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Kokousaika 23.01.2017 16:00 - 17:28

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
Kolbe, Laura poistui 17:25, poissa: 69 ja 70 §:t
Modig, Silvia
Männistö, Lasse
Oskala, Hannu
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Rissanen, Laura
Torsti, Pilvi poistui 17:21, poissa: 67 - 70 §:t
Rantanen, Tuomas varajäsen
Taipale, Kaarin varajäsen

Muut

Kousa, Tuuli kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Paavolainen, Sara kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja

poistui 17:25, poissa: 67 - 70 §:t
Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja
Viljanen, Ritva apulaiskaupunginjohtaja

poissa: 56 §
Sinnemäki, Anni apulaiskaupunginjohtaja
Panhelainen, Pia va. apulaiskaupunginjohtaja
Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö

poissa: 56 §
Malinen, Matti talousarviopäällikkö
Pohjaniemi, Marju henkilöstöjohtaja
Summanen, Juha hallintojohtaja
Åhlgren, Harry vs. kaupunginlakimies
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Peltonen, Antti hallintopäällikkö
poistui 17:09, poissa: 65 - 70 §:t

Andersson, Victor kaupunginsihteeri
Hyttinen, Hannu kaupunginsihteeri
Härmälä, Timo kaupunginsihteeri
Matikainen, Kristiina kaupunginsihteeri
Mickwitz, Leena kaupunginsihteeri
Rautanen, Marja-Liisa kaupunginsihteeri
Tapiolinna, Hilkka vs. kaupunginsihteeri
Thoden, Annikki vs. kaupunginsihteeri
Vallittu, Anja kaupunginsihteeri
Villeneuve, Anna hallintoasiantuntija
Linden, Timo vs. apulaiskaupunginsihteeri
Kari, Tapio viestintäpäällikkö
Menna, Lauri hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Tatu Rauhamäki kaupunginhallituksen puheenjohtaja
48 - 70 §:t

Esittelijät

Jussi Pajunen kaupunginjohtaja
48 - 52 ja 56 - 62 §:t

Anni Sinnemäki apulaiskaupunginjohtaja
53 - 55 ja 67 - 69 §:t

Pekka Sauri apulaiskaupunginjohtaja
63 - 65 §:t

Ritva Viljanen apulaiskaupunginjohtaja
66 §

Pia Panhelainen va. apulaiskaupunginjohtaja
70 §

Pöytäkirjanpitäjä

Lauri Menna hallintoasiantuntija
48 - 70 §:t
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§ Asia

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

49 Kj/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

50 Kj/1 V 1.2.2017, Kaupunginhallituksen johtamisen jaoston jäsenen valinta

51 Kj/2 V 1.2.2017, Kaupunginhallituksen konsernijaoston puheenjohtajan ja 
jäsenen sekä kaupunginhallituksen varajäsenen valinta

52 Kj/3 V 1.2.2017, Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunnan jäsenen valinta

53 Kaj/1 V 1.2.2017, Veräjämäen huvilatonttien asemakaavan muuttaminen 
(nro 12403)

54 Kaj/2 V 1.2.2017, Munkkiniemen Lokkalantie 14:n asemakaavan muuttami-
nen (nro 12396, korttelin 30057 tontti 14)

55 Kaj/3 V 1.2.2017, Lauttasaaren Lohiapajanlahden alueen asemakaava ja 
asemakaavan muuttaminen (nro 11040)

56 Kj/3 Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätök-
sestä tehdystä valituksesta kansliapäällikön virkaan ottamista koske-
vassa asiassa

57 Kj/4 Hankintaoikaisuvaatimuksen hylkääminen, Maahanmuuttajien kotoutu-
mista parantavat palvelut (H124-16)

58 Kj/5 Eräiden vuoden 2016 talousarviossa kaupunginhallituksen käytettä-
väksi osoitettujen määrärahojen siirrot

59 Kj/6 Edustajien nimeäminen pohjoismaiseen pääkaupunkikokoukseen Hel-
singissä 16. - 17.2.2017

60 Kj/7 Kaupunginvaltuuston 18.1.2017 tekemien päätösten täytäntöönpano

61 Kj/8 Kaupunginvaltuuston 18.1.2017 (12 §) tekemän päätöksen täytäntöön-
pano: Kaupungin edustajien nimeäminen Keski-Pasilasta tornialueen 
suunnittelu- ja toteutuskilpailun arviointi- ja ohjausryhmiin

62 Kj/9 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

63 Kj/10 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

64 Ryj/1 Helsinki LED-hankkeen selvitys ledeihin siirtymisen aikataulusta sekä 
kustannusvertailun päivitys



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017
Kaupunginhallitus

23.01.2017

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

65 Ryj/2 Laajasalon uuden ostoskeskuksen liityntäpysäköintipaikkojen käyttöoi-
keutta koskevan sopimuksen hyväksyminen

66 Sj/1 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

67 Kaj/1 Alueen varaaminen Planmeca Oy:lle majoitus- ja koulutustoimintaa 
varten (Vuosaari, Lohiniemenranta)

68 Kaj/2 Lausunto korkeimmalle hallinto-oikeudelle Kruununhaan arvokkaita 
porrashuoneita koskevan asemakaavan nro 12266 valitusasiassa

69 Kaj/3 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

70 Stj/1 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (147)
Kaupunginhallitus

Kj/1
23.01.2017

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

§ 48
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 Hannu 
Oskalan ja Laura Kolben sekä varatarkastajiksi Laura Rissasen ja Otso 
Kivekkään.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 49
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätös

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

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 50
V 1.2.2017, Kaupunginhallituksen johtamisen jaoston jäsenen valin-
ta

HEL 2016-001241 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Pilvi Torstille eron kaupunginhallituksen johtamisen 
jaoston jäsenen luottamustoimesta ja

2. valita Kaarin Taipaleen uudeksi jäseneksi kaupunginhallituk-
sen johtamisen jaostoon vuoden 2017 toukokuun lopussa päät-
tyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää todeta, että uuden jäsenen henki-
lökohtainen varajäsen johtamisen jaostossa on Jorma Bergholm

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää Kaarin Taipaletta kau-
punginhallituksen johtamisen jaoston jäseneksi Pilvi Torstin ehdotuk-
sesta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Pilvi Torstin eronpyyntö

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Pilvi Torstille eron kaupunginhallituksen johtamisen 
jaoston jäsenen luottamustoimesta ja

2. valita _______________ uudeksi jäseneksi kaupunginhallituk-
sen johtamisen jaostoon vuoden 2017 toukokuun lopussa päät-
tyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää todeta, että uuden jäsenen henki-
lökohtainen varajäsen johtamisen jaostossa on Jorma Bergholm

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi 14.1.2015 (7 §) Pilvi Torstin (SDP) kaupun-
ginhallituksen johtamisen jaoston jäseneksi vuoden 2016 lopussa päät-
tyväksi toimikaudeksi. Pilvi Torsti pyytää 9.1.2017 eroa johtamisen 
jaoston jäsenen luottamustoimesta.

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

Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen kunnanhallitukseen kunta-
lain (365/1995) 33 ja 35 §:n mukaisesti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Pilvi Torstin eronpyyntö

Muutoksenhaku
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Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelut -liikelaitos
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§ 51
V 1.2.2017, Kaupunginhallituksen konsernijaoston puheenjohtajan 
ja jäsenen sekä kaupunginhallituksen varajäsenen valinta

HEL 2016-010220 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Tuuli Kousalle eron kaupunginhallituksen konsernijaos-
ton puheenjohtajan ja jäsenen sekä kaupunginhallituksen vara-
jäsenen luottamustoimista,

2. valita _______________ puheenjohtajaksi ja jäseneksi kaupun-
ginhallituksen konsernijaostoon sekä

3. valita _______________ Otso Kivekkään henkilökohtaiseksi va-
rajäseneksi kaupunginhallitukseen vuoden 2017 toukokuun lo-
pussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää todeta, että kaupunginhallituksen 
konsernijaostoon valittavan uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen 
on Hannu Oskala.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Tuuli Kousan eronpyyntö

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Tuuli Kousan (Vihr.) 14.1.2015 kaupungin-
hallituksen konsernijaoston puheenjohtajaksi ja jäseneksi (6 §) sekä 
kaupunginhallituksen varajäseneksi (5 §) vuoden 2016 lopussa päätty-
väksi toimikaudeksi. Tuuli Kousa pyytää 19.1.2017 eroa konsernijaos-
ton puheenjohtajan ja jäsenen sekä kaupunginhallituksen varajäsenen 
luottamustoimista.

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.

Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen kunnanhallitukseen kunta-
lain (365/1995) 33 ja 35 §:n mukaisesti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Tuuli Kousan eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginhallitus
Taloushallintopavelut -liikelaitos
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§ 52
V 1.2.2017, Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunnan jäsenen valinta

HEL 2017-000097 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Ari Lehtiselle eron liikennelaitos-liikelaitoksen johtokun-
nan jäsenen luottamustoimista ja

2. valita Stefan Loman jäseneksi liikennelaitos-liikelaitoksen johto-
kuntaan vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikau-
deksi.

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että uuden jäsenen henkilökohtai-
nen varajäsen johtokunnassa on Heidi Lehikoinen.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää Stefan Lomania liikenne-
laitos-liikelaitoksen johtokunnan jäseneksi Pilvi Torstin ehdotuksesta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Ari Lehtisen eronpyyntö

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus
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Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Ari Lehtiselle eron liikennelaitos-liikelaitoksen johtokun-
nan jäsenen luottamustoimista ja

2. valita ____________ jäseneksi liikennelaitos-liikelaitoksen johto-
kuntaanvuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikau-
deksi.

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että uuden jäsenen henkilökohtai-
nen varajäsen johtokunnassa on Heidi Lehikoinen.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Ari Lehtisen (SDP) 16.1.2013 (§ 5) jäseneksi 
johtokuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Ari Leh-
tinen pyytää 3.1.2017 eroa johtokunnan jäsenen luottamustoimesta.

Kuntalain (365/1995) 38 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota päte-
västä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava-
na luottamushenkilö on.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toi-
mikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan hen-
kilön tulee olla vaalikelpoinen johtokuntaan kuntalain 33 ja 36 §:n 
(365/1995) mukaisesti. Johtokuntaan voidaan valita myös sellainen 
henkilö, jonka kotikunta ei ole Helsinki.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Ari Lehtisen eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Liikennelaitos-liikeliaitoksen johtokunta
Taloushallintopalvelut-liikelaitos
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§ 53
V 1.2.2017, Veräjämäen huvilatonttien asemakaavan muuttaminen 
(nro 12403)

HEL 2011-002837 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 28. kaupunginosan (Oulunkylä, 
Veräjämäki) korttelin 28007 tonttien 6 ja 10, korttelin 28008 tonttien 3, 
13 ja 14, korttelin 28009 tontin 9, korttelin 28011 tontin 3, korttelin 
28014 tonttien 5 ja 16, korttelin 28020 tonttien 7 ja 15, korttelin 28022 
tonttien 5, 7 ja 10, korttelin 28024 tonttien 11 ja 13, korttelin 28025 tont-
tien 4, 13, 17, 18 ja 19, korttelin 28027 tonttien 4, 11 ja 12, korttelin 
28028 tonttien 3, 4, 5 ja 17, korttelin 28029 tontin 3, korttelin 28030 
tonttien 1, 11 ja 13, korttelin 28035 tontin 6, korttelin 28036 tontin 21, 
korttelin 28037 tontin 15 sekä puisto- ja katualueiden asemakaavan 
muutoksen 7.6.2016 päivätyn ja 15.11.2016 muutetun piirustuksen nu-
mero 12403 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perus-
tein.

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 12403 kartta, päivätty 7.6.2016, muutettu 
15.11.2016

2 Asemakaavan muutoksen nro 12403 selostus, päivätty 7.6.2016, muu-
tettu 15.11.2016, päivitetty Kslk:n 15.11.2016 päätöksen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti liitteineen 15.11.2016
4 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
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ja ympäristökeskus makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Veräjämäki on yksi pääradan varressa sijainneita 1800 - 1900 -lukujen 
vaihteen huvilayhdyskuntia. Vuonna 1946 alueella oli 182 esikaupunki-
huvilatyyppistä asuinrakennusta, joista 47 on jäljellä ja näistä 14 suojel-
tu aikaisemmin asemakaavoilla. Suunnittelualueeseen kuuluvatkin Ve-
räjämäen ennen vuotta 1946 rakennetut tontit, jotka ovat kuuluneet Ou-
lunkylän huvilayhdyskuntaan ja joilla on katsottu olevan suojeluarvoa.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on suojella Veräjämäen 35 huvi-
layhdyskuntaan kuulunutta rakennusta, ja osoittaa näiden tonttien käyt-
tämätön rakennusoikeus huvilayhdyskunnan arvot huomioon ottavalla 
tavalla. Tonttien rakennusoikeudet pysyvät pääosin ennallaan.

Samalla esitetään rakentamista Veräjämäentien ja Larin Kyöstin tien 
kulmaan puiston tilalle tulevalle uudelle tontille (28030/14), Pikkukos-
kentien päähän tuleville uusille tontille (28019/9 ja 10) sekä rakenta-
mattomille tonteille Veräjämäentie 15a (28008/13) ja Pellavapellontie 
2b (28024/13).

Pikkukoskentietä jatketaan siten, että Pikkukosken uimarannan pysä-
köintialue muutetaan katualueeksi. Pysäköintialue säilyy ennallaan. Tä-
mä selkeyttää liikennejärjestelyitä Pikkukoskentien päässä sijaitsevaan 
kortteliin 28019, jonne ei tällä hetkellä ole osoitettu ajoyhteyttä. Kaava-
ratkaisu mahdollistaa myös huoltoajon uimarannan huolto- ja kioskira-
kennukselle.

Kaava-alueen pinta-ala on 49 799 m² ja asuntokerrosala on kaavamuu-
toksen jälkeen 14 560 k-m². Kerrosala vähenee kaavamuutoksessa ny-
kyisestä 316 k-m².
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Esittelijän perustelut

Asemakaavan muutos on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista siten, et-
tä oikeusvaikutteisen Helsingin yleiskaava 2002:n mukainen rakennus-
taiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti ja maisemakulttuurin kannalta mer-
kittävä huvila-aluekokonaisuus säilyy. Kaavaratkaisu on myös Helsin-
gin uuden yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) tavoitteiden 
mukainen.

Voimassa olevissa asemakaavoissa (vuosilta 1953 - 2002) alue on 
merkitty enintään kaksikerroksisten erillispientalojen, rivitalojen, asuin-
talojen tai kerrostalojen korttelialueiksi. Tonttitehokkuus on e = 0,3, tai 
e = 0,4, lukuun ottamatta kerrostalotontteja 28009/1 ja 2, joiden raken-
nusoikeus on 700 k-m². 10 rakennusta on suojeltu nykyisissä asema-
kaavoissa.

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Helsingin kaupunki omistaa puisto- ja katualueet sekä tontit 28035/6, 
28036/21 ja 28037/15. Muut tontit ovat yksityisomistuksessa. Kaavarat-
kaisu on tehty kaupungin aloitteesta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman mukaisesti.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 12.8. - 
12.9.2016. Ehdotuksesta saatiin kuusi muistutusta.

Muistutukset

Muistutukset kohdistuivat pääosin rakennusten suojeluun ja rakennusa-
lueen rajoihin. Muistutuksissa vastustettiin rakennusten suojelua, sillä 
sen nähtiin estävän erilaisten laajennus-, muutos- tai korjaustöiden te-
kemisen. Huvilayhdyskunnan miljöön koettiin kadonneen jo vuosikym-
meniä sitten, joten suojelu olisi siltäkin osin turhaa.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helen Oy:n, Helen Sähköverkko Oy:n, Hel-
singin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY), kaupunginmu-
seon, kiinteistöviraston, liikuntaviraston, pelastuslautakunnan, raken-
nusvalvontaviraston, yleisten töiden lautakunnan ja ympäristökeskuk-
sen lausunnot.
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Lausunnoissa ei ollut huomautettavaa. Kiinteistövirasto totesi, ettei 
maankäyttösopimusneuvotteluja tarvita. Kaupunginmuseo katsoi, että 
Veräjämäen huvilatonttien asemakaavan muutosehdotus ohjaa riittä-
vällä tavalla säilytettävien ja suojeltavien huvilarakennusten korjaus- ja 
muutostöitä sekä uudisrakennusten sijoittelua ja ulkoasua niin, että Ve-
räjämäen kehittäminen sen moni-ilmeisessä kokonaisuudessa vielä 
hahmottuvia huvilakaupungin piirteitä ja historiaa kunnioittaen on mah-
dollista.

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

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Muistutusten johdosta rakennusalueen rajoja on tarkistettu Pikkukos-
kentie 4:n, 18:n ja Aidasmäentie 7b:n tonteilla. Kaavaselostusta on täy-
dennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden sekä kaavaratkaisun osalta 
ja muutettu havainnekuva- ja Suojeltavat rakennukset -liitteiden osalta. 
Lisäksi kaavakarttaan on tehty teknisluonteisia tarkistuksia, jotka kos-
kevat korttelin 28009 tonttinumerointia ja kaavakartan otsikkoa.

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

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan tarkistetun esityk-
sen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

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

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12403 kartta, päivätty 7.6.2016, muutettu 
15.11.2016

2 Asemakaavan muutoksen nro 12403 selostus, päivätty 7.6.2016, muu-
tettu 15.11.2016, päivitetty Kslk:n 15.11.2016 päätöksen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti liitteineen 15.11.2016
4 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 15 (147)
Kaupunginhallitus

Kaj/1
23.01.2017

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 Havainnekuva 7.6.2016, muutettu 15.11.2015

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Tiedoksi

Kaupunginmuseo
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kiinteistövirasto
Liikuntavirasto
Pelastuslautakunta
Rakennusvalvontavirasto
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristökeskus

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 15.11.2016 § 379

HEL 2011-002837 T 10 03 03

Ksv:n hankenumero 0741_13, karttaruutu 678497-99, 679797-99

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle
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 7.6.2016 päivätyn ja 15.11.2016 muutetun asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12403 hyväksymistä ja ettei tehdyt muistutukset ja 
annetut lausunnot anna aihetta muutoksiin. Asemakaavan muu-
tos koskee 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Veräjämäki) korttelin 
28007 tontteja 6 ja 10, korttelin 28008 tontteja 3, 13 ja 14, korttelin 
28009 tonttia 9, korttelin 28011 tonttia 3, korttelin 28014 tontteja 5 ja 
16, korttelin 28020 tontteja 7 ja 15, korttelin 28022 tontteja 5, 7 ja 
10, korttelin 28024 tontteja 11 ja 13, korttelin 28025 tontteja 4, 13, 
17, 18 ja 19, korttelin 28027 tontteja 4, 11 ja 12, korttelin 28028 
tontteja 3, 4, 5 ja 17, korttelin 28029 tonttia 3, korttelin 28030 tontte-
ja 1, 11 ja 13, korttelin 28035 tonttia 6, korttelin 28036 tonttia 21, 
korttelin 28037 tonttia 15 sekä puisto- ja katualueita. 

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville. 

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin muistu-
tuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa 
kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 
2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuilla kohdassa Pää-
töksenteko

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.

07.06.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Sari Ruotsalainen, arkkitehti, puhelin: 310 37373

sari.ruotsalainen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 06.09.2016 § 92

HEL 2011-002837 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunnalla ei ole asiassa lausuttavaa.

Esittelijä
pelastuskomentaja

http://www.hel.fi/ksv
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Simo Wecksten

Lisätiedot
Markku Holopainen, palomestari, puhelin: 310 30224

markku.holopainen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 22.8.2016

HEL 2011-002837 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseota antamaan 
lausuntonsa Veräjämäen huvilatontteja koskevan asemakaavamuutok-
sen kaavaehdotuksesta. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta perus-
tehtävänsä mukaisesti kulttuurihistorian ja rakennetun kulttuuriympäris-
tön vaalimisen näkökulmasta ja esittää kantanaan seuraavaa.

Veräjämäen huvilatonttien asemakaavamuutosta on tehty tiiviissä yh-
teistyössä kaupunginmuseon kanssa. Kaavaprosessin aikana suunnit-
telualueesta on jätetty pois joitakin kohteita, mutta keskeiset huvila-ai-
kakaudelta vielä säilyneet rakennukset ovat mukana.  Suojelumääräyk-
siä on eri viranomaisten kesken laadittu tavoitteena rakennusten alku-
peräisyyden vaalimiseen kannustaminen. Kaupunginmuseo katsoo 
suojelumerkintöjen ja -määräysten olevan asianmukaiset. Myös uudis-
rakennusten sijoittamisessa ja niitä koskevissa määräyksissä on tavoit-
teen ollut alkuperäisten rakennusten, maaston muotojen ja ympäristön 
vehreyden ja kasvillisuuden huomioon ottaminen, mitkä ovat keskeisiä 
seikkoja kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta.

Kaupunginmuseo katsoo, että esillä oleva Veräjämäen huvilatonttien 
asemakaavan muutosehdotus riittävällä tavalla ohjaa säilytettävien ja 
suojeltavien huvilarakennusten korjaus- ja muutostöitä ja uudisraken-
nusten sijoittelua ja ulkoasua niin, että Veräjämäen kehittäminen sen 
moni-ilmeisessä kokonaisuudessa vielä hahmottuvia huvilakaupungin 
piirteitä ja historiaa kunnioittaen on mahdollista. Kaupunginmuseo puol-
taa Veräjämäen huvilatonttien asemakaavan muutosehdotuksen hy-
väksymistä.

Veräjämäen huvilayhdyskunnan rakentaminen liittyy radan varrelle, hy-
vien liikenneyhteyksien äärelle rakennettujen asuinyhdyskuntien nau-
haan. Oulunkylän rautatiepysäkin rakentaminen vuonna 1873 oli jo li-
sännyt alueen houkuttelevuutta ja vuoden 1881 jälkeen alueella ryhdyt-
tiin osittamaan maata asuntotarkoituksiin. Siten Veräjämäen huvilat 
osana Oulunkylän huvilayhdyskuntaa ovat muodostaneet merkittävän 
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osan yhdestä Helsingin vanhimmista huvilayhdyskunnista. Ominaispiir-
teiltään Veräjämäen huvilat ovat vaihdelleet vaatimattomista pientalois-
ta näyttäviin tornihuviloihin. Kumpuilevan maaston muodot, komea 
puusto ja alueen vehreys ovat antaneet alueelle oman ainutlaatuisen 
luonteensa. Veräjämäen huvila-alueen muutos kiihtyi 1950- ja 1960-lu-
vun kuluessa maankäytön tehostamisen ja siihen tähdänneen kaavoi-
tustyön seurauksena. Vielä 1980-luvun puolivälissä laadituissa asema-
kaavoissa alueen tehokas rakentaminen oli keskeinen tavoite, joskin 
tuolloin suojeltiin Veräjämäen ensimmäiset huvilat kaavamerkinnällä sr-
2.

Esillä olevan asemakaavamuutoksen tavoitteena on suojella Helsingin 
yleiskaava 2002:ssa kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja 
maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi arvotetun Veräjämäen huvi-
layhdyskunnan 35 ennen vuotta 1945 valmistunutta rakennusta ja 
osoittaa niiden tonteille käyttämätön rakennusoikeus huvilayhdyskun-
nan arvot huomioon ottavalla tavalla. Tonttien rakennusoikeudet säily-
vät pääosin ennallaan. Lisäksi asemakaavamuutoksen yhteydessä esi-
tetään Veräjämäentien ja Larin Kyöstin tien kulmaan ja Pikkukosken-
tien päähän uusia tontteja, joiden rakentamisessa noudatettaisiin vas-
taavia periaatteita, samoin kuin Veräjämäentien ja Pellavapellontien 
varren rakentamattomilla tonteilla.

Kaupunginmuseo on pitänyt Veräjämäen huvilatonttien asemakaavan 
muutosta ja alueen säilymiselle asetettuja tavoitteita erittäin tärkeänä 
kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta. Alueella vuonna 1946 si-
jainneista 182 esikaupunkihuvilatyyppisestä asuinrakennuksesta jäljellä 
on enää 47. Näistä 35 kuuluu nyt esillä olevassa asemakaavaehdotuk-
sessa suojeltaviin kohteisiin. Osa näistä on suojeltu jo aiemmilla ase-
makaavoilla, mutta suojelumääräykset kaipaavat päivittämistä sisällöl-
tään. Asemakaavamuutoksen yhteydessä kaupunginmuseo on pitänyt 
huvila-aikakauden rakennusten suojelemisen rinnalla tärkeänä myös 
alueen komean vanhan puuston ja tonttien istutusten säilyttämisen tur-
vaamista osana vanhalle huvilakaupungille ominaista vehreätä miljöö-
tä.

Asemakaavaehdotuksen mukaisesti kaikki suunnittelualueen tontit kuu-
luvat erillispientalojen korttelialueeseen AO/s, joka on kulttuurihistorialli-
sesti ja maisemakulttuurin kannalta arvokas ja jolla katumiljöö säilyte-
tään Veräjämäen huvilayhdyskunnan aluekokonaisuuden osana. Verä-
jämäen huvilakauden aikaisista rakennuksista neljä kulttuurihistorialli-
sesti arvokkainta, arkkitehtuuriltaan korkeatasoisinta tai säilyneintä se-
kä kaupunkikuvallisesti merkittävää huvilarakennusta suojeltaisiin mer-
kinnällä sr-1. Suurin osa eli 27 suunnittelualueen rakennuksista suojel-
taisiin merkinnällä sr-2. Sr-1 ja sr-2-merkinnällä suojeltuja rakennuksia 
ei saa purkaa, eikä niissä saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos- tai lisä-
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rakentamistöitä, jotka heikentävät rakennuksen rakennustaiteellisia, 
historiallisia tai kaupunkikuvallisia arvoja tai muuttavat arkkitehtuurin 
ominaispiirteitä. Korjaustöiden tulee olla alkuperäisyyttä säilyttäviä ja 
vaalivia ja sr-1-merkinnällä suojelluissa rakennuksissa tarvittaessa 
myös palauttavia. Lisäksi alueelta esitetään suojeltavaksi paikallishisto-
riallisesti ja aluekokonaisuuden kannalta arvokkaina neljä rakennusta 
merkinnällä sr-3.

Asemakaavaehdotuksen mukaan suunnittelualueen rakennusoikeus 
säilyy pääosin nykyisellään, mikä mahdollistaa alueen tiivistymisen 
edelleen. Kaupunginmuseo on pitänyt tätä suurena haasteena alueen 
ominaisluonteen säilyttämisen näkökulmasta. Kerrostalojen sijaan täy-
dennysrakentaminen tulee kuitenkin tulevaisuudessa toteuttaa uuden-
laisin huviloin ja pientaloin, jotka jättävät vanhan rakennuskannan ja 
miljöön päärooliin. Asemakaavaehdotuksessa Veräjämäen huvilatont-
tien uusien rakennusten ulkoasulle on annettu määräyksiä, joilla uudet 
rakennukset mahdollisimman hyvin pyritään sovittamaan ulkomitoil-
taan, arkkitehtuuriltaan, materiaaliltaan, kattomuodoltaan ja värityksel-
tään olemassa olevaan arvokkaaseen rakennuskantaan ja miljööseen. 
Asemakaavaehdotuksen tavoitteena on lisäksi, että rakentamisen lisäk-
si tonteille jää myös vehreyttä ja Veräjämäen huvilayhdyskunnan var-
haisesta rakenteesta ja asuinympäristön luonteesta olisi tulevaisuudes-
sakin mahdollista muodostaa jonkinlainen kokonaiskuva. Piha-alueiden 
kaupunkikuvallisesti ja ympäristökokonaisuuden kannalta arvokas 
puusto, muut istutukset ja puutarharakenteet on säilytettävä niiden kau-
punkikuvallinen merkitys ja alueen vehreä ominaisluonne säilyttäen. 
Tonttien kadunvarteen sijoittuvat kaistaleet samoin kuin rakentamatta 
jäävät tontin osat on myös esitetty istutettavaksi alueeksi. Myös ole-
massa olevat maastonmuodot tulee ottaa huomioon ja minimoida alu-
eella tehtävät louhinnat ja maaston muokkaamiset.

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 16.6.2015

13.3.2014 Lausunto annettu

Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: +358931036501

anne.salminen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 16.08.2016 § 320

HEL 2011-002837 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:
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Asemakaavan muutoksessa suojellaan Veräjämäessä 35 rakennusta, 
jotka ovat kuuluneet Oulunkylän huvilayhdyskuntaan. Veräjämäentien 
ja Larin Kyöstin tien kulman rakentamaton puistoalue sekä osa puistoa 
Pikkukoskentien pohjoispuolella muuttuu pientalotonteiksi. Pikkukos-
kentietä jatketaan siten, että Pikkukosken uimarannan pysäköintialue 
muutetaan katualueeksi.

