvaltuusto edellyttää, 
että selvitetään mahdollisuutta liityntäpysäköintipaikkojen rakentami-
seen uuden raitiotiereitin varrelle Laajasaloon (Seija Muurinen)

Kvston työjärjestyksen 24 §.n mukaan Khn on toimitettava ponnen eh-
dottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimen-
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piteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys 
on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkisuunnittelulautakunnan, 
liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunnan, yleisten töiden lautakunnan 
sekä HSL:n lausunnot.

Liityntäpysäköinnin seudullinen koordinointi on Helsingin seudun liiken-
ne -kuntayhtymän vastuulla. Liityntäpysäköinnin toteuttamisvastuu Hel-
singissä kuuluu Helsingin kaupungille.

HSL on syksyllä 2016 käynnistänyt Liityntäpysäköinnin toimenpideoh-
jelma -työn, jossa mm. määritellään tavoitepaikkamääriä liityntäpysä-
köintialueille vuoteen 2025. Selvityksessä huomioidaan myös Laajasa-
lon alue ja Kruunusillat-yhteys soveltuvin osin.

Autojen liityntäpysäköintipaikkoja on tulossa Laajasalon uuden ostos-
keskuksen autopaikkojen yhteyteen. Liityntäpysäköinti rakentuu jo en-
nen Kruunusiltoja ja bulevardia, sillä rakennusteknisistä syistä tila on 
rakennettava ostoskeskuksen rakentamisen aikana. Ostoskeskuksen 
valmistuessa liityntäpysäköinnin käytössä on 20 pysäköintipaikkaa ja 
raitiovaunuliikenteen käynnistyessä liityntäpysäköinnin käyttöön ote-
taan 30 pysäköintipaikkaa lisää. Sopimusjärjestely asiasta tuodaan 
erikseen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Lisäksi Kruunusillat-hankkeen raitiotien yleissuunnitelman mukaisesti 
Laajasalon alueelle suunnitellaan raitiotiepysäkkien yhteyteen polku-
pyörien liityntäpysäköintiä. Tavoitemääränä on 25 pyöräpaikkaa merkit-
tävimpien pysäkkien yhteyteen, kuitenkin vähintään 10 paikkaa pysäk-
kiä kohden.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Seija Muurisen toivomusponsi
2 HSL:n lausunto 19.9.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 29.11.2016 § 464

HEL 2016-009752 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon:

Hyväksyessään Kruunusillat-hankkeen hankesuunnitelman kaupungin-
valtuusto edellytti, että selvitetään mahdollisuutta liityntäpysäköintipaik-
kojen rakentamiseen uuden raitiotiereitin varrelle Laajasalon alueelle.

Kruunusillat-hankkeeseen kuuluva raitiotieyhteys Laajasaloon käsittää 
raitiotien Helsingin keskustasta Nihdin ja Korkeasaaren kautta Kruunu-
vuorenrantaan ja edelleen Yliskylään. Raitiotieyhteyden rinnalle suunni-
tellaan korkeatasoiset pyöräliikenteen ja jalankulun yhteydet. Suora ja 
korkeatasoinen joukkoliikenteen, pyöräilyn ja jalankulun yhteys edistää 
toimivaa ja kestävää liikkumista. Yhteys lyhentää Kruunuvuorenrannan 
ja kantakaupungin välisen matkaetäisyyden puoleen.

Kruunusillat-hankkeen raitiotieyhteyden yleissuunnitelman (2016) yh-
teydessä selvitettiin laajasti muun muassa hankkeen liikenteellisiä vai-
kutuksia. Raitiotieyhteys on helposti saavutettavissa jalan ja polkupyö-
rällä. Jollaksesta ja Santahaminasta on hyvät bussiyhteydet raitiolinjal-
le. Yleissuunnitelman yhteydessä tarkasteltiin pyöräpysäköintipaikkojen 
sijoittamista raitiotiepysäkkien yhteyteen. Pyöräpaikkamäärien mitoituk-
sessa on tavoitteena 25 pyöräpaikkaa merkittävien pysäkkien yhtey-
teen minimin ollessa vähintään 10 paikkaa. 

Raitiotiehankkeen yhteydessä ei erikseen toteuteta autoille liityntäpysä-
köintipaikkoja. Mahdollisuuksia saattoliikenteelle on useiden raitiovau-
nupysäkkien läheisyydessä. 

Laajasalon ostoskeskuksen alueella Yliskylässä on käynnissä asema-
kaavan muutos ja uuden ostoskeskuksen suunnittelu. HKL ja Laajasa-
lon ostoskeskustontin yksi varaaja neuvottelevat parhaillaan tulevan 
ostoskeskuksen maanalaiseen pysäköintiin sijoitettavasta 50 liityntäpy-
säköintipaikan toteuttamisesta. Pysäköinti toimisi vuorottaispysäköinnin 
periaatteella.

Esittelijä
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kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi
Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

birgitta.rossing(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 15.11.2016 § 386

HEL 2016-009752 T 00 00 03

Hankenumero 5264_60

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupungin-
hallitukselle:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 31.8.2016 Kruunusillat-hankkeen hanke-
suunnitelman ja raitiotien yleissuunnitelman.

Kruunusillat-hankkeen raitiotien yleissuunnitelman mukaisesti Laajasa-
lon alueelle suunnitellaan raitiotiepysäkkien yhteyteen polkupyörien lii-
tyntäpysäköintiä. Tavoitemääränä on 25 pyöräpaikkaa merkittävimpien 
pysäkkien yhteyteen, kuitenkin vähintään 10 paikkaa pysäkkiä kohden.

Kruunusillat-hankkeen yhteydessä ei ole erikseen suunniteltu henkilö-
autojen liityntäpysäköintiä.

Yliskylään on suunnitteilla henkilöautojen liityntäpysäköintiä mahdolli-
sesti rakennettavan uuden kauppakeskuksen yhteyteen. Kaupungin ja 
kiinteistön rakennuttajan kesken ollaan sopimassa 50 liityntäpysäköinti-
paikan toteuttamisesta vaiheittain kauppakeskuksen pysäköintihalliin. 
Nämä liityntäpysäköintipaikat sijoittuvat hyvin sekä Herttoniemen suun-
taan kulkevien liityntäbussien pysäkin että tulevan Kruunusillat-yhtey-
den raitiopysäkin läheisyyteen. Kauppakeskuksen rakennuslupahake-
mus on jätetty ja toteuttaminen käynnistynee sitten, kun hankkeeseen 
ryhtyvällä on lainvoimainen rakennuslupa ja tarvittavat johtosiirrot on 
tehty. Liityntäpysäköintipaikat tulevat olemaan käytettävissä jo ennen 
Kruunusillat-hankkeen valmistumista.

Yliskylän keskus on henkilöautojen liityntäpysäköintiin luontevin paikka 
Laajasalossa. Liityntäpysäköinti palvelee pääasiallisesti Jollaksen ja 
Santahaminan suunnista kulkevia. Yliskylän ja Kruunuvuorenrannan 
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alueita Kruunusillat-raitiotieyhteys palvelee suoraan kävelyetäisyyksillä 
olevilla pysäkeillä.

Muualla Kruunusillat-yhteyden varrella kuin Yliskylässä on luontevam-
paa ja maankäytön kannalta tehokkaampaa toteuttaa raitiotiepysäkkien 
läheisyyteen uutta asuntorakentamista kuin henkilöautojen liityntäpysä-
köintiä.

Liityntäpysäköinnin seudullinen koordinointi on Helsingin seudun liiken-
ne -kuntayhtymän vastuulla, mutta toteuttamisvastuu Laajasalossa 
kuuluu Helsingin kaupungille. Liityntäpysäköintisopimuksista Helsingis-
sä vastaa liikennelaitos-liikelaitos (HKL). HSL on käynnistänyt Liityntä-
pysäköinnin toimenpideohjelma -työn syksyllä 2016. Työn aikana selvi-
tetään muun muassa tavoitepaikkamääriä liityntäpysäköintialueille ta-
voitetilanteessa vuonna 2025. Selvityksessä huomioidaan myös Laaja-
salon alue ja Kruunusillat-yhteys soveltuvin osin.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Niko Setälä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37031

niko.setala(a)hel.fi
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§ 19
Työllisyydenhoidon Helsinki-lisän raportointi ja arviointi sekä myön-
tämisehtojen päivittäminen

HEL 2015-006992 T 01 02 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

Samalla kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevat työllisyyden-
hoidon Helsinki-lisän myöntämistä koskevat perusteet noudatettavaksi 
01.01.2017 lukien ja oikeuttaa kaupunginkanslian elinkeinojohtajan an-
tamaan tarvittaessa täydentäviä ohjeita periaatteiden soveltamiseksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kumota kaupunginhallituksen 
17.8.2015 tekemän päätöksen § 743 Helsinki-lisän myöntämisen pe-
rusteista.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Ilkka Haahtela, Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö, puhelin: 09 310 25565

ilkka.haahtela(a)hel.fi
Anna-Maija Aalto, Palvelupäällikkö, puhelin: 0403526791

annamaija.aalto(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsinki-lisän raportointi ja arviointi -raportti
2 Ehdotetut Helsinki-lisän myöntämisen periaatteet
3 Voimassa olevat Helsinki-lisän myöntämisen periaatteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunki on kannustanut työnantajia rekrytoimaan työttömiä 
helsinkiläisiä maksamalla työllisyydenhoidon kunta- eli Helsinki-lisää 
vuodesta 1998 lähtien. Kaupunginhallitus edellytti päätöksessä Helsin-
ki-lisän myöntämisperusteiden uudistamisesta (17.8.2015, § 743) ra-
portointia ja arviointia Helsinki-lisästä. Arvioinnissa tuli toimeksiannon 
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mukaan kiinnittää erityistä huomiota lisän vaikuttavuuden arviointiin 
työllisyydenhoidossa. 

Helsinki-lisän uudistuksessa (17.8.2015, § 743) tuen myöntämisperus-
teita muutettiin EU:n ryhmäpoikkeusasetuksen ja kansallisen palkkatu-
kilainsäädännön noudattamiseksi ja lisä jaettiin yhdistyksille, säätiöille 
ja vajaakuntoisia työllistäville yrityksille suunnattuun työllistämistukeen 
ja kaikille työnantajille suunnattuun rekrytointitukeen. Vuoden 2015 uu-
distuksen tavoite oli, että uudet myöntämisperusteet parantavat Helsin-
ki-lisän vaikuttavuutta: Helsinki-lisän rekrytointituki lähentää matkaa vä-
lityö- ja avointen työmarkkinoiden välillä ja Helsinki-lisän työllistämistuki 
kohdentuu aiempaa useammille työnantajille ja työntekijöille. Helsinki-li-
sä on kaupungille taloudellisesti kannattava tuki silloin, kun se suuntau-
tuu henkilöille, joista kaupunki maksaa työmarkkinatuen kuntaosuutta 
tai kun se suuntautuu kuntaosuusmaksun ehkäisemiseksi. 