Asemakaavan toteuttaminen ei aiheuta kustannuksia rakennusvirastol-
le.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38977

heikki.takainen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 09.08.2016 § 258

HEL 2011-002837 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antoi ympäristökes-
kus.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

anu.haahla(a)hel.fi

Rakennusvirasto 22.6.2015

HEL 2011-002837 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä asemakaavaluonnoksesta kos-
kien Veräjämäen huvilatonttien tarkistettua asemakaavaluonnosta 
17.6.2015 mennessä.
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Asemakaavan muutoksen tavoitteena on suojella vielä jäljellä olevat 
huvilayhdyskuntaan kuuluneet rakennukset ja osoittaa ko. tonteille 
käyttämätön rakennusoikeus huvilayhdyskunnan arvot huomioon otta-
valla tavalla. Tonttien rakennusoikeudet pysyvät pääosin ennallaan. 

Veräjämäentien ja Larin Kyöstin tien kulmassa oleva puistoalue muute-
taan tontiksi. Pikkukosken uimarannan yhteydessä oleva asuinraken-
nus saa oman tontin sekä uuden rakennusalan.

Pikkukoskentien päässä oleva pysäköintialue muutetaan katualueeksi, 
jolta saadaan ajo uudelle tontille. Pikkukosken uimarannan huoltora-
kennukselle osoitetaan ajoyhteys nykyiselle rannan pohjoispuolen reitil-
le.

Rakennusvirastolla ei ole tällä hetkellä huomautettavaa osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta tai asemakaavaluonnoksesta.

24.2.2014 Lausunto annettu

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

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

anni.tirri(a)hel.fi
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§ 54
V 1.2.2017, Munkkiniemen Lokkalantie 14:n asemakaavan muuttami-
nen (nro 12396, korttelin 30057 tontti 14)

HEL 2014-010746 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 30. kaupunginosan (Munkkinie-
mi, Vanha Munkkiniemi) korttelin 30057 tontin 14 asemakaavan muu-
toksen 5.4.2016 päivätyn ja 4.10.2016 muutetun piirustuksen numero 
12396 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 Asemakaavan muutoksen nro 12396 kartta, päivätty 5.4.2016, muutettu 
4.10.2016

2 Asemakaavan muutoksen nro 12396 selostus, päivätty 5.4.2016, muu-
tettu 4.10.2016, päivitetty Kslk:n 4.10.2016 päätöksen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 5.4.2016, täydennetty 4.10.2016
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

Helen Sähköverkko Oy
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Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos koskee korttelin 30057 tonttia 14 Munkkiniemes-
sä. Kaava mahdollistaa tontin täydennysrakentamisen tontilla sijaitse-
via seitsemänkerroksisia asuin- ja liikerakennuksia yhdistävällä asuin-
rakennuksella, joka sijoittuu Lokkalantien ja Solnantien kulmaan. Tontil-
la on kaksi arkkitehti Pauli Salomaan vuonna 1966 suunnittelemaa 
asuin- ja liikerakennusta. Ne ovat ajalle tyypillisesti kompakteja, betoni-
runkoisia ja tasakattoisia rakennuksia.

Kaava täydentää toteutuessaan alueen kaupunkirakennetta ja lisää 
vuokra-asuntotarjontaa. Kaava toteuttaa kaupungin strategiaa täyden-
nysrakentamisen edistämisestä ja AM-ohjelman asuntotuotantotavoit-
teiden toteuttamisesta.

Asuinkerrosalaa on tontille osoitettu 6 200 k-m², josta uutta on noin 2 
330 k-m². 1. kerrokseen on osoitettu 110 k-m² ravintola-, liike-, toimisto- 
tai työtilakäyttöön. Piharakennuksen rakennusoikeus on 80 k-m².

Esittelijän perustelut

Kaavaehdotus on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oi-
keusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin stra-
tegisten tavoitteiden toteutumista. Nyt laadittu kaavaratkaisu on myös 
uuden yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) tavoitteiden mu-
kainen.

Voimassa olevassa asemakaavassa (1965) tontti on yhdistettyjen liike- 
ja asuntokerrostalojen korttelialuetta (ALK) ja sen rakennusoikeus on 3 
872 k-m² ja kerrosluku kuusi. 1. kerroksissa (ns. maanpäällisissä ylä-
kellareissa) sijaitsee autotalleja sekä yhteistiloja.

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia. 
Asemakaavamuutos nostaa tontin arvoa ja aiheuttaa näin maanomista-
jalle merkittävää hyötyä. Hakijan kanssa on käyty maapoliittiset neuvot-
telut kaupunginhallituksen tekemän päätöksen (9.6.2014, 685 §) mu-
kaisesti.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus
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Tontti on yksityisomistuksessa. Kaavoitustyö on tullut vireille omistajan 
aloitteesta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman mukaisesti.

Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä 22.4. - 23.5.2016 ja siitä 
saatiin yksi muistutus.

Muistutus

Muistutuksessa esitettiin huoli Munkkiniemen omaleimaisten avokortte-
lipihojen häviämisestä ja kaupunginosan luonteen muuttumisesta sekä 
Munkkinimen ruotsinkielisen ala-asteen ja esikoulun koulurakennuksen 
ja Perustie 17 ja 19 välisen näkymän häviämisestä.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helen Sähköverkko Oy:n, Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymän, kaupunginmuseon, kiinteistölauta-
kunnan, opetusviraston, pelastuslautakunnan, rakennusvalvontaviras-
ton ja yleisten töiden lautakunnan lausunnot.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) toteaa lausunnossaan, että 
aluetta palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on rakennettu valmiiksi, 
eikä muutosehdotus edellytä niiden siirtämistä.

Kaupunginmuseon lausunnossa todetaan, että Munkkiniemen täyden-
nysrakentamista tulisi tarkastella kokonaisuutena. Alueen kehittäminen 
tonttikohtaisten kaavojen kautta voi johtaa tilanteeseen, jossa kokonai-
suuden osa-alueille ominaiset ja keskeiset piirteet alkavat hämärtyä. 
Kaupunginmuseo korostaa, että Vanha-Munkkiniemen aluetta ei nyt 
esillä olevan asemakaavan viitoittamana saa muuttaa korttelirakenteel-
taan umpikortteleihin perustuvaksi, vaan avoimen korttelirakenteen tu-
lee jatkossakin säilyä alueella vallitsevana.

Kiinteistölautakunta toteaa lausunnossaan, että asemakaavan muuto-
sehdotus korottaa tontin arvoa merkittävästi, joten kaupunginhallituk-
sen 9.6.2014 tekemän maapoliittisen päätöksen mukaiset neuvottelut 
tulee käydä tontinomistajan kanssa. Kaavamuutoksen käsittelyä ei tulisi 
jatkaa ennen kuin tontinomistajan kanssa on tehty maankäyttösopimus. 
Lautakunnalla ei ole huomauttamista itse asemakaavan muutosehdo-
tukseen.

Yleisten töiden lautakunnan lausunnossa todetaan, ettei asemakaavan 
toteuttaminen aiheuta kustannuksia rakennusvirastolle.
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Helen Sähköverkko Oy:llä, opetusvirastolla, pelastuslautakunnalla ja 
rakennusvalvontavirastolla ei ollut lausuttavaa tai huomautettavaa 
asiassa.

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

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Kaavaehdotuksen jatkosuunnittelun johdosta yhteistilamääräyksen si-
sältöä on tarkennettu vastaamaan viitesuunnitelman tavoitteita.

Tehty muutos ei ole olennainen, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa 
uudelleen nähtäville.

Kaavamuutoksen yhteydessä on tehty maankäyttösopimus, joka on al-
lekirjoitettu 16.1.2017.

Päätösehdotus on kaupunkisuunnitteluviraston esityksen 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 12396 kartta, päivätty 5.4.2016, muutettu 
4.10.2016

2 Asemakaavan muutoksen nro 12396 selostus, päivätty 5.4.2016, muu-
tettu 4.10.2016, päivitetty Kslk:n 4.10.2016 päätöksen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 5.4.2016, täydennetty 4.10.2016
4 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Ilmakuva
2 Maankäyttösopimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet
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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

Tiedoksi

Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kaupunginmuseo
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Opetusvirasto
Pelastuslautakunta
Rakennusvalvontavirasto
Yleisten töiden lautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 04.10.2016 § 320

HEL 2014-010746 T 10 03 03

Ksv:n hankenumero 0740_33, karttaruutu 676493

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 5.4.2016 päivätyn ja 4.10.2016 muutetun asemakaavan muutoseh-
dotuksen nro 12396 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 
30. kaupunginosan (Munkkiniemi, Vanha Munkkiniemi) korttelin 
30057 tonttia 14.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.
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 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.

05.04.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Nina Välkepinta-Lehtinen, arkkitehti, puhelin: 310 37024

nina.valkepintalehtinen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 06.09.2016 § 88

HEL 2014-010746 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunnalla ei ole asiassa lausuttavaa.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Markku Holopainen, palomestari, puhelin: 310 30224

markku.holopainen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 16.06.2016 § 278

HEL 2014-010746 T 10 03 03

Kiinteistökartta 87/676493, Lokkalantie 14

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle 30. kau-
punginosan (Munkkiniemi, Vanha Munkkiniemi) korttelin 30057 tontin 
nro 14 asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12396 seuraavan lau-
sunnon:

http://www.hel.fi/www/ksv/fi
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Kaavamuutosalueen tontti on yksityisomistuksessa.

Asemakaavan muutosehdotus mahdollistaa nykyisen tontin täydennys-
rakentamisen, kun tontille on nykyisen rakennusoikeuden (3 872 k-m²) 
lisäksi osoitettu uutta asuinrakennusoikeutta noin 2 330 k-m². Lisäksi 
maantasokerrokseen on osoitettu 110 k-m² ravintola-, liike-, toimisto- 
tai työtilakäyttöön sekä 80 k-m² piharakennukselle. 

Asemakaavan muutosehdotus korottaa tontin arvoa merkittävästi, joten 
kaupunginhallituksen 9.6.2014 tekemän maapoliittisen päätöksen mu-
kaiset neuvottelut tulee käydä tontinomistajan kanssa.

Kaavamuutoksen käsittelyä ei tulisi jatkaa ennen kuin tontinomistajan 
kanssa on tehty maankäyttösopimus. 

Lautakunnalla ei ole huomauttamista itse asemakaavan muutosehdo-
tukseen.

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 16.6.2016

HEL 2014-010746 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon kannanottoa 
Munkkiniemen korttelin 30057 tontille 14, osoitteessa Lokkalantie 14 si-
jaitsevalle tontille laaditusta asemakaavan muutosehdotuksesta. Kau-
punginmuseo ei ole ollut osallisena kaavamuutoksen aiemmissa vai-
heissa. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta perustehtävänsä mukai-
sesti rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja esit-
tää kantanaan seuraavaa.

Suunnittelualueena olevalla tontilla sijaitsee tällä hetkellä kaksi arkki-
tehti Pauli Salomaan vuonna 1966 suunnittelemaa kuusikerroksista 
asuinkerrostaloa, joissa on maanpäällinen kellarikerros. Korttelin Laaja-
lahdentien ja Lokkalantien kulmassa sijaitseva asuintalo on rakennettu 
1950-luvun puolivälissä. Muutoin korttelin rakennuskanta on valmistu-
nut 1937-1939 välisenä ajanjaksona, jolloin Munkkiniemessä rakennet-
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tiin asuinkerrostaloja erityisen runsaasti juuri Huoplahdentien ja Munk-
kiniemen puistotien varsille ja niiden väliselle alueelle sijoittuviin kortte-
leihin. Alueelle oli Munkkiniemen yhdyskunnan toimesta laadittu ja 
vuonna 1918 vahvistettu rakennuskaava. Vanha-Munkkiniemen kortte-
likohtaiset erikoiskaavat päivitettiin ja yhdenmukaistettiin vuonna 1939 
hyväksytyssä rakennussuunnitelmassa, joka määritteli kerroslukumak-
simit ja kerrostalotonttien rakennusalat melko tarkasti. Munkkiniemen 
tultua osaksi Helsingin kaupunkia alueelle ryhdyttiin laatimaan asema-
kaavoja. Näistä ensimmäisenä vahvistettiin vuonna 1950 Vanha-Munk-
kiniemen alueen asemakaava, joka onkin korttelissa 30057 tonttia 14 
lukuun ottamatta, edelleen voimassa. Tässä asemakaavassa on otettu 
huomioon alueen olemassa oleva rakennuskanta ja tonttijako sekä 
maaston muodot. Nyt suunnittelualueena olevan tontin 14 asemakaava 
uudistettiin vuonna 1965 ja tontilla nykyisin olemassa olevat rakennuk-
set toteuttivat tämän kaavan.

Asemakaavamuutoksen tavoitteeksi on asetettu Lokkalantie 14:n tontin 
täydennysrakentaminen Lokkalantien ja Solnantien kulmaan sijoittuval-
la, tontin olemassa olevat rakennukset yhdistävällä uudisrakennuksella. 
Kaavaehdotuksen mukaan uudella AK-korttelialueella ei ole varsinaisia 
suojelumääräyksiä. Kuitenkin määräyksen mukaan olemassa olevat ra-
kennukset tulee säilyttää ja uudisrakentamisen tulee julkisivumateriaa-
leiltaan, väritykseltään, kattomuodoiltaan ja aukotukseltaan sopia ole-
massa oleviin rakennuksiin sekä lähiympäristön muuhun rakennuskan-
taan. Lisäksi laajennusosan räystäslinjan korkeusaseman tulee olla sa-
ma kuin olemassa olevien rakennusten.

Esillä olevan asemakaavaehdotuksen mukaisella ratkaisulla turvattai-
siin suunnittelualueen olemassa olevien rakennusten säilyminen, mitä 
kaupunginmuseo pitää hyvänä. Toisaalta esitetyn kaltaisella täyden-
nysrakentamisen sijoittelulla muutetaan 1930-luvulta peräisin olevan 
asemakaava periaatteellista ratkaisua olennaisesti. Munkkiniemen 
1930-luvulla rakennetun ympäristön kaavallinen ratkaisu rakentuu avoi-
meen tai puoliavoimeen korttelirakenteeseen. Munkkiniemessä on 
edelleen nähtävissä arkkitehti Eliel Saarisen Munkkiniemi-Haaga –
suunnitelman mukaisia katulinjauksia, aukioita ja puistoja, mutta myös 
tontteja ja korttelimuotoja, mukaan lukien kortteli 30057. Vuonna 1915 
laaditun Munkkiniemi-Haaga -suunnitelman mukaiset umpikorttelit eivät 
kuitenkaan ole toteutuneet, vaan vireän rakentamisvaiheen aikana 
1930-luvun puolivälin jälkeen Munkkiniemen korttelit toteutettiin aika-
kauden ihanteiden mukaisesti avoimella tai puoliavoimella korttelira-
kenteella. Tämä avointen kortteleiden periaate vahvistettiin vuoden 
1950 asemakaavassa ja hieman muunneltuna se jäi nyt kaavamuutok-
sen kohteena olevalla tontilla voimaan vielä vuoden 1965 asemakaava-
muutoksessakin.
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Kaupunginmuseo toteaa, että esillä olevassa asemakaavan muutoseh-
dotuksessa on pyritty ottamaan huomioon korttelin olemassa olevan ra-
kennuskannan ominaispiirteet ja sopeuttamaan uudisrakentaminen nii-
hin. Ongelmana kaupunginmuseo pitää kaavaehdotuksen ratkaisua, 
jossa korttelin alkuperäiseen jäsentelyyn kuulunut avoin ja vehreä kul-
ma rakennetaan kokonaan umpeen ja täydennysrakentamisella sulje-
taan näkymät niin korttelin sisältä kuin korttelin sisään. Munkkiniemen 
pitkälti 1930-luvun lopulla rakennetuille kortteleille on ominaista raken-
nettujen rintamien kanssa vuorottelevat vehreät kaistaleet, eivät koko-
naan umpeen rakennetut korttelit. Kyseinen tontti ja etenkin uudisra-
kennukselle osoitettu kulmaus on myös kaupunkikuvallisesti näkyvällä 
paikalla Lokkalantietä länteen päin noustaessa, mikä asettaa uudisra-
kennukselle erityisiä kaupunkikuvallisia vaatimuksia.

Kaupunginmuseo katsoo, että Munkkiniemen täydennysrakentamista 
tulisi tarkastella kokonaisuutena. Alueen kehittäminen tonttikohtaisten 
kaavojen kautta voi johtaa tilanteeseen, jolloin kokonaisuuden osa-
alueille ominaiset ja keskeiset piirteet, kuten nyt suunnittelualueella val-
litseva avoin korttelirakenne, alkaa hämärtyä. Helsingin toistaiseksi voi-
massa olevassa yleiskaava 2002:ssa osa Vanha-Munkkiniemeä, mm. 
Munkkiniemen puistotietä reunustavat korttelit on osoitettu kulttuurihis-
toriallisesti, rakennustaiteellisesti tai maisemakulttuurin kannalta merkit-
täväksi alueeksi, jota kehitetään siten, että sen arvot ja ominaisuudet 
säilyvät. Tämä edellyttää asemakaavoitettaessa ja täydennysrakenta-
misen suunnittelussa alueiden arvojen tarkempaa määrittelyä ja arvo-
jen huomioon ottamista. Kaupunginmuseo korostaa, että Vanha-Munk-
kiniemen aluetta ei nyt esillä olevan asemakaavaehdotuksen viitoitta-
mana saa muuttaa korttelirakenteeltaan umpikortteleihin perustuvaksi, 
vaan avoimen korttelirakenteen tulee jatkossakin säilyä alueella vallit-
sevana.

Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: +358931036501

anne.salminen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 14.06.2016 § 297

HEL 2014-010746 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Asemakaavan muutos mahdollistaa tontin täydennysrakentamisen ton-
tilla sijaitsevia seitsemänkerroksisia asuin- ja liikerakennuksia yhdistä-
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vällä asuinrakennuksella. Lisäksi olemassa olevien rakennusten ullak-
kotiloja voidaan laajentaa siten, että ne soveltuvat asuinkäyttöön.

Asemakaavan toteuttaminen ei aiheuta kustannuksia rakennusvirastol-
le.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko(a)hel.fi
Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi

Rakennusvirasto 4.12.2014

HEL 2014-010746 T 10 03 03

Asemakaavan muutos kohdistuu osoitteessa Lokkalantie 14 sijaitseval-
le tontille, jonka rakentamattomaan kulmaan on suunnitteilla uusi asuin-
rakennus. Lisäksi olemassa olevien rakennusten kattokerros suunnitel-
laan muutettavaksi asuinkäyttöön.

Rakennusvirastolla ei ole huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmasta.

Rakennusviraston yhdyshenkilöinä toimivat lisätiedonantajat.

Lisätiedot
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi
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§ 55
V 1.2.2017, Lauttasaaren Lohiapajanlahden alueen asemakaava ja 
asemakaavan muuttaminen (nro 11040)

HEL 2012-010052 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 31. kaupunginosan (Lauttasaari, 
Kotkavuori, Vattuniemi) venesatama-alueen ja 31. kaupunginosan 
(Lauttasaari, Kotkavuori, Vattuniemi) puisto-, satama-, venesatama-, 
pysäköinti-, vesi- ja katualueen asemakaavan ja asemakaavan muutok-
sen  4.12.2001 päivätyn sekä 22.3.2016 ja 11.10.2016 muutetun piirus-
tuksen numero 11040 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmene-
vin perustein. Asemakaavan muutoksella muodostuu uusi kortteli 
31154.

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 ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 11040 kartta, 
päivätty 4.12.2001, muutettu 22.3.2016 ja 11.10.2016

2 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 11040 selostus,  päivät-
ty 4.12.2001, muutettu 22.3.2016 ja 11.10.2016, päivitetty Kslk:n 
11.10.2016 päätöksen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 4.12.2001, täydennetty 4.10.2016
4 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Alueen sijaitsee Lauttasaaren itärannalla alueella, joka sisältää Lohia-
pajanlahden ja sen rantaa. Rajaavia katuja ovat Pajalahdentie, Meri-
puistotie, Vattuniemenkatu, Vattuniemenranta ja Vattuniemenkuja.

Suunnittelualue käsittää Lauttasaaren keskeisen lahden ja sitä reunus-
tavat rannat. Nykyinen ranta-alue on keinotekoisesti täytettyä entistä 
vesialuetta. Kaava-alue on suurimmaksi osaksi venesatama- ja sata-
makäytössä. Venesatamassa on venekerhojen käytössä olevia laiturei-
ta ja alueita. Lisäksi liikuntavirasto vuokraa suoraan kuntalaisille vene-
paikkoja. Pohjoisosassa on lisäksi puisto.

Kaavaratkaisu mahdollistaa kuuden 5 - 6 -kerroksisen asuinkerrostalon 
rakentamisen Lohiapajanlahden etelärantaan. Satama-aluetta järjestel-
lään niin, että alueen venekerhojen toimintaedellytykset säilyvät. Ran-
taan muodostetaan yleinen jalankulkumahdollisuus.

Muutosalueen pinta-ala on 144 990 m². Kaavakarttaan merkitty kerro-
sala on yhteensä 22 650 k-m². Asuntokerrosalaa on 21 750 k-m², mikä 
tarkoittaa noin 480 hengen asukasmäärää. Lisäksi saa rakentaa pysä-
köintilaitoksen tarvitseman kerrosalan n. 4 870 k-m². Korttelin kerrosala 
21 750 k-m² vastaa korttelitehokkuutta e = 1,4, jos pysäköintitiloja ei 
lasketa mukaan. Venekerhojen kerhorakennuksille on varattu yhteensä 
900 k-m².

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oi-
keusvaikutteisen yleiskaavan tavoitteiden mukainen ja edesauttaa kau-
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pungin strategisten tavoitteiden toteutumista. Kaavaratkaisu on myös 
kaupunginvaltuuston 26.10.2016 hyväksymän uuden yleiskaavan ta-
voitteiden mukainen.

Alueella on voimassa asemakaava numero 4165 vuodelta 1957, nume-
ro 6410 vuodelta 1972, numero 6954 vuodelta 1974, numero 10192 
vuodelta 1996 ja numero 10715 vuodelta 2000. Asemakaavojen mu-
kaan alue on osoitettu suurimmaksi osaksi venesatama- ja satama-alu-
eeksi. Lisäksi alueen eteläosassa on pysäköintialue, katualue ja pohjoi-
sosassa on puistoaluetta. Itäosa on kaavoittamatonta merialuetta.

Uuden asuintokerrosalan rakentaminen ja venesataman toiminnan säi-
lyttäminen nykyisessä laajuudessa edellyttää kaupungilta noin 10,75 
miljoonan euron investointia. Tämä on uutta kerrosalaa kohti noin 480 
e/k-m².

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Helsingin kaupunki omistaa alueen. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin 
aloitteesta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman mukaisesti. 

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 15.4. - 16.5.2016. Ehdotuksesta 
tehtiin 12 muistutusta.

Muistutukset

Muistutukset kohdistuivat ehdotuksen liian suureen kerrosalaan, raken-
nusten liian suureen korkeuteen ja pituuteen, merinäkymien menetyk-
siin ja meritäyttöjen tarpeettomuuteen. Lisäksi huolta aiheuttivat aallon-
murtajien mahdollisesti aiheuttamat veden virtauksen muutokset, maa-
perän saastuneisuus, rakentamisen aiheuttamat haitat nykyisille asuk-
kaille, venesataman toimintojen aiheuttamat rajoitteet jalankulkijoille ja 
pyöräilijöille sekä Lauttasaaren koulu- ja päiväkotitilojen, liiketilojen ja 
myyntialueiden riittämättömyys.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksen (ELY-keskus), kaupunginmuseon, kiinteistölautakun-
nan, liikuntalautakunnan, pelastuslautakunnan, rakennusvalvontaviras-
ton, yleisten töiden lautakunnan, ympäristölautakunnan, Helen Sähkö-
verkko Oy:n, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) 
ja museoviraston lausunnot.
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ELY-keskuksen lausunnossa esitettiin, että laitureiden ja vesitäyttöjen 
toteuttaminen edellyttää luvan hakemista Etelä-Suomen aluehallintovi-
rastolta. Kaava-aineistosta ei käy selville mihin yksittäisiä aallonmurta-
jia koskevat määräykset perustuvat. Koska sedimentit ovat todennäköi-
sesti laajalti mm. TBT:llä pilaantuneita, on sedimenttitutkimuksia tar-
peen tehdä koko suunnitellulla venesatama-alueella, sillä myös muilla 
kuin hankkeen vuoksi ruopattavilla alueilla tulisi selvittää puhdistus-
ruoppauksen tarve ja mahdollisuudet. Satama-alueelle ei tulisi jättää 
pohjasedimenttejä, joista vapautuu haitallisia aineita veteen sataman 
käytön vaikutuksesta. Kaavaselostuksen liitteeksi on liitettävä melulas-
kennan karttatuloste, josta melualueet asuinkorttelin alueella käyvät il-
mi. Ilmanlaadun varmistamiseksi Vattuniemenkadun puolelle ensim-
mäiseen kerrokseen ei ole syytä osoittaa asuntoja. Mahdollisen päivä-
kodin leikkialuetta ei tule sijoittaa kahden lännenpuoleisemman raken-
nuksen väliin. Alinta rakentamiskorkeutta määritettäessä olisi syytä ot-
taa huomioon kiinteistöviraston 01/2016 valmistuneessa selvityksessä 
"Turvalliset rakentamiskorkeudet Helsingin rannoilla 2020, 2050 ja 
2100" esitetyt turvalliset rakentamiskorkeudet, joksi nyt kyseessä ole-
van alueen kohdalla on esitetty korkeustasoa N2000 +3,42 metriä.

Kaupunginmuseo toteaa, että asemakaavan muutosehdotuksen mukai-
nen pitkä, Vattuniemenkadun suuntainen rakennusmassa väistämättä 
tulee sulkemaan näkymiä Vattuniemenrantaan ja sen kaakkoispuolella 
sijaitsevien rakennusten suuntaan. Lohiapajanpuiston suunnasta nykyi-
set Vattuniemenrannan varrella sijaitsevat rakennukset hahmottunevat 
kuitenkin vielä uudisrakentamisen jälkeen uusien rakennusten välistä. 
Kaupunginmuseo pitää tärkeänä myös sitä, että alueella vuosikymme-
niä jatkuneen veneilytoiminnan edellytykset varmistetaan ja mahdollis-
tetaan uudisrakentamisen ja täydentymisen jälkeenkin.

Kiinteistölautakunnan mukaan ajantasaisen pilaantuneisuustiedon 
puutteellisuus vaikeuttaa kunnostuskustannusten arvioimista, mikä on 
otettava huomioon kaavatalouslaskelmissa. Vesialueen rakennettavuu-
den selvittäminen edellyttää uusia pohjatutkimuksia. Turvalliset raken-
tamiskorkeudet Helsingin rannoilla vuosina 2020, 2050 ja 2100 -julkai-
sun mukaan turvallinen rakentamiskorkeus on alueella vähintään tasol-
la +3,5 (N2000). Kaavaselostuksessa todetaan, että rakennukseen 
(kerrostalo) saa sijoittaa päiväkodin. Pienin mahdollinen tilavaraus päi-
väkodille on noin 600 brm² eli kahden ryhmän päiväkoti. Päiväkodin 
käyttöön pitää osoittaa oma piha. Uuden asuntokerrosalan rakentami-
nen ja venesataman toiminnan säilyttäminen nykyisessä laajuudessaan 
edellyttävät kaavaselostuksen mukaan kaupungilta noin 10,75 miljoo-
nan euron investointia. Tämä on uutta kerrosalaa kohti noin 480 eu-
roa/k-m². Kiinteistölautakunta kuitenkin huomauttaa, että kyse on vasta 
arviosta, koska ajantasaisen pilaantuneisuustiedon puutteellisuus vai-
keuttaa kunnostuskustannusten arvioimista. Lopulliset kustannukset 
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voivat näin ollen nousta korkeammiksi. Kaavaselostuksessa arvioi-
daan, että kaupungille kertyisi rakennusoikeuden myynnistä tai vuok-
raamisesta käytettävistä hallintamuodoista riippuen arviolta 15 - 25 mil-
joonaa euroa. Asuinkerrostalotontteja ei vielä ole varattu, koska kaava 
on vasta ehdotusvaiheessa. Kaupunki ottaa tontinluovutuksessa huo-
mioon asuntopoliittiset sekä maanmyynnille asetetut tavoitteet. Kaava-
muutosalue sijaitsee meren rannalla hyvien joukkoliikenneyhteyksien 
(mm. uusi metroasema) ja monipuolisten palveluiden läheisyydessä. 
Kaavaehdotus luo huomattavat edellytykset asuntorakentamiselle ja si-
ten kaupungin kehittämiselle sekä lisää samalla kaupungin tontinluovu-
tukseen liittyviä tuloja sekä maanarvoa.

Liikuntalautakunta pitää hyvinä ehdotukseen liittyviä hahmotelmia, mut-
ta ehdottaa, että venesatama-alueen (LV) länsireunassa sijaitseva istu-
tettava alueen osa rajattaisiin venesatama-alueen ulkopuolelle. Liikun-
taviraston tulisi olla mukana kaavan toteutussuunnittelussa, jossa pää-
tetään kaava-alueen ja siihen liittyvien toimintojen tarkemmista suunni-
telmista.

Yleisten töiden lautakunta toteaa, että asemakaavassa on määrätty 
rannat toteutettavaksi pystysuorilla tai porrastetuilla reunoilla. Rantara-
kenteiden ratkaisut tulee olla ratkaistavissa tarkoituksenmukaisesti ja 
kustannustehokkaasti. Kaavamääräystä tulisi lieventää niin, että se sal-
lii myös luiskatut rakenteet silloin, kun se on tarkoituksenmukaista. Ra-
kennusvirastolle aiheutuvat kustannukset katu-, tori- ja puistoalueiden 
rakentamisesta ovat arviolta 2,5 miljoonaa euroa.

Helen sähköverkko Oy:n lausunnon mukaan Vattuniemenkadun jalka-
käytävän alla kulkee Helen Sähköverkko Oy:n Salmisaari-Lauttasaari 2 
x 110 kV kaapelit. Kaapelit on suojattu vain muoviputkilla, joten mikäli 
jalkakäytävällä joudutaan kaivamaan, tulee ennen kaivuuta ottaa yh-
teyttä Helen Sähköverkkoon turvallisuusohjeiden saamiseksi.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän lausunnon mukaan 
aluetta varten tulee rakentaa uutta yleistä vesijohtoa noin 200 metriä. 
AK-korttelin 31154 rakentaminen edellyttää lisäksi Vattuniemenrannan 
hulevesiviemärin ja sen purkupisteen sekä Vattuniemenkadulla sijaitse-
van ylivuotoviemärin siirtämistä. Uuden vesijohdon rakentamiskustan-
nukset ovat kaavaselostuksen mukaan noin 150.000 euroa ja johtosiir-
tojen kustannukset noin 250 000 euroa.

Museovirasto esittää, että Lohiapajanlahden asemakaavan niillä alueil-
la, joille kaava osoittaa uutta vesirakentamista, teetetään kaavan myö-
häisestä vaiheesta huolimatta arkeologinen vedenalaisinventointi. ln-
ventointi tuottaa tiedon siitä, onko kaava-alueella vedenalaisia muinais-
jäännöksiä, kuten yli sadan vuoden ajan uponneina olleita alusten tai 
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veneiden hylkyjä ja hylyn osia tai muita historiallisia vedenalaisrakentei-
ta, joihin kaavahanke vaikuttaa ja jotka siten tulisi huomioida hankkees-
sa. Jos hankealueella on vedenalaisia muinaisjäännöksiä, muinais-
muistolain mukaisesta menettelystä neuvotellaan ja sovitaan museovi-
raston kanssa.

Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa. Seuraavat tahot ilmoitti-
vat, ettei ole lausuttavaa: varhaiskasvatusvirasto, Helen Oy, Helsingin 
seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL).

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

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Muistutuksissa ja lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaa-
van tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin. Kaavaeh-
dotukseen on tehty muutoksia. Tehdyt muutokset ilmenevät yksityis-
kohtaisesti kaavaselostuksen (liite 2) viimeisestä luvusta.

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

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan tarkistetun esityk-
sen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

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

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 11040 kartta, 
päivätty 4.12.2001, muutettu 22.3.2016 ja 11.10.2016

2 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 11040 selostus,  päivät-
ty 4.12.2001, muutettu 22.3.2016 ja 11.10.2016, päivitetty Kslk:n 
11.10.2016 päätöksen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 4.12.2001, täydennetty 4.10.2016
4 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Ilmakuva
2 Havainnekuva, 8.3.2016
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Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

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

Tiedoksi

Kaupunginmuseo
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kiinteistölautakunta
Liikuntalautakunta
Pelastuslautakunta
Rakennusvalvontavirasto
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristölautakunta
Varhaiskasvatusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.10.2016 § 328

HEL 2012-010052 T 10 03 03

Ksv:n hankenumero 0929_1, karttaruutu 671493-94
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Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 4.12.2001 päivätyn sekä 22.3.2016 ja 11.10.2016 muutetun asema-
kaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 11040 hyväksymis-
tä. Asemakaava koskee 31. kaupunginosan (Lauttasaari, Kotkavuo-
ri, Vattuniemi) venesatama-aluetta ja asemakaavan muutos 31. 
kaupunginosan (Lauttasaari, Kotkavuori, Vattuniemi) puisto-, sata-
ma-, venesatama-, pysäköinti-, vesi- ja katualuetta (muodostuu uusi 
kortteli 31154).

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat 
luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Laiturilla, 
Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuilla koh-
dassa 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.

 edellyttää, että merentäyttöjen vaikutukset veden laatuun minimoi-
daan ja että veden laatua seurataan aktiivisesti.

Käsittely

11.10.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Outi Silfverberg: Lisätään päätöstekstiin: Samalla lautakunta edellyttää, 
että merentäyttöjen vaikutukset veden laatuun minimoidaan ja että ve-
den laatua seurataan aktiivisesti.

Kannattaja: Risto Rautava

Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä varajäsen Silfverbergin teke-
män ja puheenjohtaja Rautavan kannattaman vastaehdotuksen.

04.10.2016 Pöydälle

22.03.2016 Ehdotuksen mukaan

http://www.hel.fi/www/ksv/fi
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15.03.2016 Pöydälle

08.03.2016 Pöydälle

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Jukka Kähkönen, arkkitehti, puhelin: 310 37260

jukka.e.kahkonen(a)hel.fi
Janne Prokkola, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37233

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

peik.salonen(a)hel.fi
Taina Toivanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37433

taina.toivanen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 08.09.2016 § 372

HEL 2012-010052 T 10 03 03

Kiinteistökartta 49/671 493, Lohiapajanlahti

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle Lohiapajan-
lahden asemakaavaehdotuksesta ja asemakaavan muutosehdotukses-
ta nro 11040 seuraavan lausunnon:

Yleistä

Kaavoitustyö on käynnistetty kaupunkisuunnitteluviraston aloitteesta. 
Asemakaavatyö on tullut vireille jo vuonna 1995. Lohiapajanlahden 
asemakaava-alue on osa suuremmasta alueesta, jonka maankäyttöä 
ryhdyttiin tarkastelemaan alun perin vuonna 1999.  Alkuperäisestä laa-
jasta suunnittelualueesta rajattiin asemakaavatasoiseen tarkasteluun 
ranta- ja satama-alue, jonka täydennysrakentaminen perustuu yleis-
kaavaan 1992. Asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnos laadittiin 
Pajalahden maankäyttösuunnitelman alueen itäosalle Lohiapajanlah-
den alueelle. Asemakaavan valmistelu on viivästynyt kaavamuutos-alu-
eeseen liittyvän lähiympäristön keskeneräisen suunnittelutilanteen 
vuoksi.

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmistelu on edennyt eh-
dotusvaiheeseen. Suunnittelualue käsittää Lauttasaaren keskeisen lah-
den ja sitä reunustavat rannat. Nykyinen ranta-alue on keinotekoisesti 
täytettyä entistä vesialuetta. Kaava-alue on suurimmaksi osaksi vene-
satama- ja satamakäytössä. Kaavaehdotuksessa Lohiapajanlahden 
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etelärantaan on osoitettu asuinkerrostalojen kortteli, jonka kerrosalaksi 
on kaavakarttaan merkitty 21 750 k-m². Korttelissa on sallittu lisäksi py-
säköintilaitoksen tarvitsema kerrosala. Kortteli sijoittuu nykyiselle vene-
satama-alueelle, joten venesatama-aluetta laajennetaan jonkin verran 
merelle päin. Rantaan muodostetaan yleinen jalankulkumahdollisuus. 
Kaupunkikuvan kannalta uusilla järjestelyillä selkiytetään Lohiapajan-
lahden ranta-alueita arvoaan vastaaviksi.

Muutosalueen pinta-ala on 144 880 m². Kaavakarttaan on merkitty 
asuntokerrosalaa 21 750 k-m², joka tarkoittaa noin 480 hengen asukas-
määrää. Korttelin kerrosala 21 750 k-m² vastaa korttelitehokkuutta e = 
1,4. Kahden kadunvarsirakennuksen ensimmäisestä kerroksesta on li-
säksi varattava liike-, toimisto- tai työtilaksi yhteensä vähintään 600 k-
m². Venekerhojen kerhorakennuksille on varattu yhteensä 900 k-m². 

Tavoitteet

Kaavan tavoitteena on täydentävä asuntorakentaminen Pajalahden 
alueella samalla turvaten venesataman toimintaedellytykset. Lisäksi py-
ritään parantamaan alueella toimivien pursiseurojen olosuhteita ja muu-
toinkin kehittämään rannan tarjoamia käyttömahdollisuuksia. 

Tavoitteena on myös Helsingin rantoja kiertävän rantareitin toteuttami-
nen Lohiapajanlahdessa sekä Pajalahden puiston yhdistäminen nykyis-
tä paremmin merenrantaan. Suunnittelun tavoitteena on saada aikaan 
korkeatasoinen, kustannuksiltaan toteuttamiskelpoinen, alueen arvoa 
korostava ja paikkaansa luontevasti soveltuva asuntokortteli ja venesa-
tama. 

Asuinrakennusten korttelin alueella rakentaminen alkaa, kun uusi aal-
lonmurtaja laitureineen ja Pursiseura Sinbad ry:n käyttöön suunniteltu 
venesatama-alueen eteläosa on rakennettu.

Kaava-alueen maanomistus sekä hallinta

Alue on Helsingin kaupungin omistuksessa. Suurimmaksi osaksi alue 
on venesatama- ja satamakäytössä. Helsingin kaupungin liikuntavirasto 
on vuokrannut alueesta osat Suomen Moottoriveneklubi ry:lle ja Pursi-
seura Sinbad ry:lle. Alueen eteläreunalla sijaitsee varastoalue, jossa 
kiinteistövirastolla on useita vuokralaisia. 

Maaperä ja pilaantuneisuus

Kaava-alueella on todettu kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sekä maa-
perässä että sedimentissä. Maaperä on täyttömaata. Tutkimusten jäl-
keen alueella on ollut toimintoja useita vuosia, joten maaperän ja sedi-
menttien haitta-ainepitoisuudet on tutkittava uudelleen ennen rakenta-
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mista. Ajantasaisen pilaantuneisuustiedon puutteellisuus vaikeuttaa 
kunnostuskustannusten arvioimista, mikä on otettava huomioon kaava-
talouslaskelmissa.

Kaavaan on merkitty alue, jonne saa sijoittaa rakentamiseen kelpaavia 
venesataman haitta-ainepitoisia maa-aineksia ja ruoppausmassoja. 
Massojen sijoittamiselle on haettava erikseen tarvittavat luvat. Kaivu- ja 
ruoppausmassojen hyödyntäminen lähellä niiden syntypaikkaa on kes-
tävän kehityksen mukaista. Sillä voidaan saavuttaa sekä ympäristöhyö-
tyjä että huomattavia kustannussäästöjä. Kiinteistölautakunta kannat-
taa massojen hyödyntämistä alueella.

Tulvasuojaukset

Alue on osin kitkamaa-aluetta ja pääosin täyte- ja vesialuetta, jonka alla 
on myös savea. Vesialueen tutkimuspisteet ovat pääosin vuonna 1955 
tehtyjä pistokairauksia määräsyvyyteen, eikä niistä voida päätellä luo-
tettavasti edes savikerroksen paksuutta. Vesialueen rakennettavuuden 
selvittäminen edellyttää uusia pohjatutkimuksia.

Turvalliset rakentamiskorkeudet Helsingin rannoilla vuosina 2020, 2050 
ja 2100 -julkaisun mukaan turvallinen rakentamiskorkeus on alueella 
vähintään tasolla +3,5 (N2000).

Päiväkoti

Kaavaselostuksessa todetaan, että rakennukseen (kerrostalo) saa si-
joittaa päiväkodin. Pienin mahdollinen tilavaraus päiväkodille on noin 
600 brm² eli kahden ryhmän päiväkoti. Päiväkodin käyttöön pitää osoit-
taa oma piha. 

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Uuden asuntokerrosalan rakentaminen ja venesataman toiminnan säi-
lyttäminen nykyisessä laajuudessaan edellyttävät kaavaselostuksen 
mukaan kaupungilta noin 10,75 miljoonan euron investointia. Tämä on 
uutta kerrosalaa kohti noin 480 euroa/k-m². 

Kiinteistölautakunta kuitenkin huomauttaa, että kyse on vasta arviosta, 
koska ajantasaisen pilaantuneisuustiedon puutteellisuus vaikeuttaa 
kunnostuskustannusten arvioimista, mikä on otettava huomioon kaava-
talouslaskelmissa. Lopulliset kustannukset voivat näin ollen nousta kor-
keammiksi.

Kaavaselostuksessa arvioidaan, että kaupungille kertyisi rakennusoi-
keuden myynnistä tai vuokraamisesta käytettävistä hallintamuodoista 
riippuen arviolta 15 - 25 miljoonaa euroa. Asuinkerrostalotontteja ei vie-
lä ole varattu, koska kaava on vasta ehdotusvaiheessa. Kaupunki ottaa 
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tontinluovutuksessa huomioon asuntopoliittiset sekä maanmyynnille 
asetetut tavoitteet.

Lopuksi

Kaavamuutosalue sijaitsee meren rannalla hyvien joukkoliikenneyh-
teyksien (mm. uusi metroasema) ja monipuolisten palveluiden läheisyy-
dessä. Kaavaehdotus luo huomattavat edellytykset asuntorakentami-
selle ja siten kaupungin kehittämiselle sekä lisää samalla kaupungin 
tontin luovutukseen liittyviä tuloja sekä maanarvoa. 

Kiinteistölautakunta puoltaa asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan 
muutosehdotuksen nro 11040 hyväksymistä edellä mainituin huomioin.

Esittelijä
vs. osastopäällikkö
Esko Patrikainen

Lisätiedot
Tiina Aitta, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 73889

tiina.aitta(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 07.06.2016 § 212

HEL 2012-010052 T 10 03 03

Lausunto

Ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavasta ja ase-
makaavan muutosehdotuksesta.

17.05.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

juha.korhonen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 31.05.2016 § 262

HEL 2012-010052 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:
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Asemakaavassa on määrätty rannat toteutettavaksi pystysuorilla tai 
porrastetuilla reunoilla. Rantarakenteiden ratkaisut tulee olla ratkaista-
vissa tarkoituksenmukaisesti ja kustannustehokkaasti. Kaavamääräys-
tä tulisi lieventää niin, että se sallii myös luiskatut rakenteet silloin, kun 
se on tarkoituksenmukaista.

Rakennusvirastolle aiheutuvat kustannukset katu-, tori- ja puistoaluei-
den rakentamisesta ovat arviolta 2,5 miljoonaa euroa.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

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

anu.kiiskinen(a)hel.fi
Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 27.5.2016

HEL 2012-010052 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on lähettänyt tiedon Lauttasaaren Pajalah-
dessa Lohiapajanlahden aluetta koskevan asemakaavan ja asemakaa-
van muutosehdotuksen esillä olosta. Kaupunginmuseo tarkastelee han-
ketta perustehtävänsä mukaisesti kulttuuriympäristön vaalimisen näkö-
kulmasta ja esittää kantanaan seuraavaa.

Nyt esillä olevan asemakaavaehdotuksen keskeisiä osa-alueita ovat 
Lauttasaaren Lohiapajanlahden Venesatama-alue, Lohiapajanlahden 
puisto ja esitetty uusi asuinkerrostalojen korttelialue lahden lounaisreu-
nalla. Asemakaavalla mahdollistettaisiin kaikkiaan kuuden uuden kuusi-
kerroksisen asuinkerrostalon rakentaminen alueelle, joka nykyisellään 
on pääosin venesatama-alueen parkkipaikkaa. Uusien asuinkerrostalo-
jen rakennusalat on määritelty siten, että rakennukset sijoittuisivat sä-
teittäisesti Vattuniemenrannasta kohti Lohiapajanlahtea niin, että kort-
telin pisin lamellitalo sijoittuisi aivan Vattuniemenkadun suuntaisesti ja 
lyhyin lamelli Vattuniemenkujan suuntaisesti. Lisäksi Lohiapajanlahden 
rantaan on esitetty rakennettavaksi yleinen jalankulkumahdollisuus, Al-
got Niskan kaari. Venekerhojen toiminnan jatkuminen mahdollistuisi 
kaavaehdotuksen mukaan, mutta osin uusin satama-alueen järjeste-
lyin. Lohiapajanpuisto säilyisi puistona ja Lohiapajanlahden ja Vattunie-
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menkadun ja Meripuistotien välinen kaistale on määritelty istutettavaksi 
alueen osaksi, jolle tulee istuttaa myös puurivi.

Kaupunginmuseo on antanut lausuntonsa Lohiapajanlahden alueen 
tarkennetusta osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheesta 7.9.2015. 
Lausunnossaan kaupunginmuseo piti nykyisen venesatama-alueen 
osittaista muuttamista asuntokäyttöön mahdollisena. Uudisrakennusten 
sijoittelussa ja korkeusasemissa tulisi kuitenkin ottaa huomioon Vattu-
niemenranta 4:n merkinnällä sr-2 suojeltu rakennus. Tämä arkkitehti 
Heikki Sirenin / Arkkitehtitoimisto Kaija ja Heikki Sirén suunnittelema ja 
vuonna 1956 valmistunut entinen Helkama Oy:n pienteollisuustalo 
edustaa alueen vanhinta rakennuskantaa ja on positiivinen ja näkyvä 
elementti ympäristössään. Helkama Oy:n rakennuksella on ollut ja on 
nykyiselläänkin merkittävä rooli Lohiapajalahden kaupunkikuvassa. 
Lausunnossaan kaupunginmuseo painotti, että myös kaavamuutoksen 
jälkeen tälle suojellulle rakennukselle tulee jäädä riittävän näkyvä ase-
ma kaupunkitilassa. Suunnitelmassa esitettyjen uusien rakennusten ve-
sikaton ylintä sallittua korkeusasemaa ei myöskään saisi ainakaan ko-
rottaa suunnitelmasta esitetystä. Tärkeää on, että ympäristön uusi ra-
kennuskanta ei muodosta muurimaisia, korkeita massoja ja sulje näky-
miä Lohiapajanlahdelle ja sieltä rannalle päin, ja että uusien rakennus-
ten sijoittelu tukee Vattuniemenranta 4:n kaupunkikuvallista asemaa.

Esillä oleva Lohiapajanlahden asemakaavan muutosehdotus on pää-
osin vuonna 2015 olleen osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheen 
liitteenä olleen suunnitelman mukainen. Tallbergin puistotien päätteeksi 
esitetty uusi laiturialue ja aukio Kartanonlaituri on kuitenkin nyt jätetty 
pois ja pitäydytty nykyisin paikalla olevassa laiturirakenteessa. Lisäksi 
laitureiden sijoittelu noudattaa pitkälti nykytilannetta, kun ne edellisessä 
kaavavaiheessa oli esitetty sijoitettavaksi lähinnä itä-länsisuunnassa. 
Täydennysrakentamisalue eli Lohiapajanlahden rantaan esitetty asuin-
kerrostalojen korttelialue noudattaa niin uudisrakennusten rakennusalo-
jen kuin korkeuden suhteen aiemmassa kaavavaiheessa esillä ollutta 
suunnitelmaa. Kaupunginmuseo toteaa, että asemakaavan muutoseh-
dotuksen mukainen pitkä, Vattuniemenkadun suuntainen rakennus-
massa väistämättä tulee sulkemaan näkymiä Vattuniemenrantaan ja 
sen kaakkoispuolella sijaitsevien rakennusten suuntaan. Lohiapajan-
puiston suunnasta nykyiset Vattuniemenrannan varrella sijaitsevat ra-
kennukset hahmottunevat kuitenkin vielä asemakaavaehdotuksen mu-
kaisen uudisrakentamisen jälkeen uusien rakennusten välistä. Kaupun-
ginmuseo pitää tärkeänä myös sitä, että alueella vuosikymmeniä jatku-
neen veneilytoiminnan edellytykset varmistetaan ja mahdollistetaan 
alueen uudisrakentamisen ja täydentymisen jälkeenkin.

Edellä mainittuun viitaten kaupunginmuseo katsoo, että esillä oleva Lo-
hiapajanlahden asemakaavan muutosehdotus on pitkälti aiemmin esillä 
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olleen suunnitelman mukainen, eikä kaupunginmuseolla näin ollen ole 
siihen muuta huomautettavaa.

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 7.9.2015

Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: +358931036501

anne.salminen(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 26.05.2016 § 83

HEL 2012-010052 T 10 03 03

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi seuraavan lausunnon Lauttasaaren Lohiapa-
janlahden alueen asemakaavan muutosehdotuksesta nro 11040:

Liikuntalautakunta pitää hyvinä ehdotukseen liittyviä hahmotelmia, mut-
ta ehdottaa, että venesatama-alueen (LV) länsireunassa sijaitseva istu-
tettava alueen osa rajattaisiin venesatama-alueen ulkopuolelle. Kysei-
nen alue ei kuulu venesatamatoimintaan ja on tästä syystä parempi jät-
tää venesatama-alueen ulkopuolelle. 

Asemakaavan muutosehdotus mahdollistaa alueen toimintojen ja pal-
veluiden jatkumisen ja luo puitteet korkealaatuiselle ympäristölle. Lii-
kuntaviraston tulisi olla mukana kaavan toteutussuunnittelussa, jossa 
päätetään kaava-alueen ja siihen liittyvien toimintojen tarkemmista 
suunnitelmista. 

Esittelijä
osastopäällikkö
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Martina Jerima, suunnittelija, puhelin: 310 87967

martina.jerima(a)hel.fi
Ari Maunula, vs. Osastopäällikkö, puhelin: 310 87809

ari.maunula(a)hel.fi
Matti Kuusela, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 10.05.2016 § 58

HEL 2012-010052 T 10 03 03

Lausunto
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Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Lohiapajanlahden alu-
een asemakaavasta ja asemakaavan muutosehdotuksesta nro 11040:

Pelastuslautakunta päätti todeta, ettei sillä ole huomautettavaa 31. kau-
punginosan (Lauttasaari, Kotkavuori, Vattuniemi) asemakaavaan ja 
asemakaavan muutosehdotukseen nro 11040.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Pulmu Waitinen, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31237

pulmu.waitinen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 29.9.2015

HEL 2012-010052 T 10 03 03

Alue on osin kitkamaa-aluetta ja pääosin täyte- ja vesialuetta, jonka alla 
on myös savea. Vesialueen tutkimuspisteet ovat pääosin vuonna 1955 
tehtyjä pistokairauksia määräsyvyyteen, eikä niistä voida päätellä luo-
tettavasti edes savikerroksen paksuutta. Vesialueen rakennettavuuden 
selvittäminen edellyttää uusia pohjatutkimuksia.

Ohessa pikatuloste alueen pohjatutkimustiedoista (liite).
Turvallisen rakentamiskorkeuden osalta voidaan tässä vaiheessa ar-
vioida olevan vähintään tasolla +3,5 (N2000). Luotettava arvo saadaan 
vuoden 2016 alkupuolella, kun meneillään oleva aaltoiluselvitys valmis-
tuu.

Lisätiedot
Ilkka Vähäaho, osastopäällikkö, puhelin: 310 37811

ilkka.vahaaho(a)hel.fi

Rakennusvirasto 11.9.2015

HEL 2012-010052 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa päivi-
tetystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 205-01/15 Lohiapajan-
lahden alueen asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksesta nro 
11040, 11.9.2015 mennessä.
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Rakennusvirasto osallistuu kaava-alueen rantareitin ja yleisten katu- ja 
puistoalueiden suunnitteluun. Suunnittelussa on huomioitava rakennus-
viraston tavoitteet viihtyisä, toimiva ja turvallinen ympäristö. Suunnitte-
lussa on arvioita kustannusvaikutuksia koko prosessin ajan.

Kaavaprosessissa rakennusvirasto yhteyshenkilöinä toimivat aluesuun-
nittelija Anu Kiiskinen ja suunnitteluinsinööri Olli Haanperä.

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

anu.kiiskinen(a)hel.fi
Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi
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§ 56
Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston pää-
töksestä tehdystä valituksesta kansliapäällikön virkaan ottamista 
koskevassa asiassa

HEL 2016-012665 T 03 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Esteelliset: Sami Sarvilinna, Ritva Viljanen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Pilvi Tors-
tien ehdotuksesta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Sari-Anna Pennanen, johtava kaupunginasiamies, puhelin: 310 36179

sari-anna.pennanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus antaa Helsingin hallinto-oikeudelle seuraavan lau-
sunnon:

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 29.9.2016 (§ 238) valita OTL, VT, 
FM Sami Sarvilinnan kansliapäällikön virkaan 15.10.2016 lukien seitse-
män vuoden määräajaksi. Samalla kaupunginvaltuusto päätti määrätä 
Sami Sarvilinnan hoitamaan avointa, nykyisen organisaation kanslia-
päällikön virkaa edellä mainitusta ajankohdasta lukien.

********** ovat tehneet 3.11.2016 valituksen valtuuston päätöksestä 
Helsingin hallinto-oikeudelle. Helsingin hallinto-oikeus on 15.11.2016 
pyytänyt kaupunginhallitusta hankkimaan valituksen johdosta kaupun-
ginvaltuuston lausunnon.

Valituksen keskeinen sisältö

Valittajat vaativat kaupunginvaltuuston päätöksen kumoamista lainvas-
taisena. Valittajat katsovat, että kansliapäällikön valinnassa on rikottu 
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niin perustuslain, kunnallisista viranhaltijoista annetun lain ja naisten ja 
miesten välisestä tasa-arvosta annetun säännöksiä. 

Lisäksi valittajat vaativat, että päätöksen täytäntöönpano on kiellettävä.

Valitusoikeus ja määräajan noudattaminen

Kuntalain 92 §:n 1 momentin mukaan kunnallisvalituksen saa tehdä se, 
johon päätös kohdistuu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun 
päätös välittömästi vaikuttaa sekä kunnan jäsen. Valittajien kotipaikka 
on Helsinki, joten valittajilla on asiassa valitusoikeus.

Kuntalain 93 §:n mukaan kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kulues-
sa päätöksen tiedoksisaannista. Kaupunginvaltuuston päätöksen kat-
sotaan tulleen kuntalaisten tietoon, kun päätös on asetettu yleisesti 
nähtäville.

Kaupunginvaltuuston 29.9.2016 päivätty pöytäkirja on asetettu yleisesti 
nähtäville 7.10.2016. Valitus on toimitettu hallinto-oikeudelle määrä-
ajassa.

Valituksen hylkääminen

Kaupunginhallitus pyytää jäljempänä esitettävin perustein valituksen 
hylkäämistä. Kaupungin päätös ei ole syntynyt lainvastaisesti.

Valituksen keskeiset perusteet

Valituksessa katsotaan, että kaupunginhallituksen esityksessä kaupun-
ginvaltuustolle ei ole vertailtu kärkihakijoita lainkaan. Ainoastaan vir-
kaan esitetystä Sarvilinnasta on kirjoitettu lyhyt, ylimalkainen perustelu.

Valittajien näkemyksen mukaan kanssahakijoista sekä Ritva Viljasen 
että Tuula Saxholmin ansiot ovat selvästi parempia kuin Sarvilinnan. 
Koska hakijoissa on kaksi selvästi ansioituneempaa naista, niin kau-
punginjohtajan esittelijänä kaupunginhallituksessa kuin kaupunginhalli-
tuksenkin olisi pitänyt esittää lainmukaiset perustelut sille, miksi nämä 
kaksi selvästi ansioituneempaa naista halutaan syrjäyttää ja esittää va-
littavaksi huomattavasti vähemmän ansioitunut mies.

Valittajat katsovat, että Ritva Viljasella on selvästi laaja-alaisin johta-
miskokemus suurista organisaatioista. Hän on ainoa, jolla on myös ko-
kemusta esittelystä kaupunginhallituksessa. Hänellä on vankka julkista-
louden ja -hallinnon tuntemus, näyttöä vahvaa strategista ajattelua 
edellyttävistä tehtävistä sekä muutoksen aikaansaamisesta, hyvät vuo-
rovaikutus- ja neuvottelutaidot ja kykyä tehdä yhteistyötä kaupungin si-
säisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. Hänen osaamisensa ja näyt-
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tönsä vastaavat valittajien mukaan hakuilmoituksessa esitettyjä paino-
tuksia.

Lisäksi valittajat katsovat, että Tuula Saxholmilla on pitkäaikainen koke-
mus kaupungin talouden ja toiminnan suunnittelusta.  Myös kaupungin 
strategioiden valmistelu, aluerakentamisprojektien ohjaus ja asuntopoli-
tiikan koordinointi sekä hallinnon yleinen kehittäminen kuuluvat hänen 
johtamalleen osastolleen. Hän on myös perehtynyt konserniohjaukseen 
ja toiminut va. kansliapäällikkönä nykyisessä kaupunginkansliassa.