Rekrytointituella työllistyy lähtökohtaisesti lähempänä avoimia työmark-
kinoita olevia työttömiä kuin työllistämistuella, jonka kohderyhmään 
kuuluu vaikeammin työllistyviä henkilöitä. Tukimuodoilla on erilaiset 
tehtävät: rekrytointitukijakson jälkeen on perusteltua odottaa työllisty-
mistä avoimille työmarkkinoille, mutta työllistämistukijakson kohdalla 
positiivisena lopputuloksena voi pitää esimerkiksi vajaakuntoisen henki-
lön työelämäosallisuuden ja toimintakyvyn lisäämistä tai palkkatukityön 
jatkumista joko samalla tai toisella työnantajalla.

Tuen vaikuttavuus

Uusimuotoista tukea käyttäneet työnantajat ovat kesällä 2016 tehdyn 
kyselytutkimuksen perusteella erittäin tyytyväisiä Helsinki-lisään ja ko-
kevat sen merkittäväksi avuksi rekrytoinnissa. Helsinki-lisän työpaikko-
ja synnyttävästä vaikutuksesta kertoo, että suurin osa vastaajista ilmoit-
taa Helsinki-lisän käytön motiiviksi halun palkata uusi työntekijä tilan-
teessa, jossa työllistäminen ei olisi ollut mahdollista ilman kaupungin 
taloudellista tukea. Yrityksiin haetaan Helsinki-lisällä pääosin pitkäai-
kaista työvoimaa, mutta yhdistyksissä resurssit eivät yleensä mahdol-
lista työsuhteiden jatkamista Helsinki-lisän päättyessä. Helsinki-lisään 
uudistuksessa käyttöön otettu rekrytointipalkkio, joka maksetaan työ-
suhteen jatkuttua vuoden, kiinnostaa kaikkia työnantajia ja etenkin rek-
rytointituen käyttäjiä. Palkkio toimii vastausten perusteella varsin mer-
kittävänä kannustimena työsuhteiden jatkamiselle tukijakson päättyes-
sä, mutta tämä ei vielä näy konkreettisina rekrytointipalkkiohakemuksi-
na.

Työllisyydenhoidon seurantakysely, ns. vaikuttavuusmittaristo, selvittää 
henkilöasiakkaan tilannetta kuusi kuukautta tukijakson päättymisen jäl-
keen.  Vuoden 2016 työllisyydenhoidon vaikuttavuusmittaristoa varten 
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tähän mennessä haastatelluille on pääosin myönnetty Helsinki-lisää 
vanhoilla myöntämisperusteilla. Näiden haastatteluiden alustavat tulok-
set antavat viitteitä, että työllistyminen avoimille työmarkkinoille Helsin-
ki-lisäjakson jälkeen on kasvanut. Aineisto on tässä vaiheessa niin pie-
ni, ettei vaikuttavuudesta voi vielä tehdä tilastollisesti päteviä johtopää-
töksiä. Tarkempia ja kattavampia tuloksia Helsinki-lisän uudistamisen 
vaikutuksista työsuhteiden jatkumiseen saadaan vasta keväällä 2017 
valmistuvasta työllisyydenhoidon vuoden 2016 vaikuttavuusmittaristos-
ta.  

Helsinki-lisän uudistuksessa tukijaksojen enimmäiskestoja lyhennettiin, 
jotta määrärahaa voitaisiin käyttää entistä useamman henkilön työllistä-
miseen. Tästä huolimatta lokakuuhun 2016 mennessä sekä tuella työl-
listyneiden että tukea vastaanottaneiden yritysten ja yhteisöjen määrät 
ovat kuitenkin pudonneet merkittävästi edellisvuoden tasosta.  Laskua 
selittää osittain työllistämistuen myöntämistä alkuvuonna rajoittaneet 
haasteet TE-toimiston myöntämien palkkatukijaksojen pituuksien yh-
teensovittamisessa Helsinki-lisään. Lokakuun puolivälissä Helsinki-li-
sällä on vuoden 2016 aikana työllistynyt 377 henkilöä ja tukeen budje-
toidusta 3,4 miljoonasta eurosta on sidottu 47,8 prosenttia. Noin 15 
prosenttia työsuhteista on alkanut rekrytointituen avulla ja loput työllis-
tämistuella.  

Tuen vaikuttavuutta pyritään lisäämään parantamalla edelleen kaupun-
gin työllisyyspalveluiden yritysyhteistyötä ja siten rekrytointitukijaksoja. 
Osana kehittämistä Helsinki-lisän viestinnässä ja palvelumuotoilussa 
on mukana viestintätoimisto. Lisäksi Helsinki-lisällä palkatuille työnteki-
jöille tarjolla olevia kaupungin työllisyyskoulutuksia tarjotaan jatkossa 
tehostetusti jatkotyöllistymisen parantamiseksi.

Myöntämisperusteiden päivittäminen

Vaikka uudistetun Helsinki-lisän vaikuttavuudesta henkilöiden työllisty-
miseen tukijakson jälkeen saadaan kattavampi käsitys vasta vaikutta-
vuusmittaristo-seurantakyselyn valmistumisen yhteydessä keväällä 
2017, ehdotetaan tässä yhteydessä myöntämisperusteiden päivittämis-
tä. Päivittämistarve perustuu yhä jatkuneeseen pitkäaikaistyöttömyyden 
kasvuun, työllisyyspalveluiden asiakkaiden yhdenvertaisuuden paranta-
miseen sekä palveluiden nopean pilotoinnin tarpeeseen. Lisäksi myön-
tämisperusteiden päivittämisellä varaudutaan toimintaympäristömuu-
toksiin odotettavissa olevan työssäoloehdon muutoksen myötä pidentä-
mällä tuen enimmäiskestoa. 

Uudet kohderyhmät pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi

Myöntämisperusteiden päivittämisessä ehdotetaan Helsinki-lisän koh-
deryhmiä koskemaan sellaisia työllistymisen tukea tarvitsevia uusia 
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kohderyhmiä, joiden työttömyyden pitkittymiseen voitaisiin vaikuttaa 
myönteisesti Helsinki-lisän avulla. Helsinki-lisän kohderyhmälaajennus 
tarkoittaisi tuen ulottamista a) kaksi vuotta (24 kk 28 kk:n aikana) työt-
tömänä olleisiin, b) kuntien velvoitetyöllistettäviin sekä c) kaikkiin työllis-
tymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) asiakkaisiin.

Muutosten myötä kohderyhmän koko kasvaisi arviolta 35 prosenttia 
noin 20 000 henkilöstä 27 000 henkilöön. Lyhentämällä työttömyyden 
keston vaatimusta saadaan Helsinki-lisän piiriin erityisesti sellaisia 
työnhakijoita, jotka voivat työllistyä rekrytointituella yrityksiin ja joiden 
jatkotyöllistymiselle on paremmat edellytykset. Muutokset parantavat 
sekä Helsinki-lisän kattavuutta että Helsinki-lisäjaksojen vaikuttavuutta 
ja ehkäisevät työmarkkinatuen kuntaosuuden piiriin päätymistä.

a) Kaksi vuotta työttömänä olleet. Työttömyyden keston alarajaa Hel-
sinki-lisän saamiseksi ehdotetaan laskettavan kahteen vuoteen. Tällä 
hetkellä Helsinki-lisän nykyiset myöntämisperusteet rajaavat tuen piiris-
tä monia, joiden tilanteeseen Helsinki-lisä voi tuoda ratkaisun. Palvelu-
tarve Helsinki-lisään syntyy jo ennen kuntaosuuslistalle päätymistä. 
Koska työllistymisen todennäköisyys on varsin pieni työttömyysjakson 
pitkityttyä monivuotiseksi, on kaupungin etujen mukaista pyrkiä katkai-
semaan työttömyysjakso ennaltaehkäisevästi jo ennen kuntaosuuslis-
talle päätymistä. Kaksi vuotta kestänyt työttömyys on myös viestinnälli-
sesti selkeä kriteeri sekä työnhakijoille että työnantajille verrattuna ny-
kyiseen hallinnolliseen rajaukseen 300 passiivisesta työmarkkinatuki-
päivästä. 

b) Kuntien velvoitetyöllistettävät. Kunnilla on velvollisuus järjestää TE-
toimiston osoituksesta kuuden kuukauden ajaksi työntekomahdollisuus 
57-59-vuotiaille työttömille työnhakijoille, joiden oikeus palkansaajan 
työttömyyspäivärahaan päättyy. Kaupungin palkatessa työllistämisvel-
voitteen piiriin kuuluvan henkilön, TE-toimisto maksaa palkkatukena 50 
% velvoitetyöllistetyn palkkakustannuksista. Kunnan työllistämisvelvoit-
teen piiriin tulevat työnhakijat eivät nykyisellään ole oikeutettuja Helsin-
ki-lisään, koska he eivät ole saaneet työmarkkinatukea. Kaupungin 
kannattaa kuitenkin pyrkiä tukemaan heidän työllistymistään muuallekin 
kuin kaupunkiorganisaatioon, koska TE-toimiston osoittaman työllistä-
misvelvoitteen välttäminen säästää kaupungin palkkakustannuksista, 
mahdollistaa työnhakijalle pääsyn paremmin osaamistaan vastaavaan 
työhön ja luo paremmat edellytykset jatkotyöllistymiselle. Velvoitetyöl-
listettävät ovat saaneet työttömyysetuutta noin kaksi vuotta, joten muu-
tos ei erikseen kasvata kohderyhmää.

c) Monialaisen yhteispalvelun (TYP) asiakkaat. Vuoden 2017 alussa 
työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) siirtyy kaupun-
ginkanslian alaisuuteen. Monialaisen yhteispalvelun tarve arvioidaan, 
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kun työtön on saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää työttö-
myyden perusteella; täyttänyt 25 vuotta ja hän on ollut työtön yhtäjak-
soisesti 12 kuukautta; tai alle 25-vuotias ja hän on ollut työtön yhtäjak-
soisesti kuusi kuukautta. TYP-asiakkuus riittää henkilön kohdalla todis-
teeksi palvelutarpeesta ja Helsinki-lisän hyödystä. Nykyiset myöntämis-
perusteet rajaavat arviolta 1600 asiakasta tuen ulkopuolelle. Työelä-
mään siirtyminen sijoittuu pääasiassa TYP-asiakkuuden loppupäähän, 
jolloin suurin osa asiakkaista on ollut työttömänä vähintään kahden 
vuoden ajan.

Palveluiden nopea pilotointi

Helsinki-lisän myöntäminen nykyistä joustavammin kaupungin työllisyy-
denhoidon kokeilujen kohderyhmille mahdollistaisi uusien, nykyistä vai-
kuttavampien, toimintatapojen syntymisen työllisyydenhoidossa. Jotta 
myöntämisedellytyksistä voidaan poiketa, on kokeilulla oltava hallittava 
asiakasvirta. 