Sarvilinnan osalta valittajat toteavat, että hänen johtamiskokemuksensa 
on juridisiin kysymyksiin erikoistuneesta yksiköstä. Hänen työkokemuk-
sensa painottuu oikeudellisiin asioihin. Kaupunginlakimiehenä hän on 
oikeusasioiden yhteydessä perehtynyt kaupungin organisaatioon ja 
edustanut kaupunkia laajoissa ja merkityksellisissä oikeudellisissa 
asioissa. Kaupunginlakimiehen tehtäviin eivät kuitenkaan kuulu strate-
gian valmistelu eivätkä laajat kaupungin talouteen tai toimintaan kuulu-
vat valmisteluasiat tai kaupungin kehittäminen muutoin kun hänen 
oman osastonsa osalta.

Valittajat katsovat, että Ritva Viljasen osaaminen ja näytöt vastaavat 
hakijoista parhaiten niitä seikkoja, jotka hakuilmoituksessa on mainittu 
ja joita myös hallintosäännössä kansliapäällikölle määrätyt tehtävät ja 
toimivalta edellyttävät.

Valittajat viittaavat perustuslain, kunnallisista viranhaltijoista annetun 
lain, naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain ja yhdenvertaisuus-
lain säännöksiin. Valittajat katsovat, että kansliapäällikön virkaan kuu-
luu hallintosäännön mukaan merkittäviä toimivaltuuksia koko kaupunki-
konsernin johtamiseksi. Tämän vuoksi on kiinnitettävä erityisesti huo-
miota virkojen yleisiin nimitysperusteisiin eli taitoon, kykyyn ja koetel-
tuun kansalaiskuntoon. Kaiken edellä esitetyn sekä hakuasiakirjoista il-
mi käyvien ansioiden ja suoritettujen henkilöarvioiden nojalla valittajien 
näkemyksen mukaan sekä Ritva Viljanen että Tuula Saxholm ovat 
epäilyksettä kaikilla objektiivisilla perusteilla arvioituina selvästi ansioi-
tuneempia kansliapäällikön virkaan kuin Sarvilinna. Heidän syrjäyttämi-
sekseen ei ole esitetty mitään hyväksyttävää eikä laillista perustetta. 
Tämän vuoksi valittajat vaativat, että kaupunginvaltuuston päätös on 
kumottava ja asia palautettava uudelleen ratkaistavaksi.

Lisäksi valittajat pyytävät päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä, kos-
ka kysymys on todella selkeästä ja räikeästä tasa-arvolain säädösten 
rikkomisesta.

Vastauksen perustelut

Kansliapäällikön valintaperusteet
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Kunnallisista viranhaltijoista annetun lain 6 §:n mukaan virkasuhtee-
seen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustuslaissa. Lisäksi 
virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai kunnan 
päättämä erityinen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin 
ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. 

Kansliapäälliköllä ei ole erikseen säädettyä kelpoisuusvaatimusta. Hel-
singin kaupunginvaltuuston vahvistaman hallintosäännön 23 luvun 1 
§:n mukaan kansliapäällikön kelpoisuusvaatimuksensa on ylempi kor-
keakoulututkinto, kokemusta johtamistehtävistä sekä suomen kielen 
erinomainen ja ruotsin tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Julkaistussa hakuilmoituksessa muodollisten kelpoisuusvaatimusten li-
säksi ilmoitettiin edellyttävän kokemusta johtamistehtävistä laaja-alai-
sessa toimintaympäristössä, vankkaa julkistalouden ja -hallinnon tunte-
musta, näyttöä vahvaa strategista ajattelua edellyttävistä tehtävistä se-
kä muutoksen aikaansaamisesta, hyviä vuorovaikutus- ja neuvottelutai-
toja ja kykyä tehdä yhteistyötä kaupungin sisäisten ja ulkoisten sidos-
ryhmien kanssa. Laajentuva kansainvälinen yhteistyö edellyttää myös 
sujuvaa englannin kielen taitoa ja kykyä ylläpitää ja edistää kansainväli-
siä verkostoja.

Valintamenettely

Virkaan haki hakuajan kuluessa 23 henkilöä. Hakemusten perusteella 
haastatteluihin kutsuttiin seitsemän hakijaa. Haastattelujen perusteella 
psykologisiin henkilöarviointiin kutsuttiin viisi hakijaa: Jyrki Heinonen, 
Marja-Liisa Rinkineva, Sami Sarvilinna, Tuula Saxholm ja Ritva Vilja-
nen.

Kaupunginhallituksen valtuustolle tekemän esityksen mukaan kaikki ar-
viointiin osallistuneet hakijat täyttivät viran kelpoisuusvaatimukset. Kai-
killa todettiin olevan kokemusta organisaatioiden johtamisesta, organi-
saatiomuutosten johtamisesta tai niiden johtamiseen osallistumisesta 
sekä vankka julkistalouden ja -hallinnon tuntemus.  Kaikilla arviointiin 
osallistuneilla katsottiin olevan myös tarvittava kielitaito sekä tarvittava 
kyky pitää yllä ja edistää kansainvälisiä verkostoja.

Hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ja psyko-
logisista henkilöarvioinneista ilmenevien seikkojen perusteella kaupun-
ginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että Sami Sarvilinna on kanslia-
päällikön virkaan parhaiten soveltuva. Kaupunginhallitus katsoi, että 
Sami Sarvilinnan ansioituneisuus julkishallinnon vaativissa tehtävissä 
ja henkilökohtaisen ominaisuudet antavat hänelle parhaat edellytykset 
keskushallinnon ja kaupunginkanslian johtamiseen ja kehittämiseen. 
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Hyvänä neuvottelijana ja kokeneena edunvalvojana hänellä katsottiin 
olevan erinomaiset edellytykset tulokselliseen yhteistyöhön sekä sisäis-
ten että ulkoisten sidosryhmien kanssa, myös englannin kielellä.

Kaupunginvaltuusto päätti suljetun lippuäänestyksen jälkeen kaupun-
ginhallituksen ehdotuksen mukaisesti valita OTL, VT, FM Sami Sarvilin-
nan kansliapäällikön virkaan 15.10.2016 lukien seitsemän vuoden mää-
räajaksi. Äänestyksessä Sami Sarvilinna sai 46 ääntä, Ritva Viljanen 
36 ääntä, minkä lisäksi jätettiin yksi tyhjä äänestyslippu. Äänestyksestä 
oli poissa kaksi valtuutettua.

Kaupunginvaltuuston päätöksen perustelu

Kaupunginvaltuusto ei ole perustellut äänestyksen jälkeen tehtyä pää-
töstä kansliapäällikön virkaan ottamisesta.

Hallintolain 45 §:n 1 momentin mukaan päätös on perusteltava. Perus-
telussa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet rat-
kaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset. Hallintolain 45 § 2 mo-
mentin 2 kohdan mukaan päätöksen perustelut voidaan jättää esittä-
mättä, jos päätös koskee kunnallisen monijäsenisen toimielimen toimit-
tamaa vaalia.

Kunnallishallinnossa vaali on erityinen päätöksentekomuoto, jota moni-
jäseninen toimielin käyttää henkilövalinnoissa.  Sitä käyttämällä vali-
taan luottamushenkilöitä ja kunnan palvelukseen virka- tai työsuhtee-
seen tulevia henkilöitä. Vaalissa ääni annetaan suoraan henkilölle ja se 
voidaan antaa muillekin vaalikelpoisille kuin ehdotetuille ja kannatetuil-
le. Vaali voidaan toimittaa myös suljetuin lipuin, kuten tässä tapaukses-
sa on menetelty. Vaalimenettelyn erityisperusteiden vuoksi kaikkia lo-
pullisen vaalipäätöksen perusteita saattaa olla mahdoton esittää. Vaali-
päätöstä ei näistä menettelyn erityispiirteisiin liittyvistä syistä välttämät-
tä tarvitse perustella.

Oikeuskäytännössä on katsottu, että hallintolain vaatimukset päätöksen 
perustelemisesta täyttyvät, kun kunnan toimielin ilmoittaa perustelunsa 
muutoksenhakuvaiheessa (KHO 29.7.2006 T 1772, KHO 2013:46). 

Helsingin kaupunginhallituksen johtosäännön 8 §:n 2 momentin 5 koh-
dan mukaan kaupunginhallitus antaa selityksen kaupunginvaltuuston 
päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kaupunginhallitus katsoo 
voivansa yhtyä kaupunginvaltuuston päätökseen. Täten kaupunginhalli-
tus ilmoittaa tässä lausunnossaan hallinto-oikeudelle kaupunginval-
tuuston puolesta perustelut kansliapäällikön virkaan ottamiselle. Kau-
punginhallitus on jo kertaalleen perustellut Sami Sarvilinnan valintaa 
kansliapäälliköksi tehdessään asiaa koskevan esityksen kaupunginval-
tuustolle. Tässä lausunnossa täsmennetään näitä perusteluita.
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Perustuslain yleiset nimitysperusteet

Perustuslain mukaan julkisten virkojen yleiset nimitysperusteet ovat: 
taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Taito tarkoittaa hakijoiden koulu-
tuksen ja työkokemuksen avulla hankittuja tietoja ja taitoja, kyky viittaa 
henkilön tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin henkilökohtaisiin omi-
naisuuksiin kuten luontaiseen lahjakkuuteen, järjestelykykyyn, aloitteel-
lisuuteen ja muihin vastaaviin tehtävien hoitamisen kannalta tarpeelli-
siin kykyihin. Koetellulla kansalaiskunnolla tarkoitetaan yleisessä kan-
salaistoiminnassa saatuja viran hoidon kannalta merkityksellisiä ansioi-
ta ja nuhteetonta käytöstä. (HE 1/1998 vp. s. 179 -180)

Tasa-arvolain mukaiset vaatimukset

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 8 § mukaan työ-
nantajan menettelyä on pidettävä tässä laissa kiellettynä syrjintänä, jos 
työnantaja työhön ottaessaan tai tehtävään tai koulutukseen valites-
saan syrjäyttää henkilön, joka on ansioituneempi kuin valituksi tullut 
toista sukupuolta oleva henkilö, jollei työnantajan menettely ole johtu-
nut muusta hyväksyttävästä seikasta kuin sukupuolesta taikka jollei 
menettelyyn ole työn tai tehtävän laadusta johtuvaa painavaa ja hyväk-
syttävää syytä.

Eri alojen tai toimialojen tavanomaisilla valintaperusteilla on keskeinen 
merkitys, kun tasa-arvolaissa tarkoitetulla tavalla vertaillaan kahden 
henkilön ansioita virkaan nimitettäessä tai työhön otettaessa. Virkanimi-
tyksissä vertailuperuste yksilöidään yleisten nimitysperusteiden, kelpoi-
suusvaatimusten, viran nimen, virkatehtävien ja mahdollisen toimenku-
van puitteissa (Ahtela ym., Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 2006, s. 80).

Ansiovertailussa on otettava ensisijaisesti huomioon työnhakijoiden 
koulutus, aiempi työkokemus sekä sellaiset työnhakijan ominaisuudet, 
tiedot ja taidot, jotka ovat eduksi tehtävän hoitamisessa ja jotka voi-
daan siten katsoa lisäansioksi. Jos muodollinen kelpoisuus täyttyy, ei 
korkeampaa koulutusta välttämättä pidetä lisäansiona. Oikeuskäytän-
nössä ammattikokemuksella on katsottu olevan suurempi merkitys kuin 
työkokemuksella yleensä. Ammattikokemuksella tarkoitetaan sitä työ-
kokemusta, jota on saatu tietyn ammatin harjoittamisesta, kun taas työ-
kokemus on ihmisen työelämässä ylipäätään hankkimaa kokemusta. 

Käytännön kokemusta arvioitaessa ei pelkästään työ- tai ammattikoke-
muksen pituus ole ollut ratkaisevaa. Korkeimman hallinto-oikeuden oi-
keuskäytännössä suuretkaan määrälliset palvelusvuosierot eivät välttä-
mättä merkitse sitä, että kauemmin työssä ollutta pidettäisiin ansioitu-
neempana (KHO 1989 A 32). Vasta huomattavilla palvelusvuosieroilla 
on katsottu olevan merkitystä, kun ansioituneemmaksi katsotulla mies-
hakijalla oli alan työkokemusta yhteensä noin 12 vuotta ja virkaan vali-
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tulla naisella vain 1,5 vuotta (KHO 1989 A 40). Kuten koulutuksen 
myös työ- ja ammattikokemuksen osalta tiettyä kokemuksen tasoa voi-
daan pitää riittävänä, eikä kokemusta sen tason ylittäviltä osin voida 
katsoa lisäansioksi.

Mikäli hakijoiden ansiot painottuvat eri tavoin, työnantajalla on täytettä-
vää tointa koskevien kelpoisuusvaatimusten puitteissa oikeus arvioida 
ja painottaa hakijoiden ansioita tavalla, jonka se parhaiten arvioi edistä-
vän tarpeitaan (KKO 1996:141, KKO 2005:24).

Lopullinen ansiovertailu on kokonaisarviointia, jossa otettaan huomioon 
osa-alueista saadut tulokset. Arviointi tehdään yleensä sen aineiston 
perusteella, joka työnantajalla oli sen tehdessä kyseistä työhönottoa tai 
muuta valintaa koskevaa päätöstä.

Poikkeamista ansiovertailun tuloksesta voidaan perustella useilla hy-
väksyttävillä syillä kuten hakijan henkilökohtaisilla ominaisuuksilla ja 
sopivuudella työhön. Kenelläkään ei ole ehdotonta oikeutta tulla valituk-
si kunnan virkaan siksi, että hänellä on korkeampi koulutus tai pidempi 
työkokemus kuin muilla hakijoilla (KHO 19.9.1997/2296). 

Selvityksenä siitä, että ansioituneemman hakijan sivuuttaminen on joh-
tunut muusta, hyväksyttävästä seikasta kuin sukupuolesta, saattava ol-
la erilaiset haastattelut ja testit sekä virantäyttömenettelyyn ennalta 
asetetut valintaperusteet (Ahtela ym., Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 
2006, s. 84).

Valituksessa esitetyistä väitteistä

Valituksessa on viitattu Helsingin kaupunginhallituksen hyväksymiin 
henkilöstöhankinnan periaatteisiin sekä Helsingin kaupungin hallinto-
keskuksen antamiin ohjeisiin virkaanottopäätöksen valmistelemiseksi.

Henkilöstöhankinnan periaatteet on hyväksytty kaupunginhallituksessa 
20.8.2012. Valituksessa ei ole esitetty mitään väitettä siitä, että kanslia-
päällikön valinnassa olisi toimittu kyseisten periaatteiden vastaisesti. 

Virkaanottopäätöksen valmistelemista koskevia ohjeita ei ole hyväksyt-
ty minkään kaupungin viranomaisen päätöksellä. Kyse on sisäiseen 
käyttöön laaditusta muistiosta, joka sisältää suosituksia, ei velvoittavia 
ohjeita virkaanottopäätöksen valmisteluun. Jokainen virkaanottopäätök-
sen tekevä viranomainen, toimielin tai viranhaltija, vastaa päätöksen 
perustelujen lainmukaisuudesta. Kuten edellä on todettu, toimielimen 
suorittaessa virkavaalin päätöksen perustelut voidaan esittää vasta 
muutoksenhakuvaiheessa.

Kansliapäällikön toimivaltuudet ja tehtävät
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Kaupunginvaltuusto on valinnut 29.9.2016 Helsingin kaupungille uuden 
kansliapäällikön hoitamaan sekä uuden 1.6.2017 voimaan tulevan Hel-
singin kaupungin hallintosäännön mukaista kansliapäällikön virkaa että 
nykyisen kaupunginkanslian johtosäännön mukaista kansliapäällikön 
virkaa 31.5.2016 asti.

Ensi kuntavaalien jälkeen 1.6.2017 lukien Helsingin kaupungin organi-
saatiossa tapahtuu suuria muutoksia. Helsingin kaupungin johtajana ei 
enää toimi kaupunginjohtaja. Uuden valtuuston ensimmäisessä ko-
kouksessa kesäkuussa 2017 Helsingin kaupunkia johtamaan valitaan 
pormestari. Toisin kuin kaupunginjohtaja, pormestari ei ole viranhaltija, 
vaan luottamushenkilö. Pormestari valitaan valtuustokaudeksi eli neljän 
vuoden määräajaksi. 

Samalla Helsingin kaupungin organisaatiota muutetaan merkittävästi.  
Nykyisiä virastoja ja liikelaitoksia yhdistetään siten, että kaupungin or-
ganisaatio koostuu jatkossa kaupunginkansliasta, neljästä toimialasta, 
neljästä liikelaitoksesta, pelastuslaitoksesta ja tarkastusvirastosta. Tällä 
hetkellä virastoja on kaksikymmentäkuusi ja liikelaitoksia viisi.

Pormestarin lisäksi valitaan neljä apulaispormestaria, yksi kullekin uu-
delle toimialalle.  Apulaispormestari ovat myös luottamushenkilöitä ja 
toimivat toimialalautakuntien puheenjohtajina. 

Tässä yhteydessä kansliapäällikön tehtävät muuttuvat merkittävästi. 
Tällä hetkellä kansliapäällikkö on kaupunginkanslian virastopäällikkö. 
Kesäkuun alusta lukien kansliapäällikkö johtaa keskushallintoa ja on 
neljän uuden toimialan toimialajohtajien esimies. 

Kansliapäällikön toimivaltuudet ja tehtävät laajentuvat myös merkittä-
västi. Hänelle siirtyy osa nykyisistä kaupunginjohtajan ja apulaiskau-
punginjohtajien toimivaltuuksista ja tehtävistä. Hän toimii esittelijänä 
kaupunginhallituksessa ja sen jaostoissa, jollei hän ole määrännyt esit-
telytehtävää toiselle viranhaltijalle tai jollei pormestari tai apulaispor-
mestarit ole ottaneet yksittäisessä asiassa häneltä esittelytehtävää pois 
ja siirtäneet sitä joko pormestarille itselleen tai toiselle viranhaltijalle. 

Kansliapäällikön täysin uudenlainen asema kaupungin ylimpänä viran-
haltijana asettaa tiettyjä edellytyksiä virkaan valittavan henkilön henki-
lökohtaisille ominaisuuksille. Kansliapäällikkö tulee johtamaan kaupun-
gin merkittävimpien päätösten viranhaltijavalmistelua. Samalla hänen 
tulee toimia yhteistyössä kaupungin poliittisen johdon, erityisesti por-
mestarin ja apulaispormestarien, mutta myös muiden luottamushenki-
löiden kanssa. Näin tärkeään tehtävään ei henkilöä voida valita vain 
ansioluettelon pituuden perusteella.

Valinnan perustelut
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Kaupunginvaltuuston päätöksen liitteenä on yhteenveto kansliapäälli-
kön virkaa hakeneista henkilöistä. Yhteenvedossa on lueteltu hakijoi-
den nimi, syntymävuosi, äidinkieli, ylempi korkeakoulututkinto, muu 
koulutus, työkokemus, työkokemus yhteensä ja eri ammattialoilta, kieli-
taito ja julkishallinnon ja -talouden tuntemus.

Valituksessa mainittujen kolmen henkilön osalta näistä seikoista voi-
daan todeta seuraavaa:

Sami Sarvilinnalla on Helsingin yliopistosta oikeustieteen lisensiaatin ja 
oikeustieteen kandidaatin tutkinnot sekä filosofian maisterin tutkinto 
pääaineena englantilainen filologia. Lisäksi hänellä on Princetonin ylio-
pistosta ”Master in Public Policy” -tutkinto ja Oxfordin yliopistosta ”Ma-
gister Juris in European and Comperative Law” -tutkinto ja hän on suo-
rittanut varatuomarin arvonimeen oikeuttavan tuomioistuinharjoittelun. 
Työkokemusta hänellä on yhteensä yli 15 vuotta, josta juridiikkaan liitty-
vää työkokemusta on yli 15 vuotta ja johtamiseen sekä kunnallishallin-
toon liittyvää työkokemusta yli 8 vuotta.  Hän on ollut Helsingin kaupun-
gin palveluksessa yli 8 vuotta. 

Sarvilinna on työskennellyt mm. oikeusministeriössä hallitussihteerinä, 
vanhempana hallitussihteerinä ja hallitusneuvoksena, Helsingin käräjä-
oikeudessa käräjätuomarina ja sekä Helsingin kaupungin kaupunginla-
kimiehenä.

Tuula Saxholmilla on Helsingin kauppakorkeakoulusta kauppatieteiden 
maisterin tutkinto. Hänellä on työkokemusta yhteensä yli 15 vuotta ja 
johtamiseen liittyvää työkokemusta Helsingin kaupungin palveluksessa 
yli 15 vuotta.

Saxholm on työskennellyt Helsingin kaupungilla mm. hallintopäällikkö-
nä, talousarviopäällikkönä, rahoitusjohtajana ja va. kansliapäällikkönä.

Ritva Viljasella on Turun yliopistosta oikeustieteen kandidaatin ja valtio-
tieteen maisterin tutkinnot. Hänellä on työkokemusta yhteensä yli 15 
vuotta, johtamiseen sekä julkishallintoon liittyvää työkokemusta yli 15 
vuotta ja työkokemusta Helsingin kaupungin palveluksessa yli 4 vuotta. 

Viljanen on työskennellyt mm. oikeusministeriössä lainsäädäntöneu-
voksena, sisäministeriössä hallintoneuvoksena ja aluehallintoyksikön 
päällikkönä, Väestörekisterikeskuksessa ylijohtajana, sisäministeriössä 
kansliapäällikkönä ja Helsingin kaupungilla sivistystoimen apulaiskau-
punginjohtajana. 

Kaupunginhallitus on esityksessään kaupunginvaltuustolle todennut pe-
rusteluissa, että kaikki arviointiin osallistuneet hakijat täyttivät viran kel-
poisuusehdot. Kaikilla on todettu olevan kokemusta organisaatioiden 
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johtamisesta, organisaatiomuutosten johtamisesta tai niiden johtami-
seen osallistumisesta sekä vankka julkistalouden ja -hallinnon tunte-
mus. Kaikilla arviointiin osallistuneilla on myös tarvittava kielitaito ja tar-
vittava taito pitää yllä ja edistää kansainvälisiä verkostoja. 

Kaikkien valituksessa käsiteltyjen kolmen hakijan on siten todettu täyt-
tävän sekä viran muodolliset kelpoisuusehdot sekä hakuilmoituksessa 
asetetut vaatimukset. Näiden kolmen hakijan ansiot painottuvat eri ta-
valla. Koulutuksen ja englannin kielen taidon osalta Sarvilinnaa voidaan 
pitää ansioituneimpana. Viljanen on koulutukseltaan ja kielitaidoltaan 
ansioituneempi kuin Saxholm. Kaikilla on pitkä kokemus julkishallinnon 
johtotehtävistä. Viljasella on laajin kokemus julkishallinnon johtotehtä-
vistä, mutta lyhyin työkokemus Helsingin kaupungin palveluksessa. 

Viljasen tuntemus Helsingin kaupungin organisaatiosta kokonaisuudes-
saan on vähäisin, paitsi lyhyemmän palvelusajan vuoksi, niin myös sen 
vuoksi, että hän kokemuksensa painottuu hänen oman toimialansa, si-
vistystoimen organisaatioon. Sarvilinna ja Saxholm ovat omissa tehtä-
vissään olleet laajemmin tekemissä koko kaupunkiorganisaation kans-
sa ja tuntevat koko kaupungin organisaation ja toiminnot paremmin. Vil-
janen ei ole myöskään osallistunut kaupungin johtamisjärjestelmän uu-
distustyöhön samalla lailla kun Sarvilinna ja Saxholm. 

Kokonaisuutena arvioiden hakijoiden ansioissa ei ole sellaisia eroja, et-
tä ansiovertailussa voitaisiin sanoa, että joku näistä kolmesta hakijasta 
olisi selkeästi ansioitunein. 

Kaupunginhallitus on esityksessään katsonut, että hakijoiden työkoke-
muksen, koulutuksen sekä haastatteluista ja psykologisista henkilöar-
vioinneista ilmenevien seikkojen perusteella Sami Sarvilinnan on kans-
liapäällikön tehtävään parhaiten soveltuva. Hänen ansioituneisuutensa 
julkishallinnon vaativissa tehtävissä ja henkilökohtaiset ominaisuudet 
antavat hänelle parhaat edellytykset keskushallinnon ja kaupungin-
kanslian johtamiseen ja kehittämiseen. Hyvänä neuvottelijana ja koke-
neena edunvalvojana hänellä on erinomaiset edellytykset tulokselliseen 
yhteistyöhön sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmien kanssa, myös 
englannin kielellä.

Perusteluissa on siten painotettu Sarvilinnan ansioituneisuutta julkishal-
linnon vaativissa tehtävissä ja henkilökohtaisia ominaisuuksia, jotka 
ovat käyneet ilmi haastattelusta ja psykologisista henkilöarvioinneista. 
Sen lisäksi, että hakijoita on haastateltu hakuprosessin alkuvaiheessa, 
on näitä kolmea hakijaa haastateltu myös lähes kaikkien kaupunginval-
tuuston valtuustoryhmien toimesta ennen valtuuston päätöksentekoa. 

Sarvilinna on kaupunginlakimiehenä johtanut kaupunginkanslian oi-
keuspalvelut -osastoa osastopäällikkönä ja hänen toimivaltuuksiinsa on 
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kuulunut kaupungin puhevallan käyttö tuomioistuimissa tai missä muu-
ten kaupungin edunvalvonta tulee kyseeseen sekä kaupungin puheval-
lan käyttö hallintoa koskevissa muutoksenhakuasioissa, mikäli hän yh-
tyy muutoksenhaun kohteena olevan kaupungin viranomaisen teke-
mään päätökseen (Kaupunginkanslian johtosäännön 11 §:n 3 moment-
ti). Näitä tehtäviä hoitaessaan Sarvilinna on hyvin perehtynyt koko kau-
pungin organisaatioon ja sen toimintaan.  Tehtävässään hän on osallis-
tunut myös kaupungin strategisesti tärkeiden ja taloudelliselta arvoltaan 
merkittävien päätösten valmisteluun ja täytäntöönpanoon. Tehtävänsä 
kaupunginlakimiehenä Sarvilinna on hoitanut ansiokkaasti.

Kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamiseen Sarvilinna on osallistu-
nut sekä sääntötoimikunnan puheenjohtajana että uudistukseen liitty-
vien keskeisten työryhmien jäsenenä. Perehtyneisyys johtamisjärjestel-
män uudistamiseen antaa Sarvilinnalle erinomaiset edellytykset johtaa 
uudistuksen täytäntöönpanoa kansliapäällikkönä.

Sarvilinnan, Viljasen ja Saxholmin henkilökohtaisia ominaisuuksia suh-
teessa kansliapäällikön tehtävään on arvioitu erityisesti haastattelujen 
ja psykologisten henkilöarviointien perusteella. Lisäksi he ovat kaikki ol-
leet valitsijoille entuudestaan tunnettuja, koska he kaikki ovat toimineet 
useita vuosia Helsingin kaupungin tärkeissä johtotehtävissä.

Tärkeiksi henkilökohtaisiksi ominaisuuksiksi kanslianpäällikön tehtäväs-
sä on katsottu vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot, yhteistyökyky, koko-
naiskuvan hahmottamiskyky sekä luotettavuus ja tasapuolisuus. Lisäksi 
on pidetty tärkeänä, että valittava kansliapäällikkö mieltää oikein roolin-
sa virkamiesvalmistelun ja poliittisen päätöksenteon yhtymäkohdassa. 
Kansliapäällikön tehtävänä on panna täytäntöön poliittisen johdon pää-
tökset.

Psykologisia henkilöarvioita koskeva osuus tästä lausunnosta on viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain  24 § 1 momentin 29 -
kohdan nojalla salassa pidettävä. Tähän kohtaan kuuluva salassa pi-
dettävä osuus lausunnosta on päätöksen liitteenä 1.

Haastattelujen ja henkilöarviointien nojalla Sarvilinna on katsottu paitsi 
ansioidensa myös henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella teh-
tävään sopivimmaksi, koska hänellä on parhaat edellytykset panna pit-
käjänteisesti täytäntöön poliittisen johdon tekemät päätökset kuten joh-
tamisjärjestelmän uudistus, toimia objektiivisesti ja luotettavasti suh-
teessa kaikkiin sidosryhmiin sekä toimia strategisia kokonaisuuksia 
hahmottavana johtajana.

Yhteenveto
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Päätöksenteossa ja sen valmistelussa on noudatettu kohdeltu kaikkia 
viranhakijoita tasapuolisesti. 

Päätös on tehty perustuslain mukaiset yleiset nimitysperusteet huo-
mioiden.