Helsinki-lisän tukijaksojen enimmäiskeston pidentäminen

Alustavien tietojen mukaan vuoden 2017 alusta on tulossa TE-hallin-
non linjaus, jossa palkkatukityö kerryttää työssäoloehtoa vain 75-pro-
senttisesti nykyisen 100 prosentin sijaan. Riittävällä jakson pituudella 
varmistetaan työssäoloehdon täyttyminen tukityön aikana ja siten hen-
kilöiden poistuminen kuntaosuuslistalta.  Tästä syystä ehdotetaan tuen 
keston enimmäiskeston nostamista kymmeneen kuukauteen.

Tukijakson pidentäminen vaikuttaa nykysin vuoden mittaisesta työsuh-
teesta Helsinki-lisä-tukijakso mukaanlukien kertapalkkiona maksetta-
van rekrytointipalkkion määräytymiseen. Kymmenen tukikuukauden jäl-
keen nykyinen vuoden työsuhteen vaatimus ei ole merkittävä, joten sen 
sijaan ehdotetaan, että tukijakson jälkeen vähintään kuusi kuukautta 
jatkuneesta työsuhteesta maksetaan kertapalkkiona rekrytointipalkkio.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Ilkka Haahtela, Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö, puhelin: 09 310 25565

ilkka.haahtela(a)hel.fi
Anna-Maija Aalto, Palvelupäällikkö, puhelin: 0403526791

annamaija.aalto(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsinki-lisän raportointi ja arviointi -raportti
2 Ehdotetut Helsinki-lisän myöntämisen periaatteet
3 Voimassa olevat Helsinki-lisän myöntämisen periaatteet
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.12.2016 § 1155

HEL 2015-006992 T 01 02 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

19.12.2016 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Mirka Vai-
nikan ehdotuksesta.

17.08.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

10.08.2015 Pöydälle

22.06.2015 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Ilkka Haahtela, Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö, puhelin: 09 310 25565

ilkka.haahtela(a)hel.fi
Anna-Maija Aalto, Palvelupäällikkö, puhelin: 0403526791

annamaija.aalto(a)hel.fi
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§ 20
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

eläintarhan johtokunta  
kaupunginmuseon johtokunta  
kaupunginorkesterin johtokunta  
kulttuuri- ja kirjastolautakunta  
liikuntalautakunta  
nuorisolautakunta  
opetuslautakunta  
opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto  
opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto  
ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta  
suomenkielisen työväenopiston johtokunta  
taidemuseon johtokunta  
Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta  
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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§ 21
Hernesaaren alueen rakennuskiellon pidentäminen (nro 12437)

HEL 2016-013497 T 10 03 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti pidentää 20. kaupunginosan (Länsisatama) 
kortteleita 20181, 20235 - 20238, 20240 - 20244 sekä katu-, rautatie-, 
satama- ja puistoalueita koskevaa rakennuskieltoa osayleiskaavan laa-
timiseksi maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n 2 momentin nojalla viidel-
lä vuodella 9.1.2022 saakka.

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

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

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

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Rakennuskieltokartta, piirustus nro 12437/13.12.2016

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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Kaupunginhallituksen 9.1.2012 (27 §) määräämä Munkkisaaren raken-
nuskielto osayleiskaavan laatimista varten on voimassa 9.1.2017 saak-
ka 20. kaupunginosan alueella (Länsisatama, Hernesaari), joka koskee 
kortteleita nro 20181, 20235 - 20238, 20240 - 20244 sekä katu-, rauta-
tie-, satama- ja puistoalueita. Länsisataman kaupunginosan osa-alueen 
Munkkisaaren nimi on päätöksen jälkeen muutettu Hernesaaren osa-
alueeksi. Munkkisaaren rakennuskieltoa esitetään jatkettavaksi samalla 
aluerajauksella nimellä Hernesaaren rakennuskielto.

Kaupunki omistaa alueen.

Voimassa olevassa yleiskaavassa 2002 Munkkisaaren ja Hernesaaren 
alueet on osoitettu merkinnällä työpaikka-alue, teollisuus/toimisto/sata-
ma. Itäranta on osoitettu kaupunkipuistoksi. Helsingin uudessa yleis-
kaavassa (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) alue on kantakaupunkia-
luetta (C2) ja vesialuetta. Alueen pohjoispuolelle on merkitty raideliiken-
teen runkoyhteys. Alue on merkitty osaksi rantaraittia.

Hernesaaren osayleiskaavan laadinta on tullut vireille 15.11.2006 laadi-
tun osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Alueen osayleiskaavan laadinnan keskeneräisyyden vuoksi tulisi alue 
asettaa rakennuskieltoon viideksi vuodeksi. Asemakaavaosasto on laa-
tinut rakennuskieltoalueesta 13.12.2016 päivätyn piirustuksen numero 
12437.

Suunnittelutilanne

Hernesaaren alueelle laaditaan osayleiskaavaa, jossa nykyinen työ-
paikka-alue tullaan varaamaan asumiselle, työpaikoille ja palveluille se-
kä risteilysatama- ja venesatamatoiminnoille. Fordin tehdasrakennusta 
esitetään suojeltaviksi rakennuksiksi. Hernesaaren osayleiskaavaehdo-
tuksesta (nro 12385) saadut muistutukset ja lausunnot esitellään kau-
punkisuunnittelulautakunnalle 31.1.2017. Osayleiskaavan jälkeen alu-
eelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos.

Asemakaava

Alueen asemakaava numero 6154 on vahvistettu 21.4.1970.

Ympäristöministeriö on 9.2.1982 vahvistanut asemakaavan muutoksen 
numero 8418, joka koskee kortteli 20181 sekä 23.12.1983 vahvistanut 
asemakaavan muutoksen numero 8775, joka koskee korttelin 20237 
tonttia 4 (Munkkisaaren teollisuustalo). Ympäristöministeriö on lisäksi 
16.3.1984 vahvistanut asemakaavan muutoksen nro 8761, joka koskee 
kortteleita 20238, 20239 ja osaa korttelista 20236 (telakan lohko- ja 
suurlohkohallit). Muutoksessa alueesta tuli osa korttelia 20236.
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Kaupunginhallitus hyväksyi 24.3.1999 katu- ja rautatiealueita koskevan 
asemakaavan muutoksen numero 10683 (Matalasalmenkuja). Kaupun-
ginvaltuusto hyväksyi 14.11.2001 Eiranrannan asemakaavan ja asema-
kaavan muutoksen numero 10800 (Munkkisaaren osa-alue; Munkki-
saaren puhdistamotontti ympäristöineen).

Rakennuskiellon pidentäminen

Kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi tulisi rakennuskieltoa pidentää 
viidellä vuodella maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n 2 momentin perus-
teella.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on laatinut rakennuskieltoalueesta 
13.12.2016 päivätyn piirustuksen numero 12437.

Esittelijä toteaa, että päätösehdotus eroaa kaupunkisuunnittelulauta-
kunnan esityksestä siten, että korttelin 20237 virheellinen rajaus koske-
maan vain tonttia 3 on korjattu koskemaan koko korttelia (tontit 3 ja 4).

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

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

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Rakennuskieltokartta, piirustus nro 12437/13.12.2016

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Hallintovalitus, rakennuskiellon 
määrääminen ja pidentäminen
Esitysteksti
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunginmuseo
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Kiinteistölautakunta
Kiinteistövirasto
Rakennuslautakunta
Rakennusvalvontavirasto

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 13.12.2016 § 447

HEL 2016-013497 T 10 03 05

Ksv 3681_2

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että 20. 
kaupunginosan (Länsisataman) kortteleita 20181, 20235, 20236, 
20238, 20240–20244, korttelin 20237 tonttia 3 sekä katu-, rautatie-, sa-
tama- ja puistoalueita koskevaa rakennuskieltoa osayleiskaavan laati-
miseksi pidennetään maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n 2 momentin 
nojalla viidellä vuodella 9.1.2022 saakka.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Jari Huhtaniemi, arkkitehti, puhelin: 310 37197

jari.huhtaniemi(a)hel.fi
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§ 22
Kulosaaren tontin 42014/7 rakennuskiellon pidentäminen (nro 
12439)

HEL 2016-012376 T 10 03 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti pidentää 42. kaupunginosan (Kulosaari) kort-
telin 42014 tontin 7 rakennuskieltoa kahdella vuodella 16.1.2019 saak-
ka maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin nojalla (piirustus nu-
mero 12439, päivätty 29.11.2016).

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

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Rakennuskieltokartta nro 12439/29.11.2016

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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 149 (185)
Kaupunginhallitus

Kaj/2
09.01.2017

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

Kaupunginhallituksen 7.1.2015 (27 §) määräämä rakennuskielto on voi-
massa 16.1.2017 saakka 42. kaupunginosan (Kulosaari) tontilla 
42014/7.

Alue on yksityisomistuksessa.

Taustaa ja suunnittelutilanne

Alueella on voimassa asemakaava numero 6602 vuodelta 1972. Tontti 
on kaavan mukaan lähetystökäytössä (YHL), sen pinta-ala on 7 258 m² 
ja tonttitehokkuus 0,40. Tontilla on viisi rakennusta, joista vanhin on 
valmistunut vuonna 1917, ja rakennusoikeus on lähes kokonaan käy-
tetty.

Kiinan kansantasavallan Suomen suurlähetystön esittämän muistutuk-
sen johdosta lähetystön omistuksessa oleva tontti 42014/7 rajattiin 
28.5.1985 vahvistetun Kulosaaren huvila-alueen länsiosan asemakaa-
van muutoksen numero 8620 ulkopuolelle. Kaavan keskeisin tavoite on 
rakennetun ympäristön suojelu. Suojelun keinoina ovat rakennusoikeu-
den alentaminen tonttitehokkuuteen 0,30 sekä ympäristöä ja rakennuk-
sia koskevat suojelumerkinnät. Asemakaavan muutosehdotuksessa 
tontti 42014/7 oli suojelukohde Armas Lindgrenin suunnitteleman ra-
kennuksen ja puutarhan vuoksi.

Tontille jäi edelleen voimaan rakennuskielto, jota on jatkettu kaksi vuot-
ta kerrallaan.

Rakennuskiellon pidentäminen

Jotta myös tämän tontin osalta voidaan toteuttaa rakennetun ympäris-
tön suojelu, tulisi rakennuskieltoa pidentää kahdella vuodella maan-
käyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin perusteella.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on laatinut rakennuskieltoalueesta 
29.11.2016 päivätyn piirustuksen numero 12439.

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

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Rakennuskieltokartta nro 12439/29.11.2016
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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
Kaupunginmuseo
Kiinteistövirasto
Rakennusvalvontavirasto

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 29.11.2016 § 427

HEL 2016-012376 T 10 03 05

Ksv 2681_5

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että 42. 
kaupunginosan (Kulosaari) korttelin 42014 tontin 7 rakennuskieltoa pi-
dennetään maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin nojalla 
16.1.2019 saakka (piirustus nro 12439, päivätty 29.11.2016).

Esittelijä
vs. asemakaavapäällikkö
Annukka Lindroos

Lisätiedot
Laura Hietakorpi, arkkitehti, puhelin: 310 37047

laura.hietakorpi(a)hel.fi
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§ 23
Laajasalon Repossaaren rakennuskiellon pidentäminen (nro 12442)

HEL 2016-013587 T 10 03 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti pidentää 49. kaupunginosan (Laajasalo) Re-
possaarta koskevaa rakennuskieltoa kahdella vuodella 12.2.2019 saak-
ka maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin perusteella (piirus-
tus nro 12442, päivätty 20.12.2016).

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

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

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

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Rakennuskieltokartta nro 12442 / 20.12.2016

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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Rakennuskiellon pidentäminen koskee 49. kaupunginosan (Laajasalo) 
Repossaarta. Kaupunginhallitus on päätöksellään 7.1.2015 (28 §) pi-
dentänyt aikaisemmin voimassa ollutta rakennuskieltoa 12.2.2017 
saakka.

Repossaari sijaitsee Laajasalon itärannan tuntumassa. Repossaaren 
isokokoinen päärakennus on nykyisen käsityksen mukaan rakennus-
suojelukohde. Asemakaavoituksen yhteydessä selvitetään myös sivu-
rakennusten arvo ja suojelutarve. Rakennuskielto on tarpeellinen, jotta 
kaavoitusprosessin aikana voitaisiin turvata suojeluarvojen säilyminen 
muun muassa rakennuksia peruskorjattaessa. 

Saari on yksityisomistuksessa.

Suunnittelutilanne

Saaressa on voimassa asemakaava numero 7415 vuodelta 1977, jon-
ka mukaan alue on retkeily- ja loma-alueetta (R). Saarta eivät koske 
mitkään suojelumääräykset, joten kaava on siltä osin vanhentunut, eikä 
sillä pystytä turvaamaan rakennusten rakennushistoriallisesti merkittä-
viä arvoja. Rakennusoikeus on osoitettu merkinnällä 1 %, eli 1 %:lle 
alueen pinta-alasta saa rakentaa alueen käyttöä palvelevia enintään 2-
kerroksisia rakennuksia. Asemakaavan nro 7415 selostuksessa, jossa 
on väärä tieto Repossaaren pinta-alasta, todetaan rakennusoikeuden 
suurin piirtein vastaavan jo rakennettua kerrosalaa.

Alueella on valmisteilla Laajasalon itärannan asemakaavan muutos, 
jonka aluerajaukseen Repossaari kuuluu. Kaavasta on osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma (päivätty 25.2.2016), jonka avulla hanketta on vuo-
rovaikutettu. Rakennukset on tarkoitus suojella mahdollistaen jatkossa 
luvanvaraiset rakennustoimenpiteet, rakennuksen arvoja ja alueen omi-
naisuuksia vaarantamatta. Samalla on tarkoitus selvittää rakennusta 
ympäröivän maa-alueen suojelemistarpeita osana rakennustaiteellista 
ja kulttuurihistoriallista kokonaisuutta.

Rakennuskiellon pidentäminen

Rakennuskielto on tarpeellinen, jotta kaavoitusprosessin aikana voitai-
siin turvata rakennuksen ja sen ympäristön suojeluarvojen säilyminen.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on laatinut rakennuskieltoalueesta 
20.12.2016 päivätyn piirustuksen numero 12442.

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

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
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Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

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

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Rakennuskieltokartta nro 12442 / 20.12.2016

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Hallintovalitus, rakennuskiellon 
määrääminen ja pidentäminen
Esitysteksti
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunginmuseo
Kiinteistölautakunta
Kiinteistövirasto
Rakennusvalvontavirasto
Rakennuslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.12.2016 § 455

HEL 2016-013587 T 10 03 05

Ksv 2682_5, karttalehti G3

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että 49. 
kaupunginosan (Laajasalo) Repossaarta koskevaa rakennuskieltoa pi-
dennetään maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin perusteella 
kahdella vuodella 12.2.2019 saakka (piirustus nro 12442, päivätty 
20.12.2016).
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Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Petteri Erling, arkkitehti, puhelin: 310 37467

petteri.erling(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 155 (185)
Kaupunginhallitus

Kaj/4
09.01.2017

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

§ 24
Valtuutettu Jessica Karhun aloite homekoiran käytöstä kosteusvau-
rioisten koulujen korjauksissa

HEL 2016-005627 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

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

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää katsoa valtuutettu Jessica Karhun aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Jessica Karhu ja kahdeksan muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että kaupunki tutkisi mahdollisuutta käyttää homekoiria 
kosteusvaurioisten koulujen korjausten yhteydessä.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallituksen tulee antaa vastaus aloitteeseen, jonka on allekirjoit-
tanut vähemmän kuin 15 valtuutettua.

Esittelijä viittaa kiinteistölautakunnan lausuntoon ja toteaa, että home-
koirat tunnistavat yleensä vain ne mikrobilajit, joiden tunnistamiseen ne 
on koulutettu. Homekoira havaitsee hajun vuotoreitin, mutta ei sen läh-
dettä. Homekoira havaitsee myös hyvin pienet, käytännössä merkityk-
settömät pitoisuudet, ja kaikki homekoiran merkitsemät kohdat tuleekin 
varmistaa kuntotutkimusmenetelmillä. 
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Homekoirat eivät pysty aistimaan kaikkia vaurioita. Esimerkiksi ne eivät 
kaikissa tapauksissa ole havainneet vaurioita yläpohjissa, joista on kui-
tenkin löytynyt pahoja vaurioita rakenteita purettaessa. Jos homekoiraa 
ei ole koulutettu lahottajasienille, koira ei merkitse sen hajua. Koirien 
käyttöön liittyykin aina epävarmuutta, sillä koira ei esimerkiksi havaitse 
vaurioita, jos rakenteesta ei ole ilmavirtausta. Homekoirien tutkittua ra-
kennuksen, joudutaankin se aina tutkimaan toistamiseen.

Eduskunnan puhemiehelle osoitetun, homekoirien laajamittaisempaa 
hyödyntämistä koskevan kirjallisen kysymyksen (KK 476/2013 vp) vas-
tauksessa todetaan, että homekoirien käyttöön liittyy niin paljon epävar-
muustekijöitä, että niiden käyttöä ei voida määritellä terveydensuojelu-
lain mukaiseksi viralliseksi menetelmäksi kosteus- ja homevaurioiden 
selvittämisessä. Valtioneuvoston vuonna 2009 käynnistämissä Kos-
teus- ja hometalkoissa on laadittu homekoirien ohjaajille ja palvelujen 
tilaajille tarkoitettuja ohjeita, jotka selkeyttävät ja yhdenmukaistavat ho-
mekoiratoimintaa, mutta alan tarkempi sertifiointijärjestelmä on kuiten-
kin tarpeellinen. 

Lopuksi esittelijä toteaa, että kiinteistöviraston tilakeskus on kokeillut 
homekoirien käyttöä. Koirien löydökset ovat olleet hyviä, kun vauriot 
ovat olleet seinärakenteissa, lattiarakenteissa ja betonirakenteiden si-
sällä. Homekoirien laajaa ja systemaattista käyttöä haittaa kuitenkin, et-
tä koira voi tutkia ainoastaan rajallisen ajan ja alueen. Homekoiratutki-
mus soveltuukin huonosti isoihin kiinteistöihin. Kouluissa ja vastaavissa 
suurissa kiinteistöissä homekoira voi toimia sisäilma-asiantuntijan apu-
na vain poikkeustapauksissa. Lisäksi homekoirilla ei tällä hetkellä ole 
virallista asemaa eikä homekoirayrittäjille ole olemassa testejä tai päte-
vyysvaatimuksia.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Karhu Jessica, valtuustoaloite Kvsto 11.5.2016 asia 17

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/kk_476+2013.pdf
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Aloitteen tekijä Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Esitysteksti

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 30.06.2016 § 302

HEL 2016-005627 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu 
Jessica Karhun valtuustoaloitteesta, joka koskee homekoiran käyttöä 
kosteusvaurioisten koulujen korjauksissa, seuraavan lausunnon:

Tällä hetkellä homekoirilla ei ole mitään virallista asemaa eikä home-
koirayrittäjille minkäänlaisia testejä tai pätevyysvaatimuksia. Yleisesti 
homekoirat tunnistavat vain ne mikrobilajit, joiden tunnistamiseen ne on 
koulutettu. Homekoira havaitsee hajun vuotoreitin, ei lähdettä. Home-
koira havaitsee myös hyvin pienet käytännössä merkityksettömät pitoi-
suudet. Kaikki homekoiran merkitsemät kohdat tulee varmistaa kunto-
tutkimusmenetelmillä.

Kiinteistöviraston tilakeskus on kokeillut homekoirien käyttöä ja antanut 
homekoirien koulutuskäyttöön vaurioituneita kiinteistöjä. 

Koirien löydökset ovat olleet hyviä, kun vauriot ovat olleet seinäraken-
teissa, lattiarakenteissa ja betonirakenteiden sisässä. Koirien havaitse-
mat vauriot eivät ole olleet näkyviä päällepäin, vaan ne ovat paljastu-
neet vasta rakenteiden purkamisen yhteydessä. 

Homekoirat eivät pysty aistimaan kaikkia vaurioita. Homekoirat eivät 
ole kaikissa tapauksissa havainneet vaurioita yläpohjissa, joista on kui-
tenkin löytynyt pahoja vaurioita rakenteita purettaessa. Esimerkiksi, jos 
homekoiraa ei ole koulutettu lahottajasienille, koira ei merkitse sen ha-
jua.

Homekoirien tutkimukseen pitää kuulua aina lisätutkimukset, minkä joh-
dosta rakennus joudutaan tutkimaan kahteen kertaan. 

Homekoira voi tutkia ainoastaan rajallisen ajan ja alueen, minkä takia 
homekoiratutkimus soveltuu huonosti isoihin kiinteistöihin. Kiinteistövi-
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raston tilakeskuksen kiinteistöissä homekoira voi toimia sisäilma-asian-
tuntijan apuna vain poikkeustapauksessa.

Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus

Kosteusvaurioituneen rakennuksen korjaaminen ja tutkiminen edellyt-
tää rakennusteknistä tietoa ja laajapohjaista rakennusfysiikan hallintaa. 
Rakennuksen vaurioiden tutkimisessa ja korjauksessa tulee käyttää 
asiantuntijoita, joilla on riittävä kokemus tehtävästä. Ennen korjausta 
vaurioiden syyt tulee saada selville kattavasti, minkä perusteella pääte-
tään korjauksen laajuudesta, suunnitellaan rakenteiden korjaus ja vali-
taan korjausmenetelmä. (RT 80-10712, KH 92-00278)

Rakenteet ja niiden korjaukset tulee suunnitella niin, että rakenteet ovat 
kosteusteknisesti toimivia ja kestävät luotettavasti suunnitellun käyt-
töiän. Ratkaisuissa tulisi pyrkiä myös siihen, että satunnaiset kosteus-
vauriot eivät aiheuta rakenteen kastumista laajasti eivätkä aiheuta laa-
joja vaurioita. Korjauksen yhteydessä varmistetaan ilmanvaihdon toimi-
vuus ja sen mahdolliset vaikutukset rakenteille. (RT 80-10712, KH 92-
00278)

Kuntotutkimus on rakennuksen, rakennusosien, järjestelmien tai laittei-
den korjaus- tai perusparannussuunnittelua varten tehtävä tutkimus. 
Kuntotutkimus tehdään myös yksittäisissä kosteusvauriotapauksissa. 
Kuntoa ja teknistä toimivuutta tutkitaan silmämääräisesti ja tarpeen mu-
kaan mittauksin ja laboratoriotutkimuksin sekä tarvittaessa avaamalla 
rakenteita. Tutkimusten perusteella esitetään korjaustapaehdotuksia. 
Tutkimusta hyödynnetään korjaussuunnitelmaa laadittaessa. Myös kiin-
teistön omistaja voi hyödyntää tuloksia korjaustavan valinnassa. Maan-
käyttö- ja rakennuslain (132/1999) 166 §:n mukaan ennen korjauskeho-
tuksen antamista rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä raken-
nuksen omistajan esittämään rakennusta koskevan kuntotutkimuksen, 
jotta terveellisyyden tai turvallisuuden kannalta ilmeisen välttämättömät 
korjaustoimenpiteet voidaan selvittää. (www.ymparisto.fi)

Kuntoarvio on silmämääräisesti ja ainetta rikkomattomin menetelmin 
tehty selvitys rakennuksen tai tiettyjen rakennusosien merkittävimmistä 
korjaustarpeista. Selvityksestä saadaan tietoa kunnossapitosuunnitte-
lua varten sekä tietoa lisätutkimusten tarpeesta. (RT 80-10712, KH 92-
00278)

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Jari Pere, projektinjohtaja, puhelin: 310 31803

jari.pere(a)hel.fi
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§ 25
Maankäyttösopimus Suomen Lähetysseura ry:n kanssa (asemakaa-
van muutosehdotus nro 12408 (tontti 7/452/19)

HEL 2016-013406 T 10 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään 7. 
kaupunginosan (Ullanlinna) korttelin nro 452 tontin nro 19 omistajan 
Suomen Lähetysseura ry:n kanssa liitteen 1 mukaisen sopimuksen se-
kä siihen mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Sopimusluonnos
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12408 kartta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Suomen Lähetysseura ry Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Ullanlinnan Tähtitorninkatu 16 - 18 sijaitsevalle tontille on maanomista-
jan aloitteesta laadittu asemakaavan muutosehdotus, joka mahdollistaa 
nykyisten kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelia-
lueen tontin muuttamisen pääosin asuinkäyttöön.
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Käyttötarkoituksen muutos korottaa Suomen Lähetysseura ry:n omista-
man tontin arvoa merkittävästi, joten tontinomistajan kanssa on käyty 
kaupunginhallituksen 9.6.2014 tekemän maapoliittisen päätöksen mu-
kaiset neuvottelut.

Tontinomistajan kanssa esitetään tehtäväksi sopimus, jossa omistaja 
suorittaa kaupungille 903 000 euron korvauksen osallistumisena yhdys-
kuntarakentamisen kustannuksiin.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat ja maanomistus

Muutosalueen tontti sijaitsee Tähtitorninkadun varressa, Kirurgisen sai-
raalan ja Tähtitorninvuoren puiston takana. 

Tontilla on voimassa asemakaava nro 7948 (vahvistettu 22.10.1982), 
jonka mukaan tontti kuuluu kirkkojen ja muiden seurakunnallisten ra-
kennusten korttelialueeseen (YK).

Tontilla sijaitsee kaksi arkkitehti Karl August Wreden suunnittelemaa 
rakennusta, jotka kuuluvat Ullanlinnan ja Kaivopuiston rakennustaiteel-
lisesti ja historiallisesti arvokkaisiin alueisiin. Ensimmäinen rakennus on 
valmistunut vuonna 1900 (Tähtitorninkatu 18) ja toinen rakennus (Täh-
titorninkatu 16) vuonna 1906.  Molemmat rakennukset on suojeltu kau-
punkikuvallisesti arvokkaina kaavamerkinnällä So.

Tontin omistaa Suomen Lähetysseura.

Asemakaavan muutosehdotus nro 12408

Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa tontilla sijaitseva toimistora-
kennus asuntokäyttöön siten, että nykyinen kirkkosali säilyy ennallaan 
nykyisessä käytössä. Muutoksessa määritellään myös rakennuksia 
koskevat suojelumääräykset.

Muutoksessa YK-tontista 91-7-452-19 muodostetaan kaksi uutta tonttia 
91-7-452-20 ja -21, jotka on merkitty kuulumaan asuinkerrostalojen 
korttelialueeseen (AK), johon saa sijoittaa asumista kolmeen kerrok-
seen ja ullakolle. Tämän lisäksi nykyinen kirkkosali Tähtitorninkatu 18:n 
puolella toisessa kerroksessa tulee säilyttää seurakunnallisessa toimin-
nassa. 

Tonteille on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 4 630 k-m², josta uut-
ta asuntokerrosalaa on 3 920 k-m² ja kirkkojen ja seurakunnallisten ra-
kennusten rakennusalaa on 710 k-m².

Asemakaavan muutosehdotus on liitteenä 2.
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Maankäyttösopimus

Asemakaavan muutoksen seurauksena tontin arvo nousee merkittä-
västi, joten tontinomistajan kanssa on käyty kaupunginhallituksen 
9.6.2014 tekemän päätöksen mukaiset maapoliittiset neuvottelut. Neu-
vottelujen tuloksena on laadittu liitteenä 1 oleva sopimusehdotus.

Sopimuksen mukaan tontinomistaja sitoutuu suorittamaan kaupungille 
903 000 euron korvauksen osallistumisena yhdyskuntarakentamisen 
kustannuksiin. Korvaus on maksettava kolmen kuukauden kuluessa sii-
tä, kun asemakaavan muutos on saanut lainvoiman. 

Esittelijä katsoo, että sopimus on kaupunginhallituksen päätöksen ja 
noudatetun käytännön mukainen, ja puoltaa sen hyväksymistä.

Lopuksi

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Sopimusluonnos
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12408 kartta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Suomen Lähetysseura ry Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria
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Kiinteistölautakunta 15.12.2016 § 514

HEL 2016-013406 T 10 01 00

Ullanlinna, Tähtitorninkatu 16 - 18

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeu-
tetaan tekemään 7. kaupunginosan (Ullanlinna) korttelin 452 tontin 19 
omistajan Suomen Lähetysseura ry:n kanssa liitteen nro 2 mukainen 
sopimus sekä siihen mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

(MA107-5)

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Kirsi Federley, vs. toimistopäällikkö, puhelin: 09 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi
Esko Patrikainen, apulaisosastopäällikkö, puhelin: 09 310 36471

esko.patrikainen(a)hel.fi
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§ 26
Eron myöntäminen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavapäälli-
kön virasta

HEL 2016-013281 T 01 01 00

Esitys

Kaupunginhallitus päätti myöntää eron asemakaavapäällikkö Olavi 
Veltheimille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavapäällikön virasta 
1.4.2017 lähtien. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Erohakemus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Eron pyytäjä

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asemakaavapäällikkö Olavi Veltheim pyytää eroa asemakaavapäälli-
kön virasta eläkkeelle siirtymisen johdosta 1.4.2017 lukien. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi
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Liitteet

1 Erohakemus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Eron pyytäjä

Tiedoksi

Kaupunkisuunniiteluvirasto

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 13.12.2016 § 444

HEL 2016-013281 T 01 01 00

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että se 
myöntäisi eron asemakaavapäällikkö Olavi Veltheimille kaupunkisuun-
nitteluviraston asemakaavapäällikön virasta 1.4.2017 lähtien. 

Virka lakkautetaan johtamisjärjestelmän uudistamisen yhteydessä. 
Kaupunginhallitus päättänee palveluiden päälliköiden virkojen perusta-
misesta 19.12.2016.

Esittelijä
virastopäällikkö
Mikko Aho

Lisätiedot
Outi Karsimus, hallintopäällikkö, puhelin: 310 37364

outi.karsimus(a)hel.fi
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§ 27
Vanhankaupunginkosken länsihaaran padon purkamisen vaihtoeh-
totarkastelun tulokset

HEL 2016-007395 T 11 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Vanhankaupungin kosken pa-
don purkamisen oikeudellisia edellytyksiä ja vaihtoehtoisia toimenpitei-
tä koskevat selvitykset sekä Uudenmaan ELY -keskuksen lausunnon. 
Oikeudellisen selvityksen on laatinut ympäristöoikeuden professori Kai 
Kokko ja tutkijatyöryhmä ja vaihtoehtotarkasteluja kustannusarvioinen 
koskevan selvityksen WSP Finland Oy. 

Samalla kaupunginhallitus toteaa, että saatuihin lausuntoihin ja selvi-
tyksiin pohjautuen tulee valmistella esitys, jossa kalojen nousuedelly-
tyksiä itähaarassa parannetaan vaihtoehdon “Nyky+” mukaisesti.

Käsittely

Vastaehdotus:
Hannu Oskala:

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että saatuihin lausuntoihin ja selvityk-
siin pohjautuen tulee valmistella esitys, jossa kalojen nousuedellytyksiä 
itähaarassa parannetaan vaihtoehdon “Nyky+” mukaisesti.

Kannattaja: Silvia Modig

Äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Hannu Oskalan vastaehdotuksen mukaan

Jaa-äänet: 4
Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Lasse Männistö, Tatu Rauhamäki

Ei-äänet: 10
Veronika Honkasalo, Nina Huru, Otso Kivekäs, Silvia Modig, Hannu 
Oskala, Osku Pajamäki, Marcus Rantala, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka, 
Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0
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Poissa: 1
Laura Kolbe

Kaupunginhallitus hyväksyi Hannu Oskalan vastaehdotuksen äänin 4 - 
10 (1 poissa).

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Selvitys Helsingin Vanhankaupunginkosken padon purkamisen oikeu-
dellisista edellytyksistä

2 Vanhankaupunginkosken padon purkamisen vaihtoehtotarkastelun 
ohjelmointi ja kustannusarvio

3 ELY-keskuksen lausunto, Internet-versio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi Vanhankaupungin kosken 
padon purkamisen oikeudellisia edellytyksiä ja vaihtoehtoisia toimenpi-
teitä koskevat selvitykset sekä Uudenmaan ELY -keskuksen lausun-
non. Oikeudellisen selvityksen on laatinut ympäristöoikeuden professori 
Kai Kokko ja tutkijatyöryhmä ja vaihtoehtotarkasteluja kustannusarvioi-
nen koskevan selvityksen WSP Finland Oy. 