Päätös ei ole myöskään naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta an-
netun lain syrjintäkiellon vastainen. Kaupunki katsoo, että tasa-arvolain 
mukaisessa ansiovertailussa ei näiden kolmen hakijan, Sarvilinnan, 
Saxholmin ja Viljasen välillä ole merkittäviä eroja. Mikäli kuitenkin vas-
toin kaupungin näkemystä katsottaisiin Saxholmin tai Viljasen olevan 
ansiovertailussa ansioituneempia kuin Sarvilinna, kaupungilla on kui-
tenkin ollut hyväksyttävä syy valita tehtävään Sarvilinnan hänen henki-
lökohtaisen sopivuutensa perusteella. Päätöksentekoon ei ole millään 
tavoin vaikuttanut se, että virkaan valittu henkilö on eri sukupuolta kuin 
kaksi muuta valituksessa mainittua hakijaa.

Valinta on tehty ennalta ilmoitettuja viran yleisiä kelpoisuusehtoja sekä 
viran hakuilmoituksessa todettuja valintaperusteita noudattaen. Kans-
liapäällikön valinta on perustunut kokonaisarviointiin, jossa on huomioi-
tu uudistuva organisaatio ja kansliapäällikön asema kaupungin ylimpä-
nä viranhaltijana.

Päätöksen täytäntöönpanon kieltämiselle ei ole perusteita, koska viran 
hoito on järjestettävä muutoksenhakuaikanakin ja koska päätöksen täy-
täntöönpano ei tee muutoksenhakua tarpeettomaksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Sari-Anna Pennanen, johtava kaupunginasiamies, puhelin: 310 36179

sari-anna.pennanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 29 k.)
2 Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö 15.11.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikeuspalvelut (toimitettavaksi 
hallinto-oikeudelle)

Liite 1
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§ 57
Hankintaoikaisuvaatimuksen hylkääminen, Maahanmuuttajien ko-
toutumista parantavat palvelut (H124-16)

HEL 2016-009803 T 02 08 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä Sosiaalipedagogiikan säätiön 9.12.2016 
jättämän hankintaoikaisuvaatimuksen kansliapäällikön 25.11.2016 te-
kemään maahanmuuttajien kotoutumista parantavien palvelujen (H124-
16) hankintapäätökseen (77 §), koska hankintaoikaisuvaatimuksessa ei 
ole esitetty sellaisia perusteita, jotka antaisivat aihetta päätöksen muut-
tamiseen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Merja Svensk, kehittämiskonsultti, puhelin: 310 74127

merja.svensk(a)hel.fi

Liitteet

1 Palvelukuvaukset hankittavista palveluista
2 Oikaisuvaatimus 25.11.2016, 77 § päätökseen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoi-
kaisupäätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asian taustaa

Helsingin kaupungin hankintakeskus on järjestänyt maahanmuuttajien 
ja turvapaikanhakijoiden kotoutumisen edellytyksiä koskevan kilpailu-
tuksen H124-16. 
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Hankintailmoitus on julkaistu Hilma-ilmoituskanavassa 5.9.2016 ja 
määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 17.10.2016. 

Hankinta oli jaettu kahteentoista hankinnan kohteeseen. Sosiaalipeda-
gogiikan säätiö jätti tarjouksen seksuaaliterveyden mentorointitoimin-
taan (hankinnan kohde 5). 

Hankinnan kohdetta koskevassa tarjouspyynnön kohdassa 5 on edelly-
tetty, että palveluntuottajan tulee nimetä palvelun vastaava ohjaaja, jol-
la tulee olla todistettavaa kokemusta aiemmasta mentoritoiminnasta.

Sosiaalipedagogiikan säätiön tarjous on hylätty sillä perusteella, ettei 
vastaavalta ohjaajalta edellytetty todistettava kokemus aiemmasta 
mentoritoiminnasta tarjouksen perusteella täyty. Hankinnan kohtee-
seen ei saatu tarjouspyynnön mukaisia tarjouksia.

Oikeus hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiseen ja määräajan noudattaminen

Hankintalain (348/2007) 81 pykälän mukaan asianosainen voi vaatia 
hankintaoikaisua hankintaa koskevasta päätöksestä. Hankintaoikaisu-
vaatimuksen tekijä osallistui tarjouskilpailuun ja on näin ollen asiassa 
asianosaisen. 

Hankintalain mukaan hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän 
kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön 
päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. 
Päätöstä koskeva pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen on annettu 
asianosaisille tiedoksi 25.11.2016. Hankintaoikaisuvaatimus on toimi-
tettu kaupungin kirjaamoon 9.12.2016, joten hankintaoikaisuvaatimus 
on esitetty määräajassa.

Kaupunginhallituksen toimivalta

Helsingin kaupungin taloussäännön 30 pykälän mukaan kaupunginhal-
lituksen, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä tehdyn 
hankintaoikaisun käsittelee kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus on 
näin toimivaltainen käsittelemään hankintaoikaisuvaatimuksen.

Hankintaoikaisuvaatimus ja sen perusteet

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekijä Sosiaalipedagogiikan säätiö katsoo, 
että sen jättämä tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen.  Sosiaalipe-
dagogiikan säätiö pyytää päätöstä oikaistavaksi siten, että sen jättämä 
tarjous katsotaan tarjouspyynnön mukaiseksi ja sen jättämän tarjouk-
sen laatu vertaillaan. 

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekijä Sosiaalipedagogiikan säätiö on oi-
kaisuvaatimuksessaan esittänyt, että: 
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1. palvelun vastaavaksi ohjaajaksi nimetty henkilö on itse toiminut 
mentorina ja että tämä käy ilmi tarjouksesta. Vastaava ohjaaja 
on toiminut mentorina suoraan sekä tulkin välityksellä eri kulttuu-
ritaustoista oleville henkilöille, seksuaaliterveyden ollessa aihee-
na; ja että

2. sen organisaatiolla on väkevää kokemusta laajemman mentori-
toiminnan kehittämisestä, kouluttamisesta ja tukemisesta. Orga-
nisaation mentoritoiminnan kehittäjät toimivat palvelun ohjaus-
ryhmässä sekä arjessa palvelun vastaavan ohjaajan tukena.

Lisäksi Sosiaalipedagogiikan säätiö on oikaisuvaatimuksessaan esittä-
nyt vastineita ja perusteluja, jotka eivät ole olleet tarjouksen hylkäämi-
sen perusteena. 

Oikaisuvaatimuksen tekijän väitteiden arviointi

Sosiaalipedagogiikan säätiön tarjous on hylätty sillä perusteella, että 
palvelun vastaavaksi ohjaajaksi nimetyllä henkilöllä ei ole tarjouspyyn-
nössä edellytettyä todistettavaa kokemus aiemmasta mentoritoiminnas-
ta.

Mentorointitoiminnalla tarkoitetaan sellaista henkilöiden välistä luotta-
muksellista ohjausprosessia, jossa tietoa ja osaamista siirretään koke-
neemmalta kokemattomammalle.  Osaava ja kokenut henkilö (mentori) 
neuvoo, tukee ja edistää vuorovaikutussuhteessa kehityshaluista mutta 
kokemattomampaa henkilöä (aktoria). Aktorin kysymykset, kiinnostuk-
sen aiheet ja tavoitteet määrittävät mentoroinnin sisällön. Oppiminen 
tapahtuu aktorin ja mentorin välisen dialogin, keskinäiseen ymmärryk-
seen ja oppimiseen tähtäävän keskustelun, avulla. Kyse on avoimesta 
ja luottamuksellisesta vuorovaikutussuhteesta, jossa sekä mentori että 
aktori oppivat toisiltaan. (mentoroinnin käsitteestä ks. esim. Helsingin 
yliopiston ryhmämentorointiopas http://www.helsinki.fi/urapalvelut/ma-
teriaalit/mentorointi/Ryhmämentorointi_opas.pdf).

Hankintalain 46 §:n mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tar-
joamansa tavara, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnös-
sä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntö tai tarjousmenette-
lyn ehtoja vastaamattomat tarjouksen on suljettava tarjouskilpailusta. 

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekijän tarjouksen liitteessä Palvelun ku-
vaus kohdassa ”Palvelukohtaisten vähimmäisvaatimusten täyttyminen” 
vastaavaksi ohjaajaksi nimetyn henkilön aikaisemmaksi työkokemuk-
seksi vastaavanlaisesta palvelusta on ilmoitettu seksuaalineuvonta-
luentoja sekä sähköpostin välityksellä toteutettu seksuaalineuvonta 
musliminaisille, mitkä referenssit on hyväksytty täyttävän vaatimuksen 
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aiemman vastaavanlaisen palvelun toteuttamisesta. Seksuaalineuvon-
taa, sellaisena kuin se on hankintaoikaisuvaatimuksen tekijän liitteessä 
Palvelun kuvaus kuvattu, ei voida pitää hankintayksikön edellyttämänä 
mentorointitoimintana. Hankintaoikaisuvaatimuksen tekijä ei ole myös-
kään tarjouksessaan sitä tällaisena mentorointitoimintana esittänyt. 
Koska hankintaoikaisuvaatimuksen tekijä ei ole esittänyt sen tarjouk-
sessa nimetyllä palvelun vastaavalla ohjaajalla olevan hankintayksikön 
edellyttämää kokemusta aiemmasta mentorointitoiminnasta, on hankin-
taoikaisuvaatimuksen tekijän tarjous tällä perusteella hylätty. 

Tarjouksen parantaminen tarjousajan päätyttyä ei hankintalain mukaan 
ole sallittua. Oikaisuvaatimuksen esittäjän oikaisuvaatimuksessaan ker-
tomaa laajaa kokemusta mentoritoiminnan kehittämisestä, kouluttami-
sesta ja tukemisesta ei näin ollen voida ottaa huomioon, eikä sillä toi-
saalta olisi asian arvioinnissa merkitystä, koska kokemusta mentorointi-
toiminnasta on edellytetty nimenomaan palvelun vastaavaksi ohjaajaksi 
nimetyltä henkilöltä. 

Hankintaoikaisuvaatimuksessa esitettyjä muita kuin tarjouksen hylkää-
misen perusteeseen liittyviä väitteitä ei arvioida, koska niillä ei ole mer-
kitystä asiassa.   

Kuuleminen

Hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta Väestöliitolle ja Kalliolan Nuoret 
ry:lle on hallintolain mukaisesti varattu tilaisuus tulla kuulluksi, mutta ne 
eivät ole lausuneet asiassa. 

Asian oikeudellinen arviointi

Hankintapäätös on tehty hankintalain ja annettujen ohjeiden mukaisesti 
eikä hankintaoikaisuvaatimuksen esittäjä ole esittänyt sellaisia hankin-
talakiin tai muuhun lakiin perustuvia syitä, joiden vuoksi päätöstä tulisi 
muuttaa. 

Esittelijä katsoo yllä esitettyihin perusteisiin viitaten, että hankintaoikai-
suvaatimus tulee hylätä.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Merja Svensk, kehittämiskonsultti, puhelin: 310 74127

merja.svensk(a)hel.fi

Liitteet

1 Palvelukuvaukset hankittavista palveluista
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2 Oikaisuvaatimus 25.11.2016, 77 § päätökseen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoi-
kaisupäätös

Päätöshistoria

Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö 25.11.2016 § 77

HEL 2016-009803 T 02 08 02 00

Päätös

Kansliapäällikkö päätti hankkia maahanmuuttajien kotoutumista paran-
tavia palveluja seuraavasti:

1) Asumisen aakkoset -kurssi (35.000 euroa): SPR Herttoniemen  
osasto
2) Naapuriohjelma (65.000 euroa): Viittakivi Oy
3) Sovittelutoiminta: -
4) Sähköisen asioinnin mahdollisuudet -klinikka: -
5) Seksuaaliterveyden mentorointitoiminta: -
6) Vertaiskoulutus: -
7) Miehen roolit eri kulttuureissa (65.000 euroa): Viittakivi Oy
8) Naisen roolit eri kulttuureissa (65.000 euroa): African Care ry
9) Kulttuurikummitoiminta (20.000 euroa): Helsingin 
Diakonissalaitoksen säätiö
10) Liikuntakummitoiminta (20.000 euroa): Helsingin Diakonissalaitok-
sen säätiö
11) Bänditoiminta (10.000 euroa): Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö
12) Tarinan kerronta (30.000 euroa): Universum ry

Kansliapäällikkö totesi, ettei hankinnan kohteissa 3, 4, 5 ja 6 saatu tar-
jouspyynnön mukaisia tarjouksia.

Kansliapäällikkö päätti sulkea seuraavat tarjoajat pois tarjouskilpailusta, 
koska ne eivät täyttäneet soveltuvuusvaatimuksia: Edel City Oy, Impro-
visaatioyhdistys Stella Polaris ry, Meela Tmi, OhjausAvain Oy ja Tmi 
Maija Laaksonen.
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Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on 310.000 euroa. Sopimus-
suhde kaupungin ja tarjoajan välillä syntyy vasta kun hankintasopimus 
allekirjoitetaan.

Päätöksen perustelut

Kilpailutus:

Kaupunginhallitus on osoittanut kaupunginkanslian käytettäväksi 1,1 
milj. euroa turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien osallisuusmah-
dollisuuksien lisäämiseen. Tästä 500.000 euroa suunnataan järjestöjen 
tuottamiin palveluihin, jotka sisältävät mm. liikunta- ja kulttuuripalveluja 
ja vertaistukea.
Helsingin kaupungin hankintakeskus on järjestänyt maahanmuuttajien 
ja turvapaikanhakijoiden kotoutumisen edellytyksiä koskevan kilpailu-
tuksen H124-16. Kyseessä on ollut avoin hankintamenettely.

Hankintailmoitus on julkaistu Hilma-ilmoituskanavassa 5.9.2016 ja 
määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 17.10.2016. Määräaikaan 
mennessä saapui kaikkiaan 48 tarjousta 25 eri tarjoajalta.

Tarjoajien soveltuvuuden arviointi:

Tarjouspyynnössä määriteltiin tarjoajan soveltuvuusvaatimukset. Tar-
joajalla oli oltavat riittävää kokemusta vastaavanlaisten palvelujen ai-
kaisemmasta tuottamisesta kohderyhmälle sekä kahta referenssiä han-
kittavia palveluja vastaavista, toiminnalliseen yhteistyöhön perustuvista 
palveluista maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille. Lisäksi osalle 
hankinnan kohteina olevista palveluista oli määritelty palvelukohtaisia 
lisävaatimuksia.

Tarjoajista 20 täytti soveltuvuusvaatimukset. Viisi tarjoajaa ei täyttänyt 
soveltuvuusvaatimuksia, joten ne on suljettava pois tarjouskilpailusta 
tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun takia. 

Edel City Oy: Ei referenssejä vastaavasta toiminnasta ja maahanmuut-
tajajärjestöjen kanssa toimimisesta.
Improvisaatioyhdistys Stella Polaris ry: Ei vaadittua aikaisempaa koke-
musta vastaavasta toiminnasta.
Meela Tmi: Ei kahta referenssiä vastaavanlaisen palvelun tuottamises-
ta maahanmuuttajille tai turvapaikanhakijoille.
OhjausAvain Oy: Ei referenssiä kolmen viime vuoden aikana toteute-
tusta vertaisohjaajien koulutuksesta.
Tmi Maija Laaksonen: Ei referenssejä maahanmuuttajajärjestöjen 
kanssa toimimisesta.
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Tarjousten arviointi:

Tarjouspyynnössä edellytettiin yksityiskohtaista kuvausta palvelun to-
teuttamisesta ja siihen liittyvistä käytännön järjestelyistä. Vastaavaksi 
ohjaajaksi nimetyllä henkilöllä edellytettiin olevan vähintään toisen as-
teen soveltuva ammattitutkinto. Lisäksi edellytettiin, että tarjoaja toimit-
taa tarjousten liitteenä palvelukohtaisen talousarvion. Lisäksi osalle 
hankinnan kohteina olevista palvelusta oli asetettu palvelukohtaisia eril-
lisvaatimuksia. 

Hankittavien palveluiden valintaperusteena oli laatu (100 %), hinnan ol-
lessa hankinnan kohteittain ennalta määritelty. Laatuarviointi tehtiin pal-
velukuvauksittain viisiportaisella pisteytyksellä. Tarjousvertailu on tä-
män päätöksen liitteenä 1.

Neljään hankinnan kohteeseen ei saatu tarjouspyynnön mukaisia tar-
jouksia. Muissa hankinnan kohteissa voittaneet tarjoukset on mainittu 
päätösosiossa

Lisätiedot
Merja Svensk, kehittämiskonsultti, puhelin: 310 74127

merja.svensk(a)hel.fi
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§ 58
Eräiden vuoden 2016 talousarviossa kaupunginhallituksen käytettä-
väksi osoitettujen määrärahojen siirrot

HEL 2017-000564 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti siirtää kaupunginhallituksen rakennusvirastolle 
aiemmin myöntämiä vuoden 2016 talousarvion investointiosan kohdan 
8 01 02, Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttä-
mät toimenpiteet, Khn käytettäväksi määrärahoja alakohtien välillä seu-
raavasti:

TA-alakohta  Euroa
8 01 02 10 Muu esirakentaminen - 680 000
8 01 02 20 Pasilan esirakentaminen - 640 000
   
8 01 02 15 Länsisataman esirakentaminen + 1 320 000

Edelleen kaupunginhallitus päätti siirtää vuoden 2016 talousarvion ra-
hoitusosan kohdan 9 01 02, Muu antolainaus, Khn käytettäväksi ala-
kohtien määrärahoja seuraavasti:

TA-alakohta  Euroa
9 01 02 04 Sosiaalisiin tarkoituksiin myönnettäviä 

lainoja varten
- 1 680 000

   
9 01 02 01 Lainojen myöntäminen kouluille +1 680 000

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Rakennusviraston esitys, 17.1.2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Investointiosa

Muu esirakentaminen

Kaupunginhallitus on myöntänyt 28.11.2016 § 1070 talousarvion ala-
kohdasta 8 01 02 10, Muu esirakentaminen Tankovainion alueen esira-
kentamiseen 2,1 milj. euroa. Edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden 
määrärahojen perusteella myönnetty ylitysoikeus 0,9 milj. euroa mu-
kaan lukien rakennusvirastolla on käytettävänään yhteensä 3,0 milj. eu-
roa Tankovainion esirakentamiseen. Esirakentamistyöt ovat edenneet 
arvioitua hitaammin ja vuonna 2016 rakennusvirastolle myönnettyä 
määrärahaa jää käyttämättä 680 000 euroa. Rakennusvirasto tekee 
vuoden 2017 alkupuolella määrärahaesityksen vuonna 2017 jatkuviin 
esirakentamistöihin.

Pasilan esirakentaminen

Kaupunginhallitus on myöntänyt 21.11.2016 § 1046 rakennusvirastolle 
talousarvion alakohdasta 8 01 02 20, Pasilan esirakentaminen 5,4 milj. 
euroa. Rakennusvirastolla on käytettävänään edellisenä vuonna käyttä-
mättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnetty 3,9 milj. euron 
ylitysoikeus mukaan lukien yhteensä 9,3 milj. euroa. Pasilan esiraken-
taminen ei ole edennyt suunnitellun aikataulun mukaisesti. Vuonna 
2016 rakennusvirastolle myönnettyä määrärahaa jää käyttämättä 640 
000 euroa. Rakennusvirasto tekee vuoden 2017 alkupuolella määrära-
haesityksen Pasilassa vuonna 2017 jatkuviin esirakentamistöihin. 

Länsisataman esirakentaminen

Kaupunginhallitus on myöntänyt 20.6.2016 § 610 ja 21.11.2016 § 1046 
rakennusvirastolle talousarvion alakohdasta 8 01 02 15, Länsisataman 
esirakentaminen yhteensä 11,5 milj. euroa. Edellisenä vuonna käyttä-
mättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnetty 2,0 milj. euron 
ylitysoikeus mukaan lukien rakennusvirastolla käytettävänään yhteensä 
13,5 milj. euroa. 

Länsisatamassa Hernesaaren risteilylaiturin ja Saukonlaiturin kanavan 
esirakentamista on jouduttu nopeuttamaan. Esirakentamisesta synty-
neet ruoppausmassat oli välivarastoitu kenttäalueelle, jota tarvitaan lu-
men vastaanottopaikan poistuttua Hernesaaresta talvikautena 
2016−2017 kantakaupungin alueelta kuljetettavan lumen välivarastoin-
tiin. Välivarastointikentälle sijoitetut ruoppausmassojen haitta-ainepitoi-
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set sedimentit on siten jouduttu toimittamaan jälkikäsittelyyn jo vuoden 
2016 aikana. Rakennusvirasto ei ollut varautunut jälkikäsittelystä aiheu-
tuviin kustannuksiin aikaisemmassa määrärahahakemuksessa. Länsi-
sataman esirakentamiseen tarvitaan vielä 1,32 milj. euron määräraha.

Määrärahojen siirtoesitys

Rakennusvirasto esittää, että rakennusvirastolle vuonna 2016 myön-
nettyjä esirakentamismäärärahoja siirretään alakohdasta 8 01 02 10, 
Muu esirakentaminen 0,68 milj. euroa ja alakohdasta 8 01 02 20, Pasi-
lan esirakentaminen 0,64 milj. euroa alakohtaan 8 01 02 15, Länsisata-
man esirakentaminen 1,32 milj. euroa.

Rahoitusosa

Muu antolainaus,  Sosiaalisiin tarkoituksiin myönnettäviä lainoja varten

Talousarvion alakohdasta 9 01 02 04, Sosiaalisiin tarkoituksiin myön-
nettäviä lainoja varten, Khn käytettäväksi on vuonna 2016 jäämässä ra-
kennushankkeisiin tarkoitettua määrärahaa käyttämättä 1,68 milj. eu-
roa.

Muu antolainaus, Lainojen myöntäminen kouluille

Talousarvion alakohtaan 9 01 02 04, Lainojen myöntäminen kouluille 
on vuoden 2016 aikana ilmaantunut lainatarpeita arvioitua enemmän. 
Esimerkiksi Suomalaisen Yhteiskoulun osakeyhtiölle kaupunginhallitus 
myönsi hankkeen purkutöiden yhteydessä ilmenneisiin arvioitua suu-
rempiin korjauskustannuksiin 480 944 euron lisälainan. Määrärahatar-
peet painottuvat tällä hetkellä koululainoihin. Määrärahan siirtotarve on 
1,68 milj. euroa.

Esittelijä toteaa, että vuoden 2016 talousarvion investointiosan talous-
arviokohdan 8 01 02, Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöö-
noton edellyttämät toimenpiteet, Khn käytettäväksi ja rahoitusosan ta-
lousarviokohdan 9 01 02, Muu antolainaus, Khn käytettäväksi alakoh-
tien välisiä määrärahoja tulisi siirtää muuttuneiden määrärahatarpeiden 
mukaiseksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Rakennusviraston esitys, 17.1.2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Rakennusvirasto
Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelu -liikelaitos
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§ 59
Edustajien nimeäminen pohjoismaiseen pääkaupunkikokoukseen 
Helsingissä 16. - 17.2.2017

HEL 2016-013997 T 04 03 01

Päätös

Kaupunginhallitus päättää nimetä kaupungin edustajiksi Helsingissä 
järjestettävään pohjoismaiseen pääkaupunkikokoukseen 16. - 
17.2.2017 seuraavat henkilöt:

1. Harry Bogomoloff
2. Arja Karhuvaara
3. Tatu Rauhamäki
4. Ulla-Marja Urho
5. Sanna Vesikansa
6. Jasmin Hamid
7. Mari Holopainen
8. Tuuli Kousa
9. Sara Paavolainen

10. Pilvi Torsti
11. Mirka Vainikka
12. Veronika Honkasalo
13. Sirkku Ingervo
14. Mika Raatikainen
15. Björn Månsson
16. Timo Laaninen

Käsittely

Vastaehdotus:
Laura Rissanen:

 Harry Bogomoloff
 Arja Karhuvaara
 Tatu Rauhamäki
 Ulla-Marja Urho

Vastaehdotus:
Hannu Oskala:

  Sanna Vesikansa
 Jasmin Hamid
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 Mari Holopainen
 Tuuli Kousa

Vastaehdotus:
Pilvi Torsti:

 Sara Paavolainen
 Pilvi Torsti
 Mirka Vainikka

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo:

 Veronika Honkasalo
 Sirkku Ingervo

Vastaehdotus:
Mika Raatikainen:

 Mika Raatikainen

Vastaehdotus:
Marcus Rantala: 

 Björn Månsson

Vastaehdotus:
Laura Kolbe:

 Timo Laaninen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti nimetä kaupungin edustajat Hel-
singissä järjestettävään pohjoismaiseen pääkaupunkikokoukseen Lau-
ra Rissasen, Hannu Oskalan, Pilvin Torstin, Veronika Honkasalon, Mi-
ka Raatikaisen, Marcus Rantalan ja Laura Kolben ehdottoman mukai-
sesti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi
Iina Oilinki, johtava asiantuntija, puhelin: 310 23116

iina.oilinki(a)hel.fi

Liitteet
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1 Ohjelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää nimetä kaupungin edustajiksi Helsingissä 
järjestettävään pohjoismaiseen pääkaupunkikokoukseen 16. - 
17.2.2017 seuraavat henkilöt:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Esittelijän perustelut

Pohjoismainen pääkaupunkikokous (Conference of the Nordic Capitals) 
kokoaa joka toinen vuosi Pohjoismaiden pääkaupunkien luottamushen-
kilöjohdot keskustelemaan ajankohtaisista asioista ja kaupunkien näky-
mistä. Helsinki on isännöintivuorossa vuonna 2017. Kokouksen teema 
on "Open Cities - The Nordic Way".

Joka toinen vuosi järjestettävään kokoukseen kutsutaan noin kymme-
nen edustajan delegaatio kaikista pohjoismaisista pääkaupungeista 
(Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Reykjavik ja Tukholma) sekä viiden 
edustajan delegaatio itsehallintoalueiden pääkaupungeista (Maarianha-
mina, Nuuk ja Torshavn). Delegaatioiden jäsenet ovat pääosin luotta-
mushenkilöitä. 

Kokouksen yhtenä tavoitteena on kokemusten ja näkemysten vaihto 
esillä olevista teemoista sekä verkottuminen. Kokouskieleksi on yhtei-
sesti sovittu englanti. 
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Helsingin pääkaupunkikokouksen teemana on avoimuus. Liitteenä on 
kokouksen ohjelma. 

Kokoukseen osallistuville luottamushenkilöille maksetaan mahdolliset 
korvaukset luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi
Iina Oilinki, johtava asiantuntija, puhelin: 310 23116

iina.oilinki(a)hel.fi

Liitteet

1 Ohjelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 16.01.2017 § 32

HEL 2016-013997 T 04 03 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

16.01.2017 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisestä panna asian pöydälle Laura 
Rissasen ehdotuksesta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi
Iina Oilinki, johtava asiantuntija, puhelin: 310 23116

iina.oilinki(a)hel.fi
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§ 60
Kaupunginvaltuuston 18.1.2017 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 18.1.2017 tekemät 
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista va-
lituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1-3, Ei toimenpidettä.
  
18-24 Asiat esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 

1.2.2017.
  
4 Kaupunginhallitus päätti kehottaa nuorisolautakuntaa 

toimittamaan Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle luot-
tamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tie-
dot.

  
 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mai-

nituille.
  
 Tiedoksi nuorisolautakunnalle sekä Taloushallintopal-

velut-liikelaitokselle.
  
5 Kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaali- ja terveys-

lautakuntaa toimittamaan Taloushallintopalvelu-liike-
laitokselle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten 
tarvittavat tiedot.

  
 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mai-

nituille.
  
 Tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle sekä Ta-

loushallintopalvelut-liikelaitokselle.
  
6 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mai-

nituille sekä Helsingin käräjäoikeudelle.
  
7 Tiedoksi taloushallintopalveluille ja kaupunginkanslial-

le.
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8 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Stadion-säätiö 

sr:lle sekä Suomen valtiolle.
  
 Tiedoksi kaupunginkanslialle.
  
9 Kaupunginhallitus kehottaa kaupunginkanslian talous- 

ja suunnitteluosaston varainhallintayksikköä laatimaan 
tarvittavat laina-asiakirjat.

  
 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Tuomarinkylän 

ratsastuskoulu Oy:lle.
  
 Tiedoksi liikuntavirastolle sekä talous- ja suunnitteluo-

sastolle.
  
46 Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

25-30 Asiat esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 
1.2.2017.

Sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

10 Tiedoksi liikuntavirastolle, Taloushallintopalvelu-liike-
laitokselle sekä liikuntajohtajalle.

  
31-34 Asiat esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 

1.2.2017.
  
47 Aloite sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjohta-

jan valmisteltavaksi.

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

11 Kaupunginhallitus edellyttää, että Vattuniemenkuja 
4:ssä toteutettavassa peruskorjauksessa kiinnite-
tään erityistä huomiota kiinteistössä aiemmin havait-
tujen mahdollisten sisäilmaongelmien korjaamiseen 
sekä ylläpidon vastuunjakoon niin, että rakennus 
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täyttää lasten ja nuorten käyttöön tuleville opetus- ja 
varhaiskasvatustiloille asetetut vaatimukset.Vastuun 
rakennuksen kuntoon mahdollisesti liittyvistä piilevis-
tä vioista tai puutteista sekä näistä aiheutuvista kus-
tannuksista ja vahingoista tulee olla vuokranantajal-
la. 