Tiivistelmä

Valtuutettu Jukka Relander ja 48 muuta valtuutettua esittivät 
(8.10.2014) aloitteessaan, että Vanhankaupunginkosken länsihaaran 
sulkeva pato puretaan siten, että alueen museoarvolle koituisi haittaa 
mahdollisimman vähän.

Aloitteen mukaan padosta ei ole mitään hyötyä, mutta siitä on paljon 
haittaa. Lohi ja taimen nousevat jokeen pitkin itähaaran kalaporrasta, 
mutta siika, vimpa, toutain ja muut särkikalat eivät pääse jokeen lain-
kaan ja joesta vaellukselle lähtevät ankeriaat menevät silpuksi turbii-
neissa. Lisäksi ilman patoa paikalla virtaisi useita satoja metrejä pitkä 
koski, joka olisi edelleen vapaana virratessaan ensiluokkaista habitaat-
tia ja lisääntymisaluetta koskissa viihtyville kaloille, ja moninkertaistaisi 
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sekä Vanhankaupungin kosken pituuden, että sen nykyisen virkistysar-
von.

Kaupunginhallitus käsitteli aloitevastausta 11.5.2015 ja 14.9.2015. Ko-
kouksessaan 14.9.2015 kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudel-
leen valmisteltavaksi siten, että käynnistetään tarvittavat
selvitykset, jotta kaupunginhallitukselle ja valtuustolle voidaan myö-
hemmin tuoda esitys padon purkamisesta tai säilyttämisestä.

Kaupunginvaltuusto käsitteli 25.11.2015 aloitetta ja hyväksyi samalla 
esittelijän perustelut, joissa kaupunginhallitus totesi, että Vanhankau-
punginkosken alueella voimassa olevilla suojelumerkinnöillä on olen-
nainen rooli alueella mahdollisten toimenpiteiden määrittelyssä. Padon 
suojelun purkamisen edellytyksistä käynnistetään selvitys, jossa tutki-
taan padon kokonaan tai osittain purkamisen mahdollisuus asemakaa-
van suojelun ja alueella olevan RKY-merkinnän näkökulmasta. Selvi-
tyksen tulokset jatkotoimenpiteineen sekä tarvittavien vaikutustenar-
viointien laajuus kustannusarvioineen tuodaan tiedoksi kaupunginhalli-
tukseen vuoden 2016 aikana.

Kaupunkisuunnitteluviraston johdolla on teetetty WSP Finland Oy:n laa-
tima selvitys patoon kohdistuvien mahdollisten  toimenpidevaihtoehto-
jen vaatimien selvitysten, vaikutusarviointi-, lupa- ja vuoro- vaikutuspro-
sessien sekä suunnitteluvaiheiden ohjelmoinnista ja kustannusarviois-
ta.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on hankkinut myös  ympäristöoikeuden pro-
fessori Kai Kokon ja tutkijaryhmän laatiman asiantuntijalausunnon pa-
don purkamisen oikeudellisista edellytyksistä.

Lisäksi kaupunkisuunnitteluvirasto on saanut lausunnon Vanhankau-
punginkosken länsihaaran sulkevan padon purkamisesta Uudenmaan 
ELY-keskukselta.

Saadut selvitykset ja lausunto ovat esityslistan liitteenä. Aloitevastaus 
lausuntoineen on nähtävillä kaupunginvaltuuston pöytäkirjalta. Asiassa 
on aikaisemmin aloitevastauksen yhteydessä saatu lausunnot kaupun-
kisuunnittelulautakunnalta, ympäristölautakunnalta, liikuntalautakunnal-
ta, kaupunginmuseon johtokunnalta, kiinteistövirastolta, kaupunginmu-
seon kulttuuriympäristöyksiköltä, Helen Oy:ltä ja HSL:ta. Lisäksi on 
saatu kannanotot Teollisuusperintöseuralta sekä Museovirastolta. 

Esittelijän perustelut

Esittelijä toteaa, että saatujen selvitysten lisäksi on aloitekäsittelyyn liit-
tyvissä lausunnoissa käsitelty monipuolisesti padon purkamista osittain 
tai kokonaan sekä arvioitu vaikutuksia ja seurauksia. Kaupunkisuunnit-

http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginvaltuusto/Suomi/Paatos/2015/Kanslia_2015-11-25_Kvsto_19_Pk/F4AA649B-A9EE-479A-A9B5-CE133C9BDF3F/Valtuutettu_Jukka_Relanderin_aloite_koskien_Vanhan.pdf
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teluviraston toimeksiantona laaditussa WSP Finland Oy:n selvityksessä 
on tarkasteltu patoon kohdistuvien mahdollisten toimenpidevaihtoehto-
jen vaatimien selvitysten, vaikutus-, arviointi- lupa- ja vuorovaikutuspro-
sessien sekä suunnitteluvaiheiden alustavaa sisältöä ja laajuus sekä 
suuntaa antavia kustannusarvioita. Ympäristöoikeuden professori Kai 
Kokon kokoama vesi-, rakennussuojelu- ja ympäristöoikeudellinen 
asiantuntijalausunto sekä ELY -keskuksen lausunto osoittavat,  että 
Vanhankaupunginkosken palauttaminen pato kokonaan tai edes osit-
tain purkamalla on oikeudellisesti monivaiheinen ja moniulotteinen pro-
sessi. 

Esittelijä toteaa, että saatuihin lausuntoihin ja selvityksiin pohjautuen 
tullaan valmistelemaan myöhemmin erillinen päätös.

Vaihtoehtotarkastelun lähtökohtia

WSP Finland Oy toteaa lähtökohtana, että alue on kulttuurihistorialli-
sesti merkittävä ja kulttuuriympäristöjen vaaliminen on keskeinen näkö-
kulma hankkeen mahdollisesta etenemisestä päätettäessä. Vantaan-
joen uoma ja Vanhankaupunginlahti kuuluvat Natura 2000 verkostoon. 
Mahdolliset virtaamat saattavat vaikuttaa Vantaanjoen virtaamaan ja 
veden korkeuksiin ja rauhoitettuun vuollejokisimpukkaan, joten vaikutu-
sarviointeja varten alueelta tulee laatia riittävä selvitysaineisto. Vanhan-
kaupunginkosken alueella voimassa olevilla suojelumerkinnöillä on 
olennainen rooli alueella mahdollisten toimenpiteiden määrittelyssä.

Luonto- ja kulttuuriympäristöarvojen ohella padon purkamiseen liittyviä 
selvitystarpeita ja riskitekijöitä ovat mm. mahdollisesti todettavat haitta-
aineita sisältävät sedimentit, toimenpiteiden mahdolliset vaikutukset 
pohjaveden pinnan tasoon ja alueen maaperän stabiliteettiin. Vaikutu-
sarvioitiin ja toimenpiteisiin liittyviin lupaprosesseihin on pyritty tunnista-
maan keskeiset selvitystarpeet olemassa olevaan tietoon perustuen.

WSP:n Finland Oy:n selvityksessä on kuvattu neljä (4) erilaista toimen-
pidevaihtoehtoa ja niiden toteuttamisen periaatteet:

Vaihtoehdossa (VE=0) pato säilytetään ennallaan ja varaudutaan pa-
don kunnostustarpeeseen. Kosken itähaara säilytetään nykyisessä ti-
lassa ja voimalaitoksen käyttöä voidaan rajoittaa kalojen vaellusaikana.

Vaihtoehdossa Nyky+  vaihtoehdossa pato ja kosken itähaara säilyte-
tään ja kunnostetaan. Lisäksi pidennetään kalatietä pituusprofiilin loi-
ventamiseksi, muokataan pohjarakenteita ja rakennetaan pohjapato eli 
koskenniska kosken yläosaan sekä rajoitetaan voimalaitoksen käyttöä 
lohikalojen ja ankeriaan vaellusaikoina.
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Vaihtoehdossa  VE 1 pato puretaan osittain ja rakennetaan koski pure-
tun osa tilalle. Voimalaitoksen puoleinen osa padosta säilytetään ja 
kunnostetaan sekä rakennetaan uusi patorakenne joen pituussuuntaan 
rakennettavalle koskenniskalle saakka vesipinnan korkeuden säilyttä-
miseksi. Kosken itähaara kunnostetaan ja rakennetaan pohjapato.

Vaihtoehdossa VE 2 pato ja turbiinirakenteet puretaan kokonaan ja län-
sihaaraan rakennetaan luonnonmukainen koski sekä kosken itähaara 
kunnostetaan ja rakennetaan pohjapato. 

Vaihtoehtoihin sisältyvät toimenpiteet on määritelty karkealla tasolla ja 
niiden tavoitteena on tunnistaa niiden alustava vaikutusalue. Myös 
mahdolliseen padon purkamiseen liittyvä suunnitteluprosessin eri osa-
alueet on kuvattu selvityksessä tämän hetken tietojen valossa ja huo-
mioiden sen, että tässä vaiheessa ei voida varmuudella määritellä kaik-
kia hankkeen edellyttämiä prosesseja. Esimerkiksi YVA -lain mukaisten 
vaikutusten arvioinnin tarve pystytään määrittelemään viranomaisten 
toimesta vasta hankkeen mahdollisesti edetessä. 

Myös suunnitteluprosessin eri vaiheiden taustatiedoksi tarvittavia selvi-
tystarpeita ja epävarmuustekijöitä on kuvattu selvityksessä. Ympäristö- 
ja lupaprosessin, asemakaavaprosessin, vuorovaikutusprosessin sekä 
rakennusteknisen prosessin vaiheet on alustavasti määritelty selvityk-
sessä sekä tuotu esiin suunnitteluprosessin taustatiedoiksi tarvittavia 
teemakohtaisia selvitystarpeita.  Mikäli suunnitteluprosessi etenee, tu-
lee erikseen huomioida patoon kohdistuvien toimenpiteiden oikeudelli-
set edellytykset ja esille voi nousta myös uusia selvitystarpeita.

Vaihtoehtojen kokonaiskustannusarviot

WSP Finland Oy:n selvityksessä on kuvattu kunkin hankevaihtoehdon 
eri osavaiheiden ja kokonaisuuden kustannusarviot. Vaihtoehtojen 
suuntaa antavat kokonaiskustannusarviot perustuvat suunnittelupro-
sessin vaiheiden ja taustaselvitysten kustannusten arviointiin todennä-
köisesti konsulttityönä teetettäville suunnitteluprosessin osille todeten 
kuitenkin että kustannusarviointiin liittyy epävarmuustekijöitä. Toteutuk-
seen liittyvät kustannusarviot ovat hyvin karkeita ja suuntaa-antavia. 
Tarkoituksena on antaa oikea suurusluokka prosessin eri vaiheille. Ko-
konaiskustannusten suuruusluokka eri vaihtoehtojen välillä on 300 000- 
2 800 000 euron välillä.