  
 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Kiinteistö Oy 

Vattuniemenkuja 4:lle.
  
 Tiedoksi kiinteistölautakunnalle, opetuslautakunnan 

suomenkieliselle jaostolle ja varhaiskasvatuslauta-
kunnalle.

  
 Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoin-

ta johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavak-
si.

  
12 Asiasta on erillinen täytäntöönpanopäätös tällä esi-

tyslistalla asiana Kj/8 (Khs).
  
 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Senaatti-kiin-

teistöille.
  
 Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteis-

tölautakunnalle ja talous- ja suunnitteluosastolle.
  
13-17, 35-
42

Asiat esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 
1.2.2017.

  
48 Aloitekaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johta-

van apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

43-45 Asiat esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 
1.2.2017.

  

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 61
Kaupunginvaltuuston 18.1.2017 (12 §) tekemän päätöksen täytän-
töönpano: Kaupungin edustajien nimeäminen Keski-Pasilasta tor-
nialueen suunnittelu- ja toteutuskilpailun arviointi- ja ohjausryhmiin

HEL 2016-011649 T 10 01 01 00

Päätös

A

Kaupunginhallitus päätti nimetä Keski-Pasilan tornialueen suunnittelu- 
ja toteutuskilpailun arviointiryhmään seuraavat Helsingin kaupungin 
edustajat:

Tuula Saxholm, kaupunginkanslia
Anne Stenros, kaupunginkanslia
Mikko Aho, kaupunkiympäristöt -toimiala
Jaakko Stauffer, kaupunkiympäristöt -toimiala

B

Kaupunginhallitus päätti nimetä Keski-Pasilan tornialueen suunnittelu- 
ja toteutuskilpailun ohjausryhmään seuraavat Helsingin kaupungin 
edustajat:

Dan Mollgren,  Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Niina Puumalainen, projektinjohtaja, Helsingin kaupunginkanslia
Tuukka Toropainen, kiinteistölakimies, Helsingin kiinteistövirasto

C

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 18.1.2017 (12 §) Keski-Pasilan tornialueen 
arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailun järjestämisestä. Päätöksen täytän-
töönpano edellyttää kaupungin edustajien nimeämistä kilpailuorgani-
saatioon.

Kilpailuorganisaatio

Keski-Pasilan tornialueen arkkitehtuuri ja toteutuskilpailun järjestäjinä 
toimivat Senaatti-kiinteistöt ja Helsingin kaupunki. Päätökset kilpailun 
voittajasta ja aloitusalueen toteutussopimuksen hyväksymisestä teke-
vät Senaatti-kiinteistöt ja Helsingin kaupunginvaltuusto. Lisäksi edus-
kunta päättää valtion maaomaisuuden myynnin.

Kilpailuorganisaatio koostuu arviointiryhmästä, ohjausryhmästä sekä 
sihteeristöstä.

Arviointiryhmä

Kilpailun arviointiryhmä vastaa suunnitelmien laatuarvioinnista. Arvioin-
tiryhmässä on neljä valtion (Senaatti-kiinteistöjen) ja neljä Helsingin 
kaupungin nimeämää jäsentä, joita arvioinnissa avustaa kilpailun sih-
teeristö, kilpailun ohjausryhmä ja nimetyt asiantuntijat. 

Arviointiryhmä päättää ensimmäisestä vaiheesta jatkoon valittavat kil-
pailijat ja ehdottaa kaupungille ja valtiolle toisen vaiheen voittajaksi va-
littavaa kilpailijaa. 

Arviointiryhmä päättää myös tarvittaessa kilpailijoiden arvioinnin perus-
teella tapahtuvasta poissulkemisesta. Jos suunnitelmaehdotus ei täytä 
kilpailuohjelmassa asetettuja täytä ehdottomia vaatimuksia, arviointi-
ryhmä voi päättää sen sulkemisesta pois kilpailusta.

Arviointiryhmään kuuluvat seuraavat järjestäjien nimeämät jäsenet:

Senaatti-kiinteistöjen edustajat
Riitta Juutilainen, toimialajohtaja, toimistot -toimiala
Jonni Laitto, rakennuttamisjohtaja
Juha Lemström, yhteiskuntavastuujohtaja, operatiivinen johtaja
Mauri Sahi, johtaja, kiinteistökehitys ja -myynti 

Helsingin kaupungin edustajat 
Tuula Saxholm, kaupunginkanslia
Anne Stenros, kaupunginkanslia
Mikko Aho, kaupunkiympäristöt -toimiala
Jaakko Stauffer, kaupunkiympäristöt -toimiala
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Ohjausryhmä

Kilpailun ohjausryhmä vastaa kilpailun valmistelusta ja läpiviennistä, kil-
pailijoiden
vähimmäisvaatimusten täyttymisen tarkistamisesta, sopimusneuvotte-
luista ja toteutussopimuksen laatimisesta sekä avustaa arviointiryhmää 
ohjaamalla ja varmistamalla sihteeristön toimintaa.

Ohjausryhmällä 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 toteutussopimuk-
sesta tai kilpailija ei jätä sitovaa tarjousta aloitusalueen ostamisesta tai 
toteuttamisesta, ohjausryhmä voi todeta, ettei laatuarviointiin päästä.

Ohjausryhmän jäsenet
Antti Kari, kiinteistökehitysryhmän päällikkö, Senaatti-kiinteistöt
Sini Kössi, lakimies, Senaatti-kiinteistöt
Dan Mollgren, projektipäällikkö, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Niina Puumalainen, projektinjohtaja, Helsingin kaupunginkanslia
Tuukka Toropainen, kiinteistölakimies, Helsingin kiinteistövirasto

Kilpailusihteeristö ja asiantuntijat

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. Arvioinnissa ja sopimusprosessissa on 
käytettävissä kilpailun järjestäjien oman henkilökunnan lisäksi joukko 
eri aloja edustavia arviointiryhmää avustavia asiantuntijoita.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupungin edustajat arviointiryhmässä
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Kaupungin edustajat ohjausryhmässä

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.01.2017 § 12

Kaupunginhallitus 19.12.2016 § 1140

Kiinteistölautakunta 03.11.2016 § 451
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§ 62
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Khn puheenjohtaja 16.1.2017
  
jaostot  
- konserni 16.1.2017
- johtamisen 16.1.2017
- tietotekniikka  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
johtokunnat  
- Taloushallintopalvelu  
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta 20.1.2017
  
apulaiskaupunginjohtajat  
- rakennus- ja ympäristötointa johtava  
- sivistystointa johtava  
- kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava  
- sosiaali- ja terveystointa johtava  
  
kaupunginkanslia  
- kansliapäällikkö  
- kansliapäällikkö/U  
- elinkeinojohtaja  
- hallintojohtaja  
- henkilöstöjohtaja  
- kaupunginlakimies  
- rahoitusjohtaja  
- tietotekniikka- ja viestintäjohtaja  
- tietotekniikkapäällikkö  
- viestintäpäällikkö  
  
Taloushallintopalvelu -liikelaitos  
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- toimitusjohtaja  
  
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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§ 63
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 
3 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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§ 64
Helsinki LED-hankkeen selvitys ledeihin siirtymisen aikataulusta 
sekä kustannusvertailun päivitys

HEL 2014-012398 T 10 05 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

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

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi Helsinki LED-hankkeen kus-
tannusvertailun päivityksen 2016.

Samalla kaupunginhallitus päättää kehottaa rakennusvirastoa jatka-
maan siirtymistä LED-valaisinten käyttöön julkisessa ulkovalaistukses-
sa 11.9.2014 päivätyssä selvityksessä esitetyn vaihtoehdon 1 mukai-
sessa laajuudessa ja yleisten töiden lautakunnan 29.11.2016 esityksen 
mukaisesti tarkistettuna siten, että 

- kaikki jäljellä olevat katujen ja puistojen elohopeavalaistukset (4 000 
kpl) saneerataan LED-valaistuksiksi pääkatuja ja historiallisia Helsinki-
valaisimia lukuun ottamatta.

- historiallisiin Helsinki-valaisimiin (1 900 kpl) asennetaan teknisistä ja 
taloudellisista syistä ns. korvaava monimetallilamppu.

- kaikki elohopealampuilla varustetut sillanalus- ja alikulkuvalaisimet 
(450 kpl) vaihdetaan LED-valaisimiksi.
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Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että hanketta jatketaan vuosien 
2017–2019 aikana kulloinkin käytettävissä olevien määrärahojen puit-
teissa.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Kaupunginhallitus päätti 7.4.2015 § 371 kehottaa rakennusvirastoa jat-
kamaan siirtymistä LED-valaisinten käyttöön julkisessa ulkovalaistuk-
sessa 11.9.2014 päivätyssä selvityksessä esitetyn vaihtoehdon 1 mu-
kaisessa laajuudessa vuosien 2015–2019 aikana kulloinkin käytettävis-
sä olevien määrärahojen puitteissa. 

Lisäksi kaupunginhallitus totesi, että LED-teknologian nopean teknisen 
kehityksen ja hintojen alentumisen vuoksi Helsinki LED -hankkeen kus-
tannusvertailuun on syytä tehdä päivitys syyskuussa 2016.

Yleistä

Helsingin kaduilla ja puistoissa on yhteensä noin 86 400 valaisinta 
(vuoden 2014 selvityksessä noin 84 400), joista on suurpainenatrium-
valaisimia 71 % (69,3 % vuonna 2014), monimetallivalaisimia 13 % 
(10,9 % vuonna 2014), elohopeavalaisimia 7 % (16,4 % vuonna 2014), 
LED-valaisimia 6 % (1,1 % vuonna 2014) ja muita valaisimia 3 % (2,3 
% vuonna 2014). Ulkovalaistuksen vuotuinen sähkönkulutus on noin 
47,5 GWh (noin 3 % kaupungin oman toiminnan energian kokonaisku-
lutuksesta) ja energiakustannus noin 4,1 milj. euroa vuodessa.

Ulkovalaistuksen energiatehokkuus on parantunut viime vuosina mm. 
tehokkaan valaistuksen ohjausjärjestelmän ansiosta sekä suurpaine-
natriumlamppujen ja muiden valonlähteiden teknisen kehityksen myötä. 
Keskimääräinen valaisinkohtainen sähkönkulutus on laskenut vuosina 
1997–2015 noin 39 %, ja kaupungin koko ulkovalaistusverkon sähkön-
kulutus noin 26 %. Kaupungin ulkovalaisimista yli 60 % on rakennettu 
tai saneerattu vuoden 2000 jälkeen. Toimenpiteiden seurauksena kau-
pungin ulkovalaistus on melko hyväkuntoista ja energiatehokasta.

Vuosina 2015 – 2016 on saneerattu noin 3 650 elohopeavalaisinta 95-
prosenttisesti LED-valaisimiksi. Valaisimia on Helsinki LED-hankkeen 
saneerausohjelman mukaisesti saneerattava vielä 6 350 kpl.

LED-selvityksen päivitys

Rakennusvirasto on kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti päivit-
tänyt LED -selvityksen kustannusvertailun. Päivitetty kustannusvertailu 
on liitteenä 1. Vuoden 2014 selvitys on liitteenä 2. Yleisten töiden lauta-
kunnan esitys on päätöshistoriassa.
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Kustannusvertailua varten on päivitetty taustatiedot, mm. sähkön hinta 
sekä valaisinten lukumäärät, tehot ja yksikköhinnat. Investointikustan-
nukset ovat tarkentuneet yksityiskohtaisemman suunnittelun ja kustan-
nustietoisuuden seurauksena. 

Historialliset Helsinki-valaisimet on päivitetyssä kustannusvertailussa 
käsitelty omana kokonaisuutenaan. Koska liikuntaviraston liikuntareit-
tien valaistukset siirtyvät osaksi katu- ja puistovalaistusverkkoa, ne ovat 
päivitetyssä kustannusvertailussa mukana. 

Itse saneerausvaihtoehtoihin ja aikatauluun ei ole tehty muutoksia. 
Yleisten töiden lautakunta toteaa esityksessään, ettei pääkaduille ole 
vieläkään tarjolla kilpailukykyisiä LED-valaisimia, ja laitekehitystä kan-
nattaa tältä osin yhä seurata. Ulkovalaistuksen kattava ja nopea uusi-
minen LED-ratkaisuilla ei myöskään ole taloudellisesti eikä teknisesti 
tarkoituksenmukaista lukuun ottamatta EU-määräysten vuoksi sanee-
rattavia elohopeavalaistuksia sekä ns. korvaavalla suurpainenatrium-
lampuilla varustettuja valaistuksia.

Yleisten töiden lautakunta esittää 29.11.2016, että LED-valaisinten 
käyttöön siirtymistä julkisessa ulkovalaistuksessa jatketaan kustannus-
vertailun päivityksessä esitetyn vaihtoehdon 1 mukaisesti. Yleisten töi-
den lautakunta esittää, että 

- kaikki jäljellä olevat katujen ja puistojen elohopeavalaistukset (4 000 
kpl) saneerataan LED-valaistuksiksi pääkatuja ja historiallisia Helsinki-
valaisimia lukuun ottamatta.

- historiallisiin Helsinki-valaisimiin (1 900 kpl) asennetaan teknisistä ja 
taloudellisista syistä ns. korvaava monimetallilamppu.

- kaikki elohopealampuilla varustetut sillanalus- ja alikulkuvalaisimet 
(450 kpl) vaihdetaan LED-valaisimiksi.

Esityksen mukaan edellä mainitun saneerausohjelman kokonaiskustan-
nus vuosille 2017 – 2019 on noin 6,1 milj. euroa ja vuosittaiset inves-
tointikustannukset noin 2 milj. euroa. Toimenpiteiden seurauksena vuo-
tuinen energiankulutus alenee 2,9 GWh (noin 6 %), mistä syntyy noin 
0,2 milj. euron vuotuiset energiakustannussäästöt. Kunnossapitosäästö 
vuodessa on noin 50 000 euroa. Jos saneerauksia ei toteuteta suunni-
tellussa aikataulussa, tulevat elohopeavalaistukset vähitellen sammu-
maan, koska uusia elohopealamppuja ei ole enää saatavilla.

Vuoden 2014 saneerausohjelmassa arvioitiin noin 10 000 valaisimen 
(ve 1) rakennuskustannuksiksi noin 21,2 milj. euroa, kun päivitetyssä 
vaihtoehdossa (ve 1) 6350 valaisimen rakennuskustannuksiksi on ar-
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vioitu noin 6,1 milj. euroa. Investointikustannusten taso on siten selvästi 
alentunut vuoden 2014 arvioista. 

Vuoden 2014 selvityksessä Helsinki LED -hankkeen vaihtoehdon 1 in-
vestoinnit perustuivat kaupungin vuoden 2014 talousarvion ja talous-
suunnitelman 2014 – 2016 mukaiseen rahoitustasoon (noin 21 milj. eu-
roa/vuosi). Tästä investointien osuudeksi oli arvioitu noin 10 milj. euroa 
ja sähkönhankinnan sekä muiden käyttötalousmenojen osuudeksi noin 
11 milj. euroa.

Päivitettyä saneerausohjelmaa on vuonna 2017 mahdollista jatkaa ka-
tujen perusparantamisessa ja liikennejärjestelyissä käytettävissä ole-
vien määrärahojen puitteissa. 

Esittelijän kannanotot

Esittelijä toteaa, että Helsinki LED-hankkeen saneerausohjelman jatka-
minen tulevina vuosina on tärkeää. Yleisten töiden lautakunnan esittä-
mät teknisluontoiset tarkistukset saneerausohjelman ovat perusteltuja. 

Rahoituksen osalta esittelijä toteaa, että vuonna 2017 rakennusvirasto 
voi toteuttaa päivitettyä saneerausohjelmaa katujen perusparantami-
sessa ja liikennejärjestelyissä käytettävissä olevien määrärahojen puit-
teissa. Jatkossa hanketta toteutetaan kulloinkin käytössä olevien mää-
rärahojen puitteissa.

Helsinki LED -hankkeen etenemisestä raportoidaan kaupunginhallituk-
selle seuraavan kerran vuonna 2020.
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Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 29.11.2016 § 460

HEL 2014-012398 T 10 05 01

Esitys

Yleisten töiden lautakunta esitti kaupunginhallitukselle liitteenä 1 olevan 
Helsinki LED -hankkeen kustannusvertailun päivityksen ja esitti, että 
LED-valaisinten käyttöön siirtymistä julkisessa ulkovalaistuksessa jat-
ketaan kustannusvertailun päivityksessä esitetyn vaihtoehdon 1 mukai-
sesti.

Kaupunginhallitus päätti 7.4.2015 § 371 kehottaa rakennusvirastoa jat-
kamaan siirtymistä LED-valaisinten käyttöön julkisessa ulkovalaistuk-
sessa 11.9.2014 päivätyssä selvityksessä esitetyn vaihtoehdon 1 mu-
kaisessa laajuudessa vuosien 2015–2019 aikana kulloinkin käytettävis-
sä olevien määrärahojen puitteissa. Rakennusvirasto on toiminut kau-
punginhallituksen päätöksen mukaisesti ja siirtynyt käyttämään LED-
valaisimia uudisrakentamis- ja peruskorjaushankkeissaan pääkatuja lu-
kuun ottamatta. Vuosina 2015–2016 on saneerattu noin 3 650 eloho-
peavalaisinta 95-prosenttisesti LED-valaisimiksi.

Liitteenä 2 olevassa vuoden 2014 Helsinki LED -hankkeen selvitykses-
sä todettiin: ”Vaihtoehdon 1 investoinnit ovat toteutettavissa nykyisen 
tasoisella ulkovalaistuksen rahoituksella (noin 21 milj. euroa/vuosi).” 
Tästä rahasta investointien osuus oli noin 10 milj. euroa ja sähkönhan-
kinnan sekä muiden käyttötalousmenojen osuus noin 11 milj. euroa. 
Tämän jälkeen katujen ja puistojen peruskorjaukseen osoitetun inves-
tointirahan määrä on tuntuvasti alentunut noin 7,7 milj. euroon, mikä 
tarkoittaa ulkovalaistuksen peruskorjaukseen käytettävän rahoituksen 
puolittumista noin 7 milj. eurosta vajaaseen 4 milj. euroon vuodeksi 
2017.

Kaupunginhallituksen päätöksen mukainen LED-valaisimiin siirtyminen 
vaihtoehdon 1 mukaisesti ei ole mahdollista esitetyllä rahoituksella, sillä 
se tarvitaan sähkö- ja televerkkojen yhteishankkeina tapahtuvaan uu-
distamiseen sekä olemassa olevan valaistusverkon toimivuuden ylläpi-
tämiseen, eikä se sisällä Helsinki LED -hankkeen vaatimaa rahoitusta. 
Apua investointien rahoitukseen ei myöskään ole saatavissa ulkopuoli-
sen rahoituksen, kuten energiatukien kautta, vaan saneerausohjelman 
jatkaminen edellyttää noin 2 milj. euron vuotuista lisärahoitusta ulkova-
laistuksen peruskorjaukseen vuosille 2017−2019. Vuoden 2017 rahoi-
tus voidaan toteuttaa vuonna 2016 käyttämättä jääneen katujen perus-
korjausmäärärahan ylitysoikeudella.
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Kustannusvertailun päivityksessä päivitettiin laskentaparametrit ja läh-
töoletukset, kuten sähkön hinta sekä valaisinten lukumäärät, tehot ja 
yksikköhinnat. Investointikustannuksia saatiin myös tarkennettua yksi-
tyiskohtaisemman suunnittelun ja kustannustietoisuuden seurauksena. 
Lisäksi historialliset Helsinki-valaisimet käsiteltiin omana kokonaisuute-
naan. Saneerausvaihtoehdot ovat näitä päivityksiä lukuun ottamatta 
muuten samat kuin vuoden 2014 selvityksessä. Vaihtoehdot sisältävät 
myös liikuntaviraston hallinnoimien ulkoilureittien valaistukset, jotka 
ovat rakennusviraston ylläpidossa. Rakennusviraston ja liikuntaviraston 
valaistusten hallinnointi tullaan yhdistämään kaupungin organisaatiouu-
distuksessa siten, että liikuntaviraston liikuntareittien valaistukset siirty-
vät osaksi katu- ja puistovalaistusverkkoa. Käytännön tasolla kumpaa-
kin ulkovalaistusverkostokokonaisuutta on nykyisinkin hallittu ja raken-
nettu aina yhtenä ja samana verkkona.

Kustannusvertailun päivityksen perusteella tilanne on oleellisesti muut-
tunut vain matalampien investointikustannusten ja ulkovalaistuksen pe-
ruskorjaukseen osoitetun rahoituksen vähentymisen osalta. Pääkaduil-
le ei vieläkään ole tarjolla kilpailukykyisiä LED-valaisimia ja laitekehitys-
tä kannattaa tältä osin yhä seurata. Ulkovalaistuksen kattava ja nopea 
uusiminen LED-ratkaisuilla ei myöskään ole taloudellisesti eikä tekni-
sesti tarkoituksenmukaista lukuun ottamatta EU-määräysten vuoksi sa-
neerattavia elohopeavalaistuksia sekä ns. korvaavalla suurpainenat-
riumlampuilla varustettuja valaistuksia.

Vaihtoehdon 1 mukaan kaikki jäljellä olevat elohopeavalaistukset sa-
neerataan pääosin LED-valaistukseksi vuoden 2019 loppuun mennes-
sä. Valaisimia on yhteensä 6 350 kpl. Vaihtoehdon kokonaiskustannus 
on noin 6,1 milj. euroa ja vuosittaiset investointikustannukset noin 
2 milj. euroa. Toimenpiteiden seurauksena vuotuinen energiankulutus 
alenee 2,9 GWh (noin 6 %), mistä syntyy noin 0,2 milj. euron vuotuiset 
energiakustannussäästöt. Kunnossapitosäästö vuodessa on noin 
50 000 euroa. Toimenpiteet edellyttävät ulkovalaistuksen peruskorjauk-
seen osoitettavan investointirahan lisäystä nykytasosta noin 2 milj. eu-
roa/vuosi vuosina 2017−2019.

Vaihtoehdon 2 mukaan kaikki jäljellä olevat elohopeavalaistukset ja ns. 
korvaavalla suurpainenatriumlampuilla varustetut valaistukset sekä osa 
elinkaarensa päässä olevista suurpainenatriumvalaistuksista saneera-
taan pääosin LED-valaistukseksi. Valaisimia on yhteensä 18 100 kpl. 
Vuosina 2017−2020 tehtävä investointi on 16,4 milj. euroa ja vuosittai-
set investointikustannukset noin 4,1 milj. euroa. Toimenpiteiden seu-
rauksena vuotuinen energiankulutus alenee 7,2 GWh (noin 15 %), mis-
tä syntyy noin 0,5 milj. euron vuotuiset energiakustannussäästöt. Kun-
nossapitosäästö vuodessa on noin 100 000 euroa. Toimenpiteet edel-
lyttävät ulkovalaistuksen peruskorjaukseen osoitettavan investointira-
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han lisäystä nykytasosta noin 4,1 milj. euroa/vuosi vuosina 2017−2020. 
Rakennusviraston osuus vuotuisesta lisärahoituksesta on noin 3,5 milj. 
euroa ja liikuntaviraston osuus noin 0,6 milj. euroa.

Vaihtoehdon 3 mukaan kaikki kaupungin julkiset ulkovalaistukset sa-
neerataan LED-valaistuksilla vuosina 2017−2018. Valaisimia on yh-
teensä 80 600 kpl. Investointi on suuruudeltaan 68,6 milj. euroa ja vuo-
sittaiset investointikustannukset noin 34,3 milj. euroa. Toimenpiteiden 
seurauksena vuotuinen energiankulutus alenee 29,4 GWh, mikä on 
noin 60 % Helsingin kaupungin julkisen ulkovalaistuksen nykyisestä 
sähkönkulutuksesta. Toimenpiteistä syntyy noin 2,3 milj. euron vuotui-
set energiakustannussäästöt. Kunnossapitosäästö vuodessa on noin 
380 000 euroa. Toimenpiteet edellyttävät ulkovalaistuksen peruskor-
jaukseen osoitettavan investointirahan lisäystä nykytasosta noin 
34,3 milj. euroa/vuosi vuosina 2017−2018. Rakennusviraston osuus 
vuotuisesta lisärahoituksesta on noin 33 milj. euroa ja liikuntaviraston 
osuus noin 1,3 milj. euroa.

Kaikki vaihtoehdot edellyttävät rahoituksen lisäämistarvetta. Vaihtoeh-
dot 2 ja 3 aiheuttavat myös henkilöstökustannuksia, jotka sisältyvät ai-
emmin mainittuihin kokonaiskustannuksiin. 

Vaihtoehdon 1 toteuttaminen ei edellytä lisää henkilöresursseja, eikä 
se myöskään ole saatavuuden, valaistustekniikan kehityksen yms. kan-
nalta ongelmallinen. Vaihtoehdon toteuttamisen myötä energiankulutus 
vähenee, valaistuksen laatu paranee eivätkä valaistusmenot lisäänny 
kasvavasta valaistusverkosta huolimatta. Saneerausohjelman aikatau-
lun pidentäminen ei ole mahdollista, sillä EU-määräykset ovat poista-
neet elohopealamput markkinoilta. Jos saneerauksia ei toteuteta suun-
nitellussa aikataulussa tulevat elohopeavalaistukset vähitellen sammu-
maan, koska uusia elohopealamppuja ei ole enää saatavilla.

Vaihtoehdon 2 mukainen valaistusten uusiminen olisi EU-määräysten 
vuoksi teknisesti tarkoituksenmukaista. Markkinoilta poistuneiden ns. 
korvaavien suurpainenatriumlamppujen laadulliset ominaisuudet eivät 
ole tyydyttäviä, ruskeanoranssi valo ei toista värejä hyvin ja energian-
säästö on vähäinen. Pääosa kyseisistä lampuista sijaitsee liikuntaviras-
ton hallinnoimilla ulkoilureiteillä. Saneerausohjelman aikataulun piden-
täminen ei ole mahdollista, sillä EU-määräykset ovat poistaneet eloho-
pealamput ja ns. korvaavat suurpainenatriumlamput markkinoilta. Jos 
saneerauksia ei toteuteta suunnitellussa aikataulussa tulevat valaistuk-
set vähitellen sammumaan, koska uusia lamppuja ei ole enää saatavil-
la.

Vaihtoehdon 3 mukaisessa laajassa ja hyvin nopealla aikataululla to-
teutetussa saneerausohjelmassa saattaisi esiintyä suuria toimitus- ja 
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resurssiongelmia. LED-valaisinten ja ohjausjärjestelmien kehitys tulee 
myös jatkumaan lähivuosina hyvin nopeana. Kaikkien valaistusten sa-
neeraaminen LED-valaistuksiksi seuraavan parin vuoden aikana estäisi 
tulevien tuotteiden potentiaalin hyödyntämisen lähitulevaisuudessa. Li-
säksi on hyvin todennäköistä, että kaikkia valaistuksen ohjauksen mah-
dollistamia hyötyjä ei heti saneerausten jälkeen päästä hyödyntämään 
mm. liian tiukan aikataulun ja tuotteiden yhteensopivuusongelmien 
vuoksi, jolloin ensimmäisinä vuosina energiansäästöt jäävät odotettua 
pienemmiksi. Saneerausohjelman aikataulu perustuu Helsinki LED -
hankkeen alkuperäiseen tavoitteeseen.

Yleisten töiden lautakunta esitti, että LED-valaistukseen siirtymistä jat-
ketaan kustannusvertailun päivityksessä esitetyn vaihtoehdon 1 mu-
kaan seuraavasti:

 Uudisrakentamisessa valaistus toteutetaan tästä eteenpäin LED-
ratkaisuilla pääkatuja lukuun ottamatta. Niiden osalta laitekehitystä 
seurataan ja LED-valaistus otetaan käyttöön, kun se on tapauskoh-
taisesti kaupunkikuvallisesti tai teknisesti ja taloudellisesti tarkoituk-
senmukaista. 

 Kaikki jäljellä olevat katujen ja puistojen elohopeavalaistukset 
(4 000 kpl) saneerataan LED-valaistuksiksi pääkatuja ja historiallisia 
Helsinki-valaisimia lukuun ottamatta. 

 Historiallisiin Helsinki-valaisimiin (1 900 kpl) asennetaan teknisistä 
ja taloudellisista syistä ns. korvaava monimetallilamppu.   

 Kaikki elohopealampuilla varustetut sillanalus- ja alikulkuvalaisimet 
(450 kpl) vaihdetaan LED-valaisimiksi. 

 Valaistuksen toteutuksessa noudatetaan vuonna 2014 valmistu-
neen Helsingin kaupungin ulkovalaistuksen tarveselvityksen peri-
aatteita. 

 Valaistuksen ohjauksessa noudatetaan vuoden 2014 selvityksessä 
esitettyjä periaatteita. 