Vaihtoehtojen 0 ( 300 000 eur) ja Nyky + (695 000 eur) kustannukset 
on kuvattu niin, että vaihtoehdot toteutetaan itsenäisinä vaihtoehtoina. 
Mikäli esisuunnittelun ja vaikutusten arvioinnin jälkeen päädytän vaih-
toehtoihin tai Nyky + niiden kokonaiskustannukset nousevat suurem-
miksi esisuunnittelun ja vaikutusten arvioinnin myötä.  Vaihtoehdot 1 ja 
2 ( 2 800 00 eur) tarvitsevat asemakaavamuutoksen ja YVA -lain mu-
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kaisen vaikutusten arvioinnin itsenäisesti tai asemakaavamuutoksen 
osana. Kustannusten arviointiin liittyy epävarmuustekijöitä, koska eri 
suunnittelutoimien ja selvitysten välttämättömyyttä voidaan arvioida 
vasta jatkosuunnittelussa.

Hankkeen ohjelmointi ja aikataulu

Vaihtoehdoissa 1 ja 2 suuntaa antavan aikataulun mukaan suunnitte-
luprosessi saattaa  viedä aloituksesta toteutukseen noin neljä vuotta. 
Vaihtoedot 0 ja Nyky + eivät vaadi yhtä monimutkaista suunnittelua ja 
niiden osalta ei ole esitetty erillistä aikataulua. Suunnittelua voidaan 
käynnistää esisuunnittelulla, jossa pyritään tarkentamaan mahdollisia 
hankevaihtoehtoja. Vuorovaikutusprosessi sekä YVA -tarveharkinta 
käynnistetään suunnittelun alkaessa. Esisuunnitelmassa tarkemmin 
määritellyt hankevaihtoehdot toimivat vaikutusarvioinnin vertailuvaih-
toehtoina.

Padon purkamisen oikeudellisista edellytyksistä

Professori Kokon ja tutkijaryhmän oikeudellinen selvitys (9.9.2016) si-
sältää vesioikeudellisen, rakennussuojeluoikeudellisen ja luonnonsuo-
jeluoikeudellisen arvion Vanhankaupunginkosken padon purkamisen 
edellytyksistä. Oikeudellisten edellytysten selvittäminen on keskeistä 
hankeen valmistelussa sillä alueella on ns. vahva suojelukaava ja kult-
tuuri, luonto - ja ympäristöarvot ovat merkittävät myös valtakunnallises-
ti.

Oikeudellinen selvitys osoittaa, ettei Vanhankaupunginkosken palautta-
minen pato kokonaan tai edes osittain purkamalla ole kovin realistinen 
vaihtoehto voimassa olevassa oikeustilassa. Hanke edellyttäisi vesilu-
paa, jossa on otettava huomioon muun ohella vesienhoitosuunnittelu ja 
kaavoitus sekä padon purkamisen vaikutukset alueen kulttuuri- ja luon-
toarvoille. Muutoksella tuskin saavutetaan riittävästi hyötyjä, jotta hank-
keen hyödyt yleiselle ja yksityiselle edulle olisivat vesiluvanintressiver-
tailussa suuremmat kuin haitat esimerkiksi suojeluille kulttuuri- ja luon-
toarvoille. Padon purkamisen toteuttaminen vesiluvalla edellyttäisi en-
sin vesienhoitosuunnitelman ja kaavan muuttamista tai poikkeamisia 
niistä sekä lisäksi poikkeamisia Natura 2000 -alueen ja eräiden EU-la-
jien suojelusta.

Vesienhoitosuunnitelman muuttaminen niin, että se mahdollistaisi pa-
don purkamisen, on todennäköisesti vaikea löytää riittäviä oikeudellisia 
perusteita. Myöskään poikkeaminen vesienhoitosuunnitelmasta padon 
purkamisen vuoksi ei todennäköisesti onnistuisi nykyisen oikeustilan 
vallitessa. Vesioikeudellisen arvion perusteella ja käytettävissä olevien 
tietojen pohjalta padon purkamishankkeelle ei voitaisi vesioikeudelli-
sessa intressivertailussa myöntää vesilupaa.
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Asemakaavamuutos, jolla kumottaisiin Vanhankaupunginkosken patoa 
koskeva suojelumerkintä s-3, tarkoittaisi asiallisesti padon purkamisen 
asemakaavoituksellista mahdollistumista. Patoon jo yksinään liittyessä 
lähes ilmiselvästi MRL 54 §:ssä tarkoitettuja rakennushistoriallisia eri-
tyisiä arvoja tällainen asemakaavamuutos olisi MRL 54 §:ssä säädetyn 
ehdottoman hävityskiellon sekä toisaalta MRL 24.2 §:ssä säädetyn 
kuntaan kohdistuvan kulttuuriympäristön suojelua koskevan edistämis-
velvoitteen vastainen. Riippuen asemakaavamuutoksen sisällöstä edel-
lytyksenä saattaisi olla sekä maakunta- että yleiskaavan tarkistaminen. 
Lisäksi valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja erityisesti siinä viitat-
tu rakennetun kulttuuriympäristön inventointi (RKY 2009) ohjaavat alu-
een kaavoitusta, joten kompensoivana toimena mahdolliselle asema-
kaavamuutokselle kyseeseen voisi tulla valtion viranomaisten raken-
nussuojelupäätös padolle ja sen alueelle.

Asiassa ei myöskään ole ollut vielä realistisesti esillä sellaisia padon 
purkamiseen liittyviä suojelutavoitteiden kanssa saman tasoisia kulttuu-
risia tai taloudellisia oikeussuojaa nauttivia intressejä, joilla olisi sellai-
nen oikeudellinen painoarvo, että asiassa ylipäänsä muodostuisi ase-
makaavan muuttamista tukevaa oikeudellista punninta-asetelmaa pa-
don purkamisen puolesta puhuvien etujen ja rakennus- ja luonnonsuo-
jelun tavoitteiden välille. Myöskään MRL 171 §:n mukaiselle poikkeami-
selle kaavasta ei ole edellytyksiä, sillä poikkeamista ei voida käytän-
nössä toteuttaa asemakaavan toteutumista vaarantamatta. Kiteyttäen 
voidaan todeta, että patoa ja sen ympäristöä koskevan oikeustilan ja 
asiassa esitetyn selvityksen valossa patoa koskevan s-3- suojelumer-
kinnän kumoaminen ja siten padon purkaminen ei ole rakennussuoje-
lua koskevan oikeudellisen sääntelyn kannalta mahdollista.

Padon purkaminen kokonaan tai osittain toteuttaen se säännöstely-
hankkeena vaikuttaisi sillä tavoin merkittävästi joen Natura 2000 -koh-
teeseen, että hankkeen ympäristövaikutukset sen suojeluarvoille,  mm. 
vuollejokisimpukkaan, tulisi arvioida. Arvioinnin osoittaessa heikentä-
miskiellon vastaisia vaikutuksia padon purkamishanke voitaisiin toteut-
taa vain valtioneuvoston myöntämällä poikkeusluvalla erittäin tärkeän 
yleisen edun kannalta pakottavasta syystä ja mikäli vaihtoehtoista rat-
kaisua ei ole. Tällaiset tilanteet ovat kuitenkin hyvin harvinaisia. Kaiken 
kaikkiaan padon rakentamisen jälkeen alueelle on vakiintunut uusi sii-
hen sopeutuneiden lajien elinympäristölle sopiva               suojelulajien 
tilan mahdollisesti merkittävää heikkenemistä. Luonnonsuojeluoikeu-
den näkökulmasta ei saada tukea padon purkamiselle.

Uudenmaan ELY -keskuksen lausunto

ELY-keskus katsoo lausunnossaan mm., että hanke edellyttää asema-
kaavan muutosta, ja että voimassa olevan asemakaavan suojelumää-
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räysten perusteena olevien arvojen ja lähtökohtien muuttumista eikä 
heikentymistä ole tapahtunut, eikä purkamiselle ole historiallisia syitä. 
Tämän hetkisen tiedon perusteella sellaisen asemakaavamuutoksen 
laatiminen, jossa kivipadolle ei osoiteta suojelumerkintää, olisi kulttuu-
riympäristöä koskevien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden eri-
tyistavoitteiden sekä maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimuksia 
koskevan 54§:n vastainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Selvitys Helsingin Vanhankaupunginkosken padon purkamisen oikeu-
dellisista edellytyksistä

2 Vanhankaupunginkosken padon purkamisen vaihtoehtotarkastelun 
ohjelmointi ja kustannusarvio

3 ELY-keskuksen lausunto, Internet-versio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Ympäristölautakunta
Kaupunginmuseon johtokunta
Kiinteistövirasto
Liikuntalautakunta
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Helen Oy
HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.12.2016 § 1160

HEL 2016-007395 T 11 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
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Käsittely

19.12.2016 Pöydälle

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

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi
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§ 28
Ryhmärakennuttamishankkeiden takaamiseen liittyvä selvitys

HEL 2015-013121 T 10 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi ryhmärakennuttamishank-
keiden takaamiseen liittyvän selvityksen, joka sisältyy esittelijän perus-
teluihin.

Merkitessään selvityksen tiedoksi kaupunginhallitus päätti, että Helsinki 
kokoaa asiantuntijatyöryhmän, johon kutsutaan myös ARAn, rahoitus-
laitosten, ATT:n ja ryhmärakennuttajien edustajat. Työryhmän tehtävä 
on 30.7.2017 mennessä selvittää, millä lainsäädännöllisillä, kaupungin 
omilla ratkaisuilla ja muilla keinoin ryhmärakennuttamisen rahoituskysy-
mykset voidaan ratkaista. Selvitys tuodaan kaupunginhallitukseen.

Käsittely

Vastaehdotus:
Pilvi Torsti:

Lisätään päätökseen kohta (2) seuraavasti:

Merkitessään selvityksen tiedoksi kaupunginhallitus päättää, että Hel-
sinki kokoaa asiantuntijatyöryhmän, johon kutsutaan myös ARAn, ra-
hoituslaitosten, ATT:n ja ryhmärakennuttajien edustajat. Työryhmän 
tehtävä on 30.7.2017 mennessä selvittää, millä lainsäädännöllisillä, 
kaupungin omilla ratkaisuilla ja muilla keinoin ryhmärakennuttamisen 
rahoituskysymykset voidaan ratkaista. Selvitys tuodaan kaupunginhalli-
tukseen.

Kannattaja: Hannu Oskala

Äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Pilvi Torstin vastaehdotuksen mukaan

Jaa-äänet: 4
Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Lasse Männistö, Tatu Rauhamäki

Ei-äänet: 10
Veronika Honkasalo, Nina Huru, Otso Kivekäs, Silvia Modig, Hannu 
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Oskala, Osku Pajamäki, Marcus Rantala, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka, 
Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Laura Kolbe

Kaupunginhallitus hyväksyi Pilvi Torstin vastaehdotuksen äänin 4 - 10 
(1 poissa).