 Saneeraustoimet toteutetaan vuosina 2017–2019 ja ne edellyttävät 
ulkovalaistuksen peruskorjaukseen osoitettavan investointirahan li-
säystä nykytasosta noin 2 milj. euroa/vuosi. Vuoden 2017 rahoitus 
voidaan toteuttaa vuonna 2016 käyttämättä jääneen katujen perus-
korjausmäärärahan ylitysoikeudella. 

 Helsinki LED -hankkeen etenemisestä raportoidaan kaupunginhalli-
tukselle vuonna 2020. 

Yleisten töiden lautakunta esitti, että LED-hankkeen toteutus tulee tur-
vata ja käydä läpi alkuvuonna 2017 ennen seuraavia raamineuvottelui-
ta. Näin huolehditaan siitä, että hankkeen toteuttamisen vaatima lisära-
hoitus huomioidaan vuosien 2018-2019 määrärahoissa.
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Samalla lautakunta esitti huolensa liikuntaviraston hallinnoimien liikun-
tareittien valaistuksen kunnosta ja toivoo, että niiden kunnostaminen 
huomioidaan vuosien 2018-2019 määrärahoituksessa.

Käsittely

29.11.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijän muutos:
Muutos kappaleeseen 5, kappaleen viimeinen virke poistetaan ja sen ti-
lalle lisätään seuraava teksti: Rakennusviraston ja liikuntaviraston va-
laistusten hallinnointi tullaan yhdistämään kaupungin organisaatiouu-
distuksessa siten, että liikuntaviraston liikuntareittien valaistukset siirty-
vät osaksi katu- ja puistovalaistusverkkoa. Käytännön tasolla kumpaa-
kin ulkovalaistusverkostokokonaisuutta on nykyisinkin hallittu ja raken-
nettu aina yhtenä ja samana verkkona.

Vastaehdotus:
Antti Möller: 
Lautakunta kannatti yksimielisesti jäsen Möllerin vastaehdotusta
Lisätään uusi kohta 16:

Yleisten töiden lautakunta esittää, että LED-hankkeen toteutus tulee 
turvata ja käydä läpi alkuvuonna 2017 ennen seuraavia raamineuvotte-
luita. Näin huolehditaan siitä, että hankkeen toteuttamisen vaatima lisä-
rahoitus huomioidaan vuosien 2018-2019 määrärahoissa.

Samalla lautakunta esittää huolensa liikuntaviraston hallinnoimien lii-
kuntareittien valaistuksen kunnosta ja toivoo, että niiden kunnostami-
nen huomioidaan vuosien 2018-2019 määrärahoituksessa.

22.11.2016 Pöydälle

04.11.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

28.10.2014 Pöydälle

Esittelijä
osastopäällikkö
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Tommi Valve, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 39571

tommi.valve(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 07.04.2015 § 371

HEL 2014-012398 T 10 05 01
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Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Helsinki LED -hankkeen selvi-
tyksen.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa rakennusvirastoa jatkamaan 
siirtymistä LED-valaisinten käyttöön julkisessa ulkovalaistuksessa 
11.9.2014 päivätyssä selvityksessä esitetyn vaihtoehdon 1 mukaisessa 
laajuudessa vuosien 2015 – 2019 aikana kulloinkin käytettävissä ole-
vien määrärahojen puitteissa.

Lisäksi kaupunginhallitus totesi, että led-teknologian nopean teknisen 
kehityksen ja hintojen alentumisen vuoksi Helsinki LED -hankkeen kus-
tannusvertailuun on syytä tehdä päivitys syyskuussa 2016.

Liikuntaviraston hallinnoimien ulkoilureittien valaistuksen uusimisesta 
valmistellaan esitys syksyn 2015 talousarvioneuvotteluihin.

Käsittely

07.04.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Hannu Oskala: Lisätään toisen kappaleen jälkeen seuraava:

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että led-teknologian nopean teknisen 
kehityksen ja hintojen alentumisen vuoksi Helsinki LED -hankkeen kus-
tannusvertailuun on syytä tehdä päivitys syyskuussa 2016.

Liikuntaviraston hallinnoimien ulkoilureittien valaistuksen uusimisesta 
valmistellaan esitys syksyn 2015 talousarvioneuvotteluihin.

Kannattaja: Lasse Männistö

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti jäsen Oskalan vastaehdotuk-
sen mukaisesti muutetun esityksen.

30.03.2015 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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Käsiteltävä 23.1.2017

§ 65
Laajasalon uuden ostoskeskuksen liityntäpysäköintipaikkojen käyt-
töoikeutta koskevan sopimuksen hyväksyminen

HEL 2016-013187 T 08 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Laura 
Rissasen ehdotuksesta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää 

- hyväksyä esityslistan liitteenä 2 olevan, NCC Property Development 
Oy:n kanssa tehtävän sopimuksen liityntäpysäköintipaikkojen käyttöoi-
keuden luovuttamisesta Laajasalon uudesta ostoskeskuksesta liikenne-
laitos -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti siten, että kau-
punki maksaa NCC Property Development Oy:lle indeksisidonnaisena 
korvauksena autopaikoista yhteensä 1 662 265 euroa (alv 0 %)

- oikeuttaa liikennelaitos –liikelaitoksen allekirjoittamaan sopimuksen 
kaupungin puolesta ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä teknisiä 
muutoksia.

Samalla kaupunginhallitus päättää myöntää liikennelaitos -liikelaitoksel-
le vuoden 2017 talousarvion kohdasta 8 22 19, Arvopaperit, Muut koh-
teet, Khn käytettäväksi 685 000 euroa liityntäpysäköintisopimuksen 
mukaisessa ensimmäisessä vaiheessa tehtävään 20 autopaikan käyt-
töoikeuden lunastamiseen 60 vuoden määräajaksi. Lunastushinta 664 
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906 euroa on sidottu rakennuskustannusindeksiin (RI=101,15; 
10/2016). Lopullinen hinta määräytyy edellä mainitun lunastushinnan ja 
ensimmäisen maksuerähetkellä tiedossa olevan indeksin pisteluvun 
nousun perusteella.

Esittelijän perustelut

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunnan esitys

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta esittää 8.12.2016 liityntäpysä-
köintipaikkoja koskevan sopimuksen hyväksymistä NCC Property De-
velopment Oy:n kanssa siten, että

- liityntäpysäköintikäyttöön tulee yhteensä 50 autopaikkaa kahdessa 
vaiheessa niin, että kaikki paikat ovat liityntäpysäköintikäytössä viimeis-
tään 31.12.2025,

- HKL maksaa NCC:lle indeksisidonnaisena korvauksena autopaikoista 
yhteensä 1 662 265 euroa (alv 0), ja 

- autopaikat ovat HKL:n käytössä kuusikymmentä vuotta liityntäpysä-
köintipaikkojen luovutusajankohdasta lukien, ja muuten tehtävästä so-
pimuksesta tarkemmin ilmenevin ehdoin.

Johtokunta esittää samalla, että kaupunginhallitus myöntää HKL:lle 
kaupunginhallituksen käyttövaroista määrärahan autopaikkojen käyttö-
oikeudesta maksettavaa lunastushintaa varten.

Johtokunnan esitys on liitteenä 1. Sopimusluonnos on liitteenä 2, kart-
tapiirros liitteenä 3 ja liityntäpysäköintipaikkojen käyttökorvauslaskelma 
16.11.2016 liitteenä 4.

Taustaa

Laajasalon Yliskylään on 9.1.2015 vahvistunut asemakaavamuutos nro 
11743, joka mahdollistaa uuden ostoskeskuksen rakentamisen korttelin 
49034 tonteille nro 2 ja 5. Kaupunkisuunnitteluvirasto on vuonna 2015 
aloittanut asemakaavamuutostyöt Laajasalontien muuttamisesta kau-
punkibulevardiksi. Kaupunkibulevardisuunnittelussa uuden ostoskes-
kuksen välittömään läheisyyteen on suunnitteilla merkittävä joukkolii-
kenteen vaihtopaikka raitiovaunu- ja linja-autopysäkkeineen. 

Hankkeen laajuus ja sopimuksen sisältö

NCC Property Development Oy toteuttaa ostoskeskuksen yhteyteen 
maanalaiseen pysäköintikellarin. NCC Property Development Oy ja 
HKL ovat neuvotelleet autojen liityntäpysäköintipaikkojen toteuttami-
sesta ostoskeskuksen yhteyteen rakennettavaan pysäköintikellariin. 
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Perustettava Kiinteistö Oy Laajasalon uusi ostoskeskus toteuttaa 50 
pysäköinnin käyttöoikeuspaikkaa HKL:n liityntäpysäköintiä varten ja 
luovuttaa niiden käyttöoikeuden HKL:lle.

Ensimmäiset 20 autopaikkaa kaupunki lunastaa hintaan 664 906 euroa 
(alv 0) aluksi bussiliikennettä tukevan liityntäpysäköinnin käyttöön os-
toskeskuksen valmistuttua, arviolta vuonna 2018. Loput 30 autopaikkaa 
kaupunki lunastaa hintaan 997 359 euroa (alv 0) myöhemmin aloitta-
vaa raitioliikennettä tukevan liityntäpysäköinnin käyttöön raitioliikenteen 
käynnistyessä Laajasalossa, kuitenkin viimeistään 31.12.2025.

Käyttöoikeussopimuksen mukaan Kiinteistö Oy Laajasalon uusi ostos-
keskus luovuttaa liityntäpysäköintipaikat HKL:n käyttöön 60 vuodeksi 
liityntäpysäköintipaikkojen luovutusajankohdasta lukien. 

Sopimuksessa sovitaan myös liityntäpysäköintipaikkojen ylläpitokustan-
nuksista, käyttöoikeuskorvauksen maksamisesta, liityntäpysäköintipaik-
kojen vuorottaiskäytöstä ja pysäköinnin opasteista. 

HKL:n liityntäliikenteen käyttöoikeuspaikat ovat liityntäpysäköinnin käy-
tössä maanantaista perjantaihin kello 05.00 – 17.30 välisenä aikana. 
Maanantaista perjantaihin ennen klo 5.00 ja klo 17.30 jälkeen sekä lau-
antaisin ja sunnuntaisin pysäköintipaikat ovat ostoskeskuksen vapaas-
sa asiakaskäytössä. HKL määrittelee liityntäpysäköinnin hinnat ja mak-
sutavat. 

Käyttöoikeussopimuksen mukaisesti HKL maksaa NCC:lle korvaukse-
na viidenkymmenen autopaikan osalta yhteensä 1 662 265 euroa (alv 
0) eli voimassa olevan arvonlisäveron mukaisesti laskettuna 2 061 208 
euroa. Korvaus muodostuu liityntäpysäköinnin rakennuttamis- ja suun-
nittelukuluista sekä ylläpitokuluista. Korvauksen maksaminen jaetaan 
kahteen erään liityntäpysäköinnin käyttöoikeuspaikkojen luovuttamisen 
mukaisesti. Sopimuksessa on huomioitu myös se, että jos Laajasalon 
uusi ostoskeskus ei saa rakennuslupaa niin käyttöoikeussopimuskin 
raukeaa.

Liityntäpysäköintipaikkojen ensimmäinen vaihe (20 autopaikkaa) rahoi-
tetaan vuoden 2017 talousarvion kohdasta 8 22 19 Arvopaperit, Muut 
kohteet, Khn käytettäviksi päätösehdotuksen mukaisesti. Sopimuksen 
toisen vaiheen (30 autopaikkaa) rahoitukseen varaudutaan kaupungin 
talousarvioon sisällytettävässä investointiohjelmassa niiden lunastusa-
jankohdan täsmentyessä.

Ostoskeskuksen rakennustyöt on tarkoitus aloittaa keväällä 2017. Sopi-
mus on tarkoitus allekirjoittaa heti sen tultua kaupunginhallituksessa 
hyväksytyksi.
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Esittelijän kannanotot

Esittelijä toteaa, että hanke on perusteltu Laajasalon kehittyvien liiken-
neyhteyksien ja alueelle suunnitellun täydennysrakentamisen näkökul-
masta. Liityntäpysäköinti tukee tulevaa Kruunusiltojen ja mahdollisen 
kaupunkibulevardin myötä rakentuvaa raitioliikennettä sekä joukkolii-
kenteen vaihtopaikkayhteyksiä ostoskeskuksen edessä. Kaupunginval-
tuuston 31.8.2016 hyväksymän Kruunusillat -hankkeen yleissuunnitel-
massa todettiin, että hankkeen yhteydessä ei erikseen toteuteta autoille 
liityntäpysäköintipaikkoja, vaan että liityntäpysäköintiä voidaan harkita 
Yliskylän keskukseen ostoskeskuksen yhteyteen.

Käyttöoikeuskorvauksen kustannusta 33 000 euroa/autopaikka voidaan 
pitää kohtuullisena, sillä vastaavantyyppisten kohteiden toteutuskustan-
nukset ovat olleet keskimäärin 35 000 – 39 000 euroa/autopaikka.

Nyt esillä oleva sopimus koskee vain autopaikkoja. Ostoskeskushank-
keen yhteydessä ostoskeskuksen varaajat ja NCC Property Develop-
ment Oy toteuttavat rakennusvalvonnan edellyttämät asiakkaiden ja 
työntekijöiden pyöräpaikat. Kruunusillat-hankkeen raitiotien yleissuunni-
telman mukaisesti Laajasalon alueelle suunnitellaan raitiotiepysäkkien 
yhteyteen polkupyörien liityntäpysäköintiä. Tavoitemääränä on 25 pyö-
räpaikkaa merkittävimpien pysäkkien yhteyteen, kuitenkin vähintään 10 
paikkaa pysäkkiä kohden. 

Lopuksi esittelijä toteaa, että Helsingin kaupunki osallistuu Helsingin 
seudun liikenne -kuntayhtymän koordinoimaan seudulliseen yhteistyö-
hön liityntäpysäköinnin kehittämisen osalta ja huomioi omassa toimin-
nassaan yhteisesti sovitut seudulliset kehittämislinjaukset. HSL on 
osaltaan ollut mukana Kruunusillat -hankkeen raitiotieyhteyden valmis-
telussa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liikennelaitos -liikelaitoksen esitys 8.12.2016
2 Liityntäpysäköintisopimus
3 Liityntäpysäköintipaikkojen sijoittelu
4 Kustannuslaskelma

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

HKL

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 08.12.2016 § 203

HEL 2016-013187 T 08 02 00

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti omalta osaltaan hyväk-
syä NCC:n kanssa solmittavan sopimuksen liityntäpysäköintipaikkojen 
käyttöoikeuden luovuttamisesta Laajasalon uudesta ostoskeskuksesta 
niin, että

 liityntäpysäköintikäyttöön tulee yhteensä 50 autopaikkaa kahdessa 
vaiheessa niin, että kaikki paikat ovat liityntäpysäköintikäytössä vii-
meistään 31.12.2025,

 HKL maksaa NCC:lle indeksisidonnaisena korvauksena autopai-
koista yhteensä 1 662 265 euroa (alv 0), ja 

 autopaikat ovat HKL:n käytössä kuusikymmentä (60) vuotta liityntä-
pysäköintipaikkojen luovutusajankohdasta lukien, 

ja muuten tehtävästä sopimuksesta tarkemmin ilmenevin ehdoin. 

Johtokunta päättää esittää edellä tarkoitetun sopimusluonnoksen kau-
punginhallituksen hyväksyttäväksi niin, että kaupunginhallitus samalla 
myöntää HKL:lle kaupunginhallituksen käyttövaroista määrärahan auto-
paikkojen käyttöoikeudesta maksettavaa lunastushintaa varten. 

Johtokunta edellyttää, että HKL yhteistyössä kaupunkiympäristötoimia-
lan ja HSL:n kanssa laatii selvityksen siitä, millaisissa olosuhteissa ja 
kustannustasolla liityntäpysäköinnin toteuttaminen on tarkoituksenmu-
kaista ja millaisia asiakashintojen tulisi olla.

Johtokunta katsoo, että autojen liityntäpysäköintipaikkojen yhteydessä 
tulee suunnitella myös polkupyörien liityntäpysäköinnin järjestäminen. 

Käsittely

08.12.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittelijän lisäys päätösehdotukseen: 
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Johtokunta edellyttää, että HKL yhteistyössä kaupunkiympäristötoimia-
lan ja HSL:n kanssa laatii selvityksen siitä, millaisissa olosuhteissa ja 
kustannustasolla liityntäpysäköinnin toteuttaminen on tarkoituksenmu-
kaista ja millaisia asiakashintojen tulisi olla

Johtokunta katsoo, että autojen liityntäpysäköintipaikkojen yhteydessä 
tulee suunnitella myös polkupyörien liityntäpysäköinnin järjestäminen. 

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Johanna Nyyssönen, isännöitsijä, puhelin: 310 34785

johanna.nyyssonen(a)hel.fi
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§ 66
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 
46/2016 ja 3/2017 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

eläintarhan johtokunta  
kaupunginmuseon johtokunta  
kaupunginorkesterin johtokunta  
kulttuuri- ja kirjastolautakunta 15.11.2016
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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§ 67
Alueen varaaminen Planmeca Oy:lle majoitus- ja koulutustoimintaa 
varten (Vuosaari, Lohiniemenranta)

HEL 2014-014754 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti muuttaa Helsingin kaupungin 54. kaupungino-
sasta (Vuosaari) Planmeca Oy:lle koulutuskeskuksen suunnittelua var-
ten 31.12.2016 saakka liitekarttaan 1 merkityn yhteensä noin 4 500 
m²:n varatun alueen varausta seuraavasti:

1

Varausalue muutetaan liitekartan 2 mukaiseksi noin 2 116 m²:n suurui-
seksi alueeksi.

2

Varausaikaa jatketaan 31.12.2017 asti.

3

Muuten noudatetaan päätöshistoriaan liitetyn kaupunginhallituksen va-
rauspäätöksen 9.2.2015 (162 §) ehtoja.

Käsittely

Esteelliset: Jussi Pajunen

Palautusehdotus:
Veronika Honkasalo:

Asia palautetaan valmisteluun siten, että kaupunginhallitus päättää pi-
tää voimassa kaupunkisuunnittelulautakunnan 29.11.2016 tekemän 
päätöksen palauttaa Lohiniemenrannan aluevaraus valmisteltavaksi 
niin, että koulutustilat sijoitetaan kaava-alueen pohjoiselle tontille. Täl-
lainen ratkaisu mahdollistaa rantalehdon luonto- ja virkistysarvojen tur-
vaamisen eikä aiheuta haittaa kaupungin elinkeinopolitiikalle, yrityksille 
tarjottaville palveluille tai ja työpaikkojen lisäämiselle.

Kannattaja: Silvia Modig

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jatka-
mista.
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Äänestys:

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

Jaa-äänet: 12
Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Lasse Männistö, Hannu 
Oskala, Osku Pajamäki, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas 
Rantanen, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Kaarin Taipale

Ei-äänet: 2
Veronika Honkasalo, Silvia Modig

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Pilvi Torsti

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 12 - 2 (1 poissa).

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Vanha varausaluekartta Lohiniemenranta
2 Uusi varausaluekartta Lohiniemenranta
3 Hakemus
4 Sijaintikartta Lohiniemenranta
5 HarboAcademy JKMM piirros
6 Kaavamuutos
7 Ajantasakaava

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä
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Kaupunginhallitukselle esitetään, että Planmeca Oy:lle varatun alueen 
rajausta muutettaisiin siten, että varausalue vastaa suunniteltua ase-
makaavaa. Samalla varausaikaa jatkettaisiin vuodella.

Esittelijän perustelut

Hakemus

Planmeca Oy pyytää 22.12.2016 päivätyssä liitteenä 3 olevassa hake-
muksellaan, että Lohiniemenrannasta koulutustoiminnan suunnittelua 
varten varatun alueen varausaikaa jatkettaisiin kaavasuunnittelun vii-
västymisen takia.

Tietoa hankkeesta

Planmeca omistaa kaupungin entisen edustushuvilan Villa Harbon se-
kä viereiseen rantaan rakentamansa Harbo Lounge –tilan, jonka vie-
reen sijoittuvalle varausalueella on suunnitteilla lisää koulutustilaa. Li-
säksi Planmeca on ostanut Villa Harbon viereisen rakentamattoman 
asuntotontin, johon sama kaavamuutos mahdollistaisi majoitustilojen 
rakentamisen. Liitteenä 4 on sijaintikartta ja liitteenä 5 alustava viite-
suunnitelma hankkeesta. Alueelle vireillä oleva Meri-Rastilan tontteja 
54207/9 ja 54209/1 koskeva asemakaavamuutosehdotus nro 12399 on 
liitteenä 6 ja ajantasa-asemakaava liitteenä 7.

Hakija on esittänyt aiemmin, että suunniteltava alue vuokrattaisiin myö-
hemmin hakijalle pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella. Hanke lähti-
si liikkeelle välittömästi, kun tarvittavat lupa-asiat on saatu ratkaistua. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 15.12.2015 palauttaa asian uu-
delleen valmisteltavaksi siten, että kaava huomioi paremmin kaupun-
ginhallituksen päätökset asiaa koskien. Tästä syystä varausaluetta 
muutettaisiin tarkoituksenmukaisempaan paikkaan.

Uuden valmistelun jälkeenkin kaupunkisuunnittelulautakunta palautti 
29.11.2016 kokouksessaan vireillä olevan asemakaavamuutosehdotuk-
sen uudelleen valmisteltavaksi, mutta kaupunginhallituksen puheenjoh-
taja päätti 7.12.2016 ottaa päätöksen kaupunginhallituksen käsiteltä-
väksi.

Asemakaavamuutos on tarkoitus saattaa käsiteltäväksi kaupunginhalli-
tuksen kokoukseen 30.1.2017. Mikäli kaupunginhallitus hyväksyy kaa-
van, voitaisiin kaava saattaa kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi 
15.2.2017 pidettävään kokoukseen.

Varattava alue ja varausaika
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Varattu 4 500 m²:n suuruinen alue on esitetty liitekartassa 1 ja uusi 
muutettu noin 2 116 m²:n varausalue liitekartassa 2. Varausta tulisi jat-
kaa 31.12.2017 saakka.

Lopuksi

Esittelijä pitää kaupungin elinkeinopolitiikan, yrityksille tarjottavien pal-
veluiden ja työpaikkojen lisäämisen kannalta perusteltuna, että Plan-
meca Oy:n varausta muutetaan siten, että se vastaa asemakaavoituk-
sen kohteena olevaa aluetta. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Vanha varausaluekartta Lohiniemenranta
2 Uusi varausaluekartta Lohiniemenranta
3 Hakemus
4 Sijaintikartta Lohiniemenranta
5 HarboAcademy JKMM piirros
6 Kaavamuutos
7 Ajantasakaava

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 12.01.2017 § 18

HEL 2014-014754 T 10 01 01 00

Lohiniemenranta

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Helsingin kaupun-
gin 54. kaupunginosasta (Vuosaari) Planmeca Oy:lle (y-tunnus 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 110 (147)
Kaupunginhallitus

Kaj/1
23.01.2017

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

0112773-2)  koulutuskeskuksen suunnittelua varten 31.12.2016 saakka 
liitekarttaan 1 merkityn yhteensä noin 4 500 m²:n varatun alueen va-
rausta muutettaisiin seuraavasti:

1

Varausalue muutetaan liitekartan 2 mukaiseksi noin 2 116 m²:n suurui-
seksi alueeksi.

2

Varausaikaa jatketaan 31.12.2017 asti.

3

Muuten noudatetaan kaupunginhallituksen varauspäätöksen 9.2.2015 
§162 ehtoja (liite 6).

(S0154-500)

22.01.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 09.02.2015 § 164

HEL 2014-014754 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti varata Planmeca Oy:lle Helsingin kaupungin 
54. kaupunginosasta (Vuosaari) liitekarttaan 1 merkityn yhteensä noin 
4 500 m²:n suuruisen määräalan kiinteistöistä 91-54-9903-81 ja 91-
435-876-1 koulutuskeskuksen suunnittelua varten 31.12.2016 saakka 
seuraavin ehdoin:

1

Varauksensaajalla tarkoitetaan jäljempänä varauspäätöksen mukaista 
varauksensaajaa ja soveltuvin osin hankkeen toteuttamista varten pe-
rustettavaa yhtiötä/yhtiöitä.

Varausta ei voi siirtää kolmannelle ilman kaupungin suostumusta.
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2

Varauksensaajan on laadittava suunnitelmat varattavan alueen raken-
tamiseksi yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston ja kiinteistöviraston 
tonttiosaston kanssa sekä esitettävä ennen tontin lopullista luovutusso-
pimusta selvitys hankkeen toteutuksesta.

3

Suunnittelussa on otettava huomioon rannan erityiset luontoarvot ja 
säilytettävä rannan tuntumassa kulkeva yleinen jalankulkureitti.

4

Kaavaa valmisteltaessa tulee varmistaa se, että asukkailla on vapaa 
pääsy rantaan. 

5

Kaupunki ei vastaa vahingoista, kuten suunnittelu- ja muista kuluista, 
jotka varauksensaajalle saattavat aiheutua siitä, ettei kaupunki päätä 
alueiden luovuttamisesta varauksensaajalle kaavamuutoksen tai tontin 
luovuttamista koskevan päätöksen takia.

Käsittely

09.02.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esteelliset: Jussi Pajunen

Vastaehdotus:
Otso Kivekäs: Muutetaan kappale 8 kuulumaan "Suunnittelussa on 
otettava huomioon rannan erityiset luontoarvot ja säilytettävä rannan 
tuntumassa kulkeva yleinen jalankulkureitti"

Kannattaja: Pilvi Torsti

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Kaavaa valmisteltaessa tulee varmistaa se, että 
asukkailla on vapaa pääsy rantaan. 

Kannattaja: Paavo Arhinmäki

1. äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
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EI-ehdotus: Kaavaa valmisteltaessa tulee varmistaa se, että asukkailla 
on vapaa pääsy rantaan. 

Jaa-äänet: 5
Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, Mika Raatikainen, Tatu Rauhamäki, 
Laura Rissanen

Ei-äänet: 10
Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Osku Pajamäki, 
Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Pilvi Torsti, Han-
nu Tuominen, Mirka Vainikka

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 5 - 10 kaupunginhallitus hyväksyi jäsen Honkasalon vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun esityksen.

2. äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Muutetaan kappale 8 kuulumaan "Suunnittelussa on otetta-
va huomioon rannan erityiset luontoarvot ja säilytettävä rannan tuntu-
massa kulkeva yleinen jalankulkureitti"

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 15
Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, 
Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, 
Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, 
Pilvi Torsti, Hannu Tuominen, Mirka Vainikka

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 0 - 15 kaupunginhallitus hyväksyi jäsen Kivekkään vastaehdotuk-
sen mukaisesti muutetun esityksen.

Kahden suoritetun äänestyksen perusteella kaupunginhallitus hyväksyi 
jäsen Honaksalon ja jäsen Kivekkään vastaehdotusten mukaisesti 
muutetun esityksen.
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02.02.2015 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 7.1.2015

HEL 2014-014754 T 10 01 01 00

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että Planmeca Oy on jättänyt kasva-
viin koulutustarpeisiinsa viitaten kiinteistölautakunnalle hakemuksen 
alueen varaamisesta Vuosaaressa Lohiniemenrannassa. Yrityksen tar-
koituksena on laajentaa haetun vuokra-alueen vieressä sijaitsevien 
edustus- ja koulutuskäytössä olevien Villa Harbon sekä Harbo-loungen 
toiminnallista kokonaisuutta vastaamaan nykyisiä ja tulevia tarpeita. 
Hankkeeseen liittyy asemakaavan muutostarve myös yhtiön omista-
man viereisessä korttelissa sijaitsevan tontin nro 91-54-207-9 siten, et-
tä asumisen lisäksi tonttia on mahdollista käyttää koulutuksen edellyttä-
mään majoitustoimintaan.

Kaupunkisuunnitteluvirasto pitää Planmeca Oy:n hanketta alueelle so-
pivana ja alueen toiminnallisen kehittämisen kannalta tarkoituksenmu-
kaisena. Asemakaavaosasto varautuu toiminnansuunnittelussaan ase-
makaavamuutoksen käynnistämiseen vuoden 2015 aikana hankkeen 
kanssa sovittavalla aikataululla.

Lisätiedot
Anri Linden, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37352

anri.linden(a)hel.fi
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§ 68
Lausunto korkeimmalle hallinto-oikeudelle Kruununhaan arvokkaita 
porrashuoneita koskevan asemakaavan nro 12266 valitusasiassa

HEL 2015-007069 T 03 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle seuraa-
van lausunnon:

Helsingin kaupunginvaltuusto on 22.4.2015 (§ 115) hyväksynyt 1. kau-
punginosan (Kruununhaka) korttelin 11 tontin 6, korttelin 14 tonttien 6 
ja 12, korttelin 15 tontin 4, korttelin 16 tontin 9, korttelin 19 tontin 2, 
korttelin 21 tontin 1, korttelin 22 tontin 6 ja korttelin 23 tontin 10 asema-
kaavan muutosehdotuksen 7.10.2014 päivätyn ja 17.3.2015 muutetun 
piirustuksen numero 12266 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta il-
menevin perustein. 