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi ryhmärakennuttamishank-
keiden takaamiseen liittyvän selvityksen, joka sisältyy esittelijän perus-
teluihin.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 22.6.2016 Asumisen ja siihen liittyvän 
maankäytön toteutusohjelman. Ohjelman täytäntöönpanopäätöksen yh-
teydessä kaupunginhallitus (27.6.2016) edellytti selvitettävän toiminta-
mallia, jossa kaupunki takaisin ryhmärakennuttamiskohteiden lainat sii-
hen asti, kunnes rakennus kelpuutetaan vakuudeksi. Päätöksen mu-
kaan selvitys, arvio riskeistä ja mahdollinen toimintaehdotus tulee tuo-
da kaupunginhallituksen käsiteltäväksi vuonna 2016.  

Syyskuussa 2015 voimaan tulleessa ryhmärakennuttamislaissa puhu-
taan asuntoyhteisömuotoisesta ryhmärakennuttamisesta sekä muusta 
kuin asuntoyhteisömuotoisesta ryhmärakennuttamisesta. Muulla kuin 
asuntoyhteisömuotoisella ryhmärakennuttamisella tarkoitetaan raken-
nuttamista, jossa ryhmä henkilöitä ryhtyy yhdessä rakennuttamaan uu-
disrakennusta tai korjauttamaan rakennusta uudisrakentamiseen ver-
rattavalla tavalla. Asuntoyhteisömuotoinen ryhmärakennuttaminen tar-
koittaa vastaavaa rakennuttamista, mutta siten, että ryhmä henkilöitä 
tässä tarkoituksessa perustaa asunto-osakeyhtiön tai muun asuntoyh-
teisön, jolle rakennetaan uudisrakennus tai jonka omistamia rakennuk-
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sia korjautetaan uudisrakentamiseen verrattavalla tavalla. Lain tarkoi-
tuksena on edistää ryhmärakennuttamista turvaamalla ryhmärakennut-
tamishankkeisiin osallistuvien oikeudellinen asema ja edesauttamalla 
sen myötä rahoituksen saamista hankkeille. Laki on kuitenkin ollut voi-
massa vasta melko vähän aikaa ja lain vaikutukset rahoituksen järjes-
tämiseen eivät vielä ole kaikilta osin tiedossa. 

Ryhmärakennuttaminen eroaa perinteisestä vapaarahoitteisesta uudis-
rakennuskohteen toteuttamisesta nimenomaan asukkaiden roolin suh-
teen. Ryhmärakennuttamishankkeissa asukkaat ovat tiedossa jo hyvin 
varhaisessa vaiheessa ja osallistuvat aktiivisesti hankkeen suunnitte-
luun ja kohteen rakennuttamiseen. Tavanomaisessa uudisrakennus-
hankkeessa rakennusliike suunnittelee hankkeen ja asukkaiden on 
mahdollisuus lähinnä vaikuttaa asuntojen pintamateriaaleihin. Ryhmä-
rakennuttamalla toteutuneita hankkeita on toteutettu Helsingissä niin 
asukasvetoisina kuin konsultti- ja rakennusliikevetoisina. 

Kaupunki varaa asuinrakennustontteja keskitetysti yleisten hakukierros-
ten kautta vuokraamalla luovutettavaksi. Erityisesti ryhmärakennutta-
mistarkoitukseen kaupunki on vuosien 2013 – 2016 aikana varannut 
yleisten hakukierrosten kautta 39 tonttia. Tontti tai tonttiryhmät on va-
rattu 28 ryhmärakennuttamishankkeeseen, joista 40 % on ollut kerros-
talohankkeita. Vuonna 2015 kaupunki järjesti erityisen ryhmärakennut-
tamishaun, jossa tontteja oli tarjolla 16 ryhmälle. Ryhmärakennuttamis-
hankkeet ovat vielä pieni osa asuntotuotannon kokonaisuudessa. 

Kaikki ryhmärakennuttamistarkoitukseen tehdyt varaukset eivät kuiten-
kaan ole johtaneet hankkeen käynnistymiseen. Varausehtoihin on 
hankkeen toteutumisen turvaamiseksi otettu ehtoja esimerkiksi konsul-
tin käyttämisestä rakennusteknisesti haastavissa hankkeissa ja tontin 
vuokraamisesta varaajien perustamalle asunto-osakeyhtiölle. 

Kuntalain 129 §:ssä säädetään edellytyksistä kunnan lainan, takauksen 
tai muun vakuuden antamiselle. Pykälän mukaan kunnan myöntämä 
takaus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä 
tehtävistä. Edelleen kunta ei saa myöntää takausta, jos siihen sisältyy 
merkittävä taloudellinen riski. Lisäksi kunnan edut tulee turvata riittävän 
kattavilla vastavakuuksilla. 

Muun kuin asuntoyhteisömuotoisen ryhmärakennuttamisen takaaminen 
tarkoittaisi, että kaupunki takaisi kunkin ryhmärakennuttamiseen osal-
listuvan yksityishenkilön rakennuttamiseen ottaman rakentamisaikaisen 
lainan. Asuntoyhteisömuotoinen ryhmärakennuttaminen taas tarkoittaisi 
rakentamisaikaisen takauksen myöntämistä asunto-osakeyhtiölle sen 
ottaman lainan maksamisen vakuudeksi. 
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Takaukseen tulee aina saada kaupungin edun turvaava riittävä vasta-
vakuus, mikä edellyttää tietoa takauksen saajan maksukyvystä ja varal-
lisuusasemasta varsinkin silloin, kun rakennettavaa rakennusta ei vielä 
kelpuuteta suoraan rakentamiseen otettavan lainan vakuudeksi. Jos 
ryhmärakennuttamiseen myönnettäisiin kaupungin takaus, tulisi ennen 
takauksen myöntämistä tapauskohtaisesti aina arvioida kunkin ryhmä-
rakennuttamiseen osallistuvan yksityishenkilön taloudellinen tilanne, 
maksukyky ja niihin perustuva takauksen saajan mahdollisuus huoleh-
tia ryhmärakennuttamiseen liittyvistä maksuvelvollisuuksistaan sekä, 
asuntoyhteisömuotoisessa rakennuttamisessa, myös asuntoyhteisön 
varallisuus- ja kassavirtatilanne. 

Tarkasteltaessa ehdotetun takauskäytännön käyttöönottamista, tulee 
huomioida, että kuntalain 14 §:n mukaan kunnanvaltuuston tehtäviin 
kuuluu takaussitoumuksen tai muun vakuuden antaminen toisen velas-
ta. Tällöin yksittäisten rakennushankkeiden takaukset tulisi käsitellä 
kaupunginvaltuustotasoisina päätöksinä. 

Mikäli kaupungille luotaisiin valmiudet tällaiseen luottolaitostoimintaa 
vastaavaan yksityiskohtaiseen yksityishenkilötakauksensaajien tilan-
teen arviointiin sekä takauksen myöntämiseen liittyvään muuhun toi-
mintaan, vaatimus riittävästä vastavakuudesta tarkoittaisi tosiasiallisesti 
kuitenkin luottolaitoksen vastaavasta takauksesta vaatiman vastava-
kuuden tasoista vastavakuutta kaupungille. Kun rakennettavalla raken-
nuksella ei ole vielä vakuusarvoa, on ryhmärakennuttamiseen osallistu-
vien henkilöiden muu oma varallisuus- ja maksukykytilanne ratkaiseva, 
mikä takaukseen riittävänä mahdollistaisi myös vastaavan takauksen 
hankkimisen luottolaitokselta. 

Kaupungin tulee tukea ja mahdollistaa asuntotuotannon monipuolisuut-
ta tasapuolisesti kaikkien rakentamistoimijoiden kannalta. Jos vain ryh-
märakennuttamiseen liitettäisiin kaupungin takaus, jäisi kaupungin ta-
kauksen muodossa antaman tuen ulkopuolelle kaikki muu rakennutta-
mistoiminta, kuten ryhmärakennuttamisääntelyn ulkopuolella oleva 
enintään kolmen asunnon uudisrakentaminen tai korjaaminen uudisra-
kentamista vastaavalla tavalla. Tällainen kaupungin takauksen myöntä-
minen vain yhdelle rakennuttamismuodolle, jonka rajat on täysin muo-
dollisesti lailla säädetyt, ei ole yhdenvertaista eikä takaa kuntalaisten 
tasapuolista kohtelua. 

Ryhmärakennuttamishankkeiden edistäminen rakentamisaikaisen ta-
kauksen keinoin ei ole kaupungin näkökulmasta tarkoituksenmukaista. 
Lähtökohtana ryhmärakennuttamishankkeiden, kuten muidenkin omis-
tusasuntohankkeiden, rahoituksessa tulee olla markkinaehtoisuus. 
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Kotikaupunkina Helsinki 2016–ohjelmassa on tavoitteeksi asetettu 
asuntokannan ja asuntorakentamisen kehittäminen. Tähän tavoittee-
seen liittyy myös ryhmärakennuttamisen edistäminen. Kaupunki tulee 
seuraamaan aktiivisesti ryhmärakennuttamishankkeiden etenemistä ja 
raportoimaan tilanteesta vuosittain kaupunginvaltuustolle Kotikaupunki-
na Helsinki –ohjelman seurannan yhteydessä. 

Asuntopoliittisesta näkökulmasta ryhmärakennuttamisen avulla voidaan 
vastata kotitalouksien yksilöllisiin toiveisiin ja mahdollistaa asuntotuo-
tannon monipuolistuminen. Tonttien varaaminen ja luovuttaminen ryh-
märakennuttamishankkeille on jatkossakin keskeinen tapa edistää tätä 
tuotantomuotoa. Kaupunki pyrkii lisäksi tekemään alan toimijoiden 
kanssa yhteistyötä, jotta hankkeiden toteuttamisedellytyksiä voidaan tu-
kea muulla tavoin.  

Selvitystä on tehty yhteistyössä kiinteistöviraston ja kaupunginkanslian 
eri osastojen kanssa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Kiinteistövirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.12.2016 § 1161

HEL 2015-013121 T 10 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

19.12.2016 Pöydälle
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Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Tuomas 
Rantasen ehdotuksesta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi
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§ 29
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

asuntotuotantotoimisto  
- toimitusjohtaja 3. ja 4.1.2017

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
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
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 24, 27, 28 ja 29 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 21, 22 ja 23 §:t.

Tähän päätökseen saa hakea muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

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
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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 
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.
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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.

3
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 25 ja 26 §: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.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
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Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin-
hallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

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.
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Kaupunginhallitus

Tatu Rauhamäki
puheenjohtaja

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Otso Kivekäs Lasse Männistö

Hannu Oskala

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 17.01.2017.