********** ovat valittaneet kaupunginvaltuuston päätöksestä Helsingin 
hallinto-oikeudelle. Hallinto-oikeus on päätöksellään 12.5.2016 nro 
16/0419/5 hylännyt valituksen. ********** ovat 10.6.2016 toimittaneet 
asiassa valituslupahakemuksen ja valituksen korkeimmalle hallinto-oi-
keudelle. Korkein hallinto-oikeus on pyytänyt kaupunginhallitukselta se-
litystä valituslupahakemuksen ja valituksen johdosta.

Kaupunginhallituksen johtosäännön 8 §:n 2 momentin 5 kohdan mu-
kaan kaupunginhallitus antaa selityksen kaupunginvaltuuston päätöstä 
koskevan valituksen johdosta, jos kaupunginhallitus katsoo voivansa 
yhtyä valtuuston päätöksen lopputulokseen. Kysymyksessä on jatkova-
litus asiassa, jossa hallinto-oikeus on pysyttänyt valtuuston päätöksen. 

Valituslupahakemuksen ja valituksen keskeinen sisältö

Valittajat pyytävät, että korkein hallinto-oikeus myöntää heille valituslu-
van Kruununhaan yli 100 vuotta vanhoja, arvokkaita asuinkerrostaloja 
koskevaan Helsingin kaupunginvaltuuston hyväksymään asemakaavan 
muutokseen nro 12266, jonka mukaan hissien rakentaminen esteettö-
myyden parantamiseksi sallittaisiin sr-1 merkittyihin ja eritysesti valittui-
hin kulttuurihistoriallisesti merkittäviin 28 porrashuoneeseen, mikäli se 
on teknisesti ja rakennettuun ympäristöön liittyviä erityisiä arvoja turme-
le-matta mahdollista. Suojelua on pyritty parantamaan lisäämällä itse 
kaavaan määräys rakennetun ympäristön erityisten arvojen turmele-
miskiellosta. Asemakaavassa ei ole kuitenkaan riittäviä määräyksiä tai 
rakennustapaohjeistusta suojelun toteuttamiseksi käytännössä, vaan 
asia joudutaan arvottamisen kautta ratkaisemaan rakennuslupavai-
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heessa. Kaavaan on tosin lisätty neuvotteluvelvollisuus museoviran-
omaisen kanssa korvaamaan aikaisempi kirjallinen lausunto, mutta tä-
mä ei kuitenkaan takaa rakennuslupaprosessin läpinäkyvyyttä eikä 
maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n 2 momentin suojeluvelvoitteiden to-
teutumista ristiriitatilanteissa. Kaavaan on lisätty myös rakennuslupaha-
kemukseen liitettävä hakijan valitseman asiantuntijan laatima raken-
nushistoriaselvitys, joka ei voi korvata tarpeellisia selvityksiä hissien 
vaikutuksista rakennetun ympäristön erityisiin arvoihin. Muilta osin kaa-
van rakennussuojelua koskevat määräykset vastaavat pitkälti kumotun 
kaavan määräyksiä. Valitut porrashuoneet ovat Helsingin ja koko maan 
rakennuskannassa historiallisia harvinaisuuksia, joita meillä sivistys-
kansana ei ole varaa tuhota. 

Valituksessa korkeimmalle hallinto-oikeudelle valittajat pyytävät Helsin-
gin hallinto-oikeuden päätöksen 12.5.2016 16/0419/5 ja Helsingin kau-
punginvaltuuston päätöksen 22.4.2015 § 115 kumoamista kokonaisuu-
dessaan ja vähintään siltä osin kuin ne sallivat hissien rakentamisen ar-
vokkaisiin porrashuoneisiin. 

Valituslupahakemuksen perusteina valittajat ovat todenneet, että on 
tärkeää saattaa korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, voidaan-
ko asemakaavan muutoksen jälkeenkään varmistua siitä, että lainmu-
kainen tasapaino rakennetun ympäristön arvojen ja esteettömyyden vä-
lillä saavutetaan rakennuslupamenettelyä varten. Hissin rakentamisen 
salliminen itse porrashuoneeseen esteettömyysperiaatetta noudattaen 
on edelleen ristiriidassa maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n 2 momen-
tin suojelusäännöksen kanssa rakennetun ympäristön erityisten arvojen 
turmelemiskiellosta huolimatta ja ottaen myös huomioon, että maan-
käyttö- ja rakennuslain 13 §:n 3 momentin mukainen esteettömyysvaa-
timus koskee uudisrakentamista. Valittajat katsovat, että uuteen ase-
makaavaan ei ole välittynyt korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirja-
päätöksen 5.2.2014 § 254 olennainen sisältö suojelun ja esteettömyy-
den tasapainottamisesta rakennuslupamenettelyä varten.    

Valitusoikeus ja määräajan noudattaminen

Kuntalain 93 ja 97 §:n mukaan hallinto-oikeuden päätöksestä valitetaan 
korkeimmalle hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedok-
si-saannista. Valitusaika luetaan siitä, kun ilmoitus päätöksestä on jul-
kaistu. Jos päätös on annettu asianomaiselle erikseen tiedoksi, valitu-
saika luetaan tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asian-
omaisten tietoon silloin, kun se on annettu 12.5.2016. Valituslupahake-
mus ja valitus on toimitettu korkeimmalle hallinto-oikeudelle 10.6.2016. 
Valitusasiakirjat ovat siten saapuneet KHO:lle lain mukaisessa määrä-
ajassa. Valittajilla, jotka ovat hakeneet muutosta valtuuston päätökseen 
hallinto-oikeudelta, on asiassa lain mukaan valitusoikeus. 
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Selitys valituksen johdosta

Oikeuspalvelut toteaa, että kaupunginhallituksen tulisi antaa valituksen 
johdosta korkeimmalle hallinto-oikeudelle seuraava selitys. Selitys on 
laadittu yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa. 

Valituslupahakemuksen ja valituksen hylkääminen

Kaupunginhallitus lausuu valituslupahakemuksen ja valituksen johdosta 
samassa yhteydessä. Kaupunginhallitus pyytää ensisijaisesti valituslu-
pahakemuksen hylkäämistä. 

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 188.5 §:n mukaan hallinto-oikeu-
den päätökseen, joka koskee oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella 
olevaa asemakaavaa ja jolla ei ole muutettu valituksen kohteena ollutta 
viranomaisen päätöstä siltä osalta, johon valitus kohdistuu, saa hakea 
muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitus-
luvan. 

Hallintolainkäyttölain 13.2 §:n mukaan valituslupa on myönnettävä, jos 
lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oi-
keuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeim-
man hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, asian saattamiseen korkeimman 
hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta asiassa tapahtu-
neen ilmeisen virheen vuoksi tai valitusluvan myöntämiseen on muu 
painava syy. 

Valituslupahakemuksessa ei ole jäljempänä todetuin tavoin esitetty hal-
lintolainkäyttölaissa tarkoitettua lainsoveltamiseen, oikeuskäytännön 
yhtenäisyyteen tai päätöksen ilmeiseen virheellisyyteen liittyvää perus-
tetta valituslupahakemuksen myöntämiselle. 

Mikäli korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan, kaupunginhallitus 
pyytää jäljempänä esitettävin perustein toissijaisesti valituksen hylkää-
mistä perusteettomana ja yhtyy hallinto-oikeuden päätökseen ja sen 
perusteluihin. Hallinto-oikeus on tutkinut kaupunginvaltuuston päätök-
sen lainmukaisuuden oikein ja antanut asiassa perustellun ratkaisun. 
Valituksessa ei ole esitetty seikkoja, joiden johdosta hallinto-oikeuden 
päätöstä tulisi muuttaa.

Valituksen tutkimatta jättäminen

Kaupunginhallitus pyytää valituksen tutkimatta jättämistä siltä osin kuin 
se kohdistuu kaupunginvaltuuston päätöksen ja siihen sisältyvien kaa-
varatkaisujen tarkoituksenmukaisuuteen. Kunnallisvalitusta ei voi kun-
talain 90 §:n 2 momentin mukaan tehdä päätöksen tarkoituksenmukai-
suuteen liittyvillä perusteilla. 
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Vastaus valituslupahakemuksen perusteisiin ja valituksessa esitettyihin väitteisiin

Kaupunginhallitus viittaa vastauksenaan hallinto-oikeuden päätökseen 
ja sen perusteluihin, kaupunginvaltuuston kaavapäätökseen sekä kau-
pungin hallinto-oikeudelle toimittamaan lausuntoon liitteineen. Kaupun-
ginhallitus toteaa lisäksi seuraavaa. 

Kaavan tavoitteet

Asemakaavan muutosta koskee erityistavoite: Alueiden käytön suunnit-
telussa on edistettävä olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämis-
tä sekä luotava edellytykset hyvälle taajamakuvalle. 

Asemakaavan tavoitteeksi on otettu vanhan rakennuskannan hyödyn-
täminen ja esteettömyyden edistäminen. Samalla kun suojellaan arvo-
kasta rakennuskantaa ja siihen liittyviä arvoja, sallitaan hissien rakenta-
minen porraskäynteihin, mikäli se on teknisesti mahdollista. Hissit on 
toteutettava rakennusteknisesti siten, että ne sopivat mahdollisimman 
hyvin ympäristöönsä. Asemakaavassa osoitetaan myös mahdollisuudet 
hissien rakentamiseen niin, että arvokkaat porrashuoneet voidaan säi-
lyttää. 

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen 12.4.2014 jälkeen suojelu-
määräyksessä tuodaan esiin hissin rakentamisen rakennuslupavaihee-
seen liittyvä neuvotteluvelvollisuus museoviranomaisen kanssa. Lisäksi 
hissin rakentamisen sallivassa määräyksessä (Hissin rakentaminen 
sallitaan porraskäynteihin, mikäli se on teknisesti ja rakennetun ympä-
ristön erityisiä arvoja turmelematta mahdollista.) edellytetään rakenne-
tun ympäristön arvojen huomioon ottamista. 

Asemakaavamääräysten ja rakennustapaohjeistuksen riittävyys ja MRL 54 §:n 2 
momentin suojeluvelvoitteiden toteutuminen ristiriitatilanteissa

Asemakaavamuutoksen 12266 suojelumääräykset

Kaikkia asemakaavamuutoksen kohteena olevilla tonteilla sijaitsevia ra-
kennuksia koskee määräys sr-1, jonka mukaan ne ovat rakennustai-
teellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaita. Rakennuk-
sia tai niiden osaa ei saa purkaa eikä niissä saa tehdä sellaisia korjaus-
, muutos- tai lisärakentamistöitä, jotka heikentävät rakennuksen histo-
riallista arvoa tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä.

Asemakaavamuutoksen rakennussuojelua koskevien asemakaava-
määräysten mukaan mikäli rakennuksessa on aikaisemmin tehty tällai-
sia toimenpiteitä, tulee ne korjaus-, muutos- ja lisärakentamistöiden yh-
teydessä palauttaa alkuperäistoteutuksen mukaisiksi. 
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Kaavamääräyksissä todetaan, että rakennusten julkisivut, vesikatto, ik-
kunat, ulko-ovet, parvekkeet ja yksityiskohdat materiaaleineen ja värei-
neen sekä alkuperäiset arvokkaat piharakenteet tulee säilyttää, minkä 
tulee olla korjaustöiden lähtökohtana. Mikäli rakennusosia joudutaan 
pakottavista syistä uusimaan, se tulee tehdä alkuperäistoteutuksen mu-
kaisesti. 

Korjaus-, muutos- ja lisärakentamistöiden lähtökohtana tulee ensisijai-
sesti olla, että arvokkaiden porrashuoneiden tilasarjat, rakenteet ja por-
ras-syöksyt sekä alkuperäiset tai niihin verrattavat porraskaiteet, lattia- 
seinä- ja kattopinnat, sisäovet ja –ikkunat, valaisimet ja muut yksityis-
kohdat materiaaleineen ja väreineen säilytetään. Mikäli rakennusosia 
joudutaan pakottavista syistä uusimaan, se tulee tehdä alkuperäisto-
teutuksen mukaisesti. Lisärakentamistöitä koskeva määräys luonnolli-
sesti pitää sisällään myös hissien rakentamisen.  

Lisäksi kaavamääräyksissä määrätään, että rakennuksen korjaus-, 
muutos- ja lisärakentamistöistä sekä hissien rakentamisesta tulee neu-
votella museoviranomaisen kanssa ennen rakennus- tai toimenpidelu-
van myöntämistä. Lupahakemukseen tulee liittää asiantuntijan laatima 
rakennushistoriaselvitys. 

Asemakaavan muutos sallii hissien rakentamisen porrashuoneisiin, mi-
käli se on teknisesti ja rakennettuun ympäristöön liittyviä erityisiä arvoja 
turmelematta mahdollista. Hissit on toteutettava rakennusteknisesti si-
ten, että ne sopivat mahdollisimman hyvin ympäristöönsä. 

Asemakaava siis mahdollistaa hissien rakentamisen arvokkaisiin por-
rashuoneisiin vain sillä edellytyksellä, että se yksittäistapauksessa esi-
tetyn ratkaisun mukaisesti toteutettuna on rakennettuun ympäristöön 
liittyviä erityisiä arvoja turmelematta mahdollista. Asemakaavamuutok-
sessa esitetään mahdollisuudet hissien rakentamiseen myös siten, että 
ne sijoittuvat arvokkaimpien porrashuoneiden ulkopuolelle, jolloin por-
rashuoneiden arvot voidaan säilyttää. Asemakaavaratkaisu turvaa kult-
tuurihistoriallisesti arvokkaiden porrashuoneiden erityispiirteiden ja ar-
vojen säilymisen. 

Kaupunkisuunnitteluviraston teettämä selvitystyö osoittaa, että koska 
kaikki porrashuoneet yhdessä talossakin ovat erilaisia, ei standardirat-
kaisua hissillekään ole.  Tämän vuoksi hissien asentamista koskevan 
yksityiskohtaisemman ohjeistuksen sisällyttäminen asemakaavaan ei 
ole tarkoituksenmukaista. 

Kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan asemakaavassa on annet-
tu suuri painoarvo olemassa olevalle rakennetulle ympäristölle. Edellä 
mainituilla asemakaavamääräyksillä ja rakennustapaohjeistuksella 
Kruununhaan arvokkaat porrashuoneet pystytään suojelemaan myös 
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ristiriitatilanteessa. Asemakaavassa annettujen rakennussuojelua kos-
kevien kaavamääräysten johdosta asemakaava täyttää MRL 54 §:n 2 
momentissa rakennussuojelun osalta asetetun sisältövaatimuksen. 
Asemakaava täyttää rakennetun ympäristön vaalimista ja siihen liitty-
vien erityisten arvojen säilyttämistä koskevat asemakaavan sisältövaa-
timukset. 

Kuten hallinto-oikeus on päätöksessään todennut, asemakaavaa kos-
kevissa selvityksissä on tutkittu Kruununhaan porrashuoneiden arvoja 
ja hissien sijoittamista arvokkaisiin porrashuoneisiin. Asemakaavassa 
ei kuitenkaan ole ratkaistu mahdollisten hissien sijaintia tai tarkempaa 
toteutustapaa, vaan asia ratkaistaan lupamenettelyssä, jossa on otetta-
va huomioon asemakaavassa näiltä osin annetut kaavamääräykset. 
Tähän nähden asemakaava ei ole lainvastainen sillä perusteella, että 
kaavaa laadittaessa ei ole tarkemmin selvitetty hissien rakentamisen 
vaikutuksia arvokkaisiin porrashuoneisiin. 

Lisäksi hallinto-oikeus toteaa, että samasta syystä asemakaava ei ole 
lainvastainen myöskään sillä perusteella, että kaavassa ei ole annettu 
suojelumääräyksiä porrashuonekohtaisesti eikä tarkempia ohjeita his-
sien sijoittamisesta porrashuoneisiin.  

Rakennuslupaprosessin läpinäkyvyys ja arvottaminen rakennusvalvontavirastossa

Valittajien mukaan neuvotteluvelvollisuus museoviranomaisen kanssa 
ei takaa rakennuslupaprosessin läpinäkyvyyttä. Asemakaavassa ei ole 
riittäviä määräyksiä tai rakennustapaohjeistusta suojelun toteuttamisek-
si käytännössä, vaan asia joudutaan arvottamisen kautta ratkaisemaan 
rakennuslupavaiheessa

Kaupunginhallitus toteaa, että Museovirasto on asemakaavan muutos-
ehdotuksesta nro 12266 antamassaan lausunnossa (17.12.2014) pitä-
nyt parannuksena edelliseen kaavaehdotukseen nähden sitä, että his-
sin teknisen toteuttamiskelpoisuuden lisäksi on turvattava rakennetun 
ympäristön eritysten arvojen säilyminen. Museovirasto pitää lausunnos-
saan erityisen hyvänä sitä, että kaavamääräyksessä edellytetään neu-
vottelemista museoviranomaisen kanssa ennen rakennus- ja toimenpi-
deluvan myöntämistä. 

Kaupunginhallitus viitaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksen lausuntoon , jossa todetaan asemakaavan jättävän raken-
nuslupavaiheeseen rakennetun ympäristön arvojen ja sen muutosten 
sietokyvyn määrittelyn ja että kaavamääräys korostaa selvitysten ja 
asiantuntijaviranomaisen roolia. Kaavamääräyksen lisäksi porrashuo-
neiden muutoksensietokykyä mahdollisessa hissirakentamisessa ohjaa 
maankäyttö- ja rakennuslain 118 §:n turmelemiskieltosäännös.  
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Rakennushistoriaselvitys

Valittajien mukaan rakennushistoriaselvitys ei voi korvata tarpeellisia 
selvityksiä hissien vaikutuksista rakennetun ympäristön erityisiin arvoi-
hin.

Asemakaava edellyttää kunkin yksittäisen hankkeen osalta, että tarvit-
tavat lisäselvitykset mahdollisuudesta hissien rakentamiseen ja sijoitta-
miseen rakennuksen arvot säilyttäen tehdään erikseen jatkosuunnitte-
lun yhteydessä rakennuslupamenettelyssä. Kaavamääräyksessäkin 
edellytetään liittämään lupahakemukseen asiantuntijan laatima raken-
nushistoriaselvitys ja neuvottelemaan rakentamisesta museoviranomai-
sen kanssa.

Kaupunkisuunnitteluviraston tekemien selvitysten osalta viitataan ase-
makaavan selostuksessa (s. 8-12) lausuttuun. 

Rakennussuojelua koskevat määräykset

Valittajien mukaan kaavan rakennussuojelua koskevat määräykset vas-
taavat pitkälti kumotun kaavan määräyksiä.

Kuten asemakaavan selostuksen sivulla 13 Asemakaavan muutoksen 
kuvaus –otsikon alla on todettu korkeimman hallinto-oikeuden päätös 
12.4.2014  on otettu huomioon siten, että suojelumääräyksessä tuo-
daan esiin hissin rakentamisen rakennuslupavaiheeseen liittyvä neu-
votteluvelvollisuus museoviranomaisen kanssa. Lisäksi hissin rakenta-
misen sallivassa määräyksessä (Hissin rakentaminen sallitaan porras-
käynteihin, mikäli se on teknisesti ja rakennetun ympäristön erityisiä ar-
voja turmelematta mahdollista.) edellytetään rakennetun ympäristön ar-
vojen huomioon ottamista. 

Kaupunginhallitus toteaa, että asemakaavamääräyksillä Kruununhaan 
arvokkaat porrashuoneet pystytään suojelemaan. Asemakaavassa on 
annettu suuri painoarvo olemassa olevalle rakennetulle ympäristölle. 
Asemakaavassa annettujen rakennussuojelua koskevien kaavamää-
räysten johdosta asemakaava täyttää MRL 54 §:n 2 momentissa raken-
nussuojelun osalta asetetun sisältövaatimuksen. Asemakaava täyttää 
rakennetun ympäristön vaalimista ja siihen liittyvien erityisten arvojen 
säilyttämistä koskevat asemakaavan sisältövaatimukset. 

Hissin rakentamisen salliminen itse porrashuoneeseen esteettömyys-
periaatetta noudattaen on edelleen ristiriidassa MRL 54.2 §:n kanssa 
ottaen myös huomioon, että MRL 13 §:n 3 momentin mukainen esteet-
tömyysvaatimus koskee uudisrakentamista
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Valittajien mukaan hissin rakentamisen salliminen itse porrashuonee-
seen esteettömyysperiaatetta noudattaen on edelleen ristiriidassa MRL 
54 §:n 2 momentin suojelusäännöksen kanssa rakennetun ympäristön 
erityisten arvojen turmelemiskiellosta huolimatta ja ottaen myös huo-
mioon, että MRL 13 §:n 3 momentin mukainen esteettömyysvaatimus 
koskee uudisrakentamista. 

MRL 13 § sisältää vain yleisen säännöksen Suomen rakentamismää-
räyskokoelmasta (L958/2012). Rakentamismääräyksiä koskevan sään-
telyn uudistamista koskevassa hallituksen esityksessä  todetaan, että 
Suomen rakentamismääräyskokoelman teknisiä vaatimuksia sovelle-
taan ensisijaisesti uusiin rakennuksiin. Voimassa olevissa ”vanhoissa” 
määräyksissä on liikkumaesteettömyyttä koskeva ohje Rakentamis-
määräyskokoelma F1, Esteetön rakennus, Määräykset ja ohjeet 2005. 

Sen mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että ra-
kennus ja sen piha- ja oleskelualueet suunnitellaan ja rakennetaan nii-
den käyttötarkoituksen, käyttäjämäärän ja kerrosluvun edellyttämällä 
tavalla siten, että esteettömyys ja käytettävyys otetaan huomioon erityi-
sesti lasten, vanhusten ja vammaisten henkilöiden kannalta.

MRL 117 §:n mukaan rakennuksen tulee olla tarkoitustaan vastaava, 
korjattavissa, huollettavissa ja muunneltavissa sekä, sen mukaan kuin 
rakennuksen käyttö edellyttää, soveltua myös sellaisten henkilöiden 
käyttöön, joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut.

MRL 117 § koskevien perustelujen  mukaan rakennuksen käyttökelpoi-
suudesta säädettäisiin pykälän 3 momentissa. Siinä kiinnitettäisiin eri-
tyistä huomiota siihen, että rakennuksen suunnittelussa otettaisiin huo-
mioon rakennuksen käytön aikainen korjattavuus, huollettavuus ja 
muunneltavuus. Voimassa olevaa lainsäädäntöä vastaavasti säädettäi-
siin myös liikkumisesteettömästä rakentamisesta. Rakennuksen tulisi 
sen mukaan kuin sen käyttö edellyttää soveltua myös sellaisille henki-
löille, joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut. Edellä olevia vaati-
muksia teknisiltä osiltaan täsmennettäisiin Suomen rakentamismää-
räyskokoelmassa. Tarvittavan jouston saavuttamiseksi korjaus- ja muu-
tostöissä ehdotetaan säädettäväksi näitä koskevista perusvaatimuksis-
ta. Huomiota olisi kiinnitettävä rakennuksen ominaisuuksiin ja soveltu-
vuuteen aiottuun käyttöön. Eräänlaisena alarajana säädettäisiin, että 
muutoksen johdosta rakennuksen käyttäjien turvallisuus ei saa vaaran-
tua eivätkä heidän terveydelliset olonsa heikentyä. Tämä vastaa voi-
massa olevan lain sisältöä rakentamismääräysten soveltamisessa ja 
korostaa hienovaraisen korjaustavan ja käyttötarkoituksen muutoksen 
merkitystä.
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Helsingin rakennuslautakunta hyväksyi 21.1.2014 rakennusten esteet-
tömyysohjeen, jota on täsmennetty 10.2.2015: http://www.hel.fi/sta-
tic/rakvv/ohjeet/Esteettomyys.pdf

Rakennusvalvontaviranomaisen esteettömyyttä koskevassa ohjeistuk-
sessa tulee esiin esteettömyyden ja rakennussuojelun yhteensovittami-
sen haasteet, jolloin edellytetään korkeatasoista suunnittelua.  

Ohjeen mukaan korjausrakentaminen on määräysten soveltamisen 
kannalta eri asemassa kuin uuden rakennuksen rakentaminen. Kor-
jausrakentamisessa noudatetaan yleisiä oikeusohjeita, jotka antavat 
soveltavalle viranomaiselle harkintavaltaa periaatteessa kaikkien ra-
kentamismääräysten soveltamisessa. Esteettömyys on tässä katsan-
nossa eräs osa-alue monien muiden joukossa. Myös rakennuksen 
käyttötarkoitus vaikuttaa siihen, miten ja missä laajuudessa tulee es-
teettömyyteen kiinnittää korjaushankkeissa huomiota. Niin sanottu hie-
novaraisen korjaamisen periaate (maankäyttö- ja rakennuslain 118 §) 
velvoittaa lain tasoisesti huolehtimaan siitä, ettei rakennuksen korjaus- 
ja muutostyössä historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaita ra-
kennuksia turmella. On tilanteita, joissa uudiskohteiden tason kaltainen 
esteettömyys voi ajautua ristiriitaan historiallisten arvojen kanssa. His-
toriallisesti arvokkaissa rakennuksissa edellytetään aina korkeatasoista 
suunnittelua. Korjausrakentamisen tilanteet ovat niin vaihtelevia, että 
yleisten suunnitteluohjeiden antaminen on vaikeata. 

Kuten edellä on todettu, asemakaavamuutos toteuttaa lain vaatimusta 
rakennetun ympäristön vaalimisesta. Asemakaavamääräyksillä Kruu-
nunhaan arvokkaat porrashuoneet pystytään suojelemaan. Asemakaa-
vassa on annettu suuri painoarvo olemassa olevalle rakennetulle ym-
päristölle ja sen erityispiirteille. Rakennukset ja niiden porrashuoneet 
ovat rakennushistorialliselta, rakennustaiteelliselta ja -teknisiltä omi-
naispiirteiltään yksilöllisiä.  

Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikertapäätös 5.2.2014 § 254

Valittajien mielestä päätöksen olennainen sisältö suojelun ja esteettö-
myyden tasapainottamisesta rakennuslupamenettelyä varten ei ole vä-
littynyt uuteen asemakaavaan.

Asemakaavamääräyksiin tehdyt muutokset on käyty läpi asemakaavan 
selostuksessa (s. 24 - 25). Suojelumääräyksiä on tarkennettu siten, et-
tä varmistetaan rakennetun ympäristön arvojen ja esteettömyyden välil-
lä oleva lainmukainen tasapaino rakennuslupamenettelyä varten. 

Rakennuksen korjaus-, muutos- ja lisärakennustöiden sekä hissin ra-
kentamisen rakennus- ja toimenpideluvan myöntämistä ennen on ase-
tettu velvollisuus neuvotella museoviranomaisen kanssa. Lupahake-
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mukseen on myös velvoitettu liitettäväksi asiantuntijan laatima raken-
nushistoriaselvitys. 

Hissin rakentamisen sallivaan määräykseen (Hissin rakentaminen salli-
taan porraskäynteihin, mikä se on teknisesti ja rakennetun ympäristön 
erityisiä arvoja turmelematta mahdollista. Hissit on toteutettava raken-
nusteknisesti siten, että ne sopivat mahdollisimman hyvin ympäristöön-
sä.) on lisätty määräys rakennetun ympäristön erityisten arvojen turme-
lemiskiellosta, jonka voidaan katsoa suojaavan arvokkaat porrashuo-
neet. Lisäksi arvokkaiden porrashuoneiden korjaustöitä koskeva mää-
räys on laajennettu koskemaan myös muutos- ja lisärakentamistöitä. 
Hissin rakentamista pidetään muutos- ja lisärakentamisena. (Korjaus-, 
muutos- tai lisärakentamistöiden lähtökohtana tulee ensisijaisesti olla, 
että arvokkaiden porrashuoneiden tilasarjat, rakenteet ja porrassyöksyt 
sekä alkuperäiset tai niihin verrattavat porraskaiteet, lattia-, seinä- ja 
kattopinnat, sisäovet ja -ikkunat, valaisimet ja muut yksityiskohdat ma-
teriaaleineen ja väreineen säilytetään. Mikäli rakennusosia joudutaan 
pakot-tavista syistä uusimaa, se tulee tehdä alkuperäistoteutuksen mu-
kaisesti.) 

Yhteenveto

Kaupunginhallitus katsoo, että asemakaava ja siihen korkeimman hal-
linto-oikeuden päätöksen jälkeen sisällytetyt määräykset turvaavat par-
haalla mahdollisella tavalla rakennetun ympäristön arvojen kuten ra-
kennusten ja niitten porrashuoneitten yksilöllisten ominaispiirteitten säi-
lymisen ja esteettömyyden tasapainon toteutumisen kulloisenkin raken-
nus-hankkeen kohdalla. 

Kaupunginhallitus toteaa, että valituksessa ei ole esitetty sellaisia lailli-
suusperusteita, joiden perusteella asemakaavapäätös tulisi kumota. 
Kaava täyttää MRL 54 §:n 2 momentin sisältövaatimukset ja perustuu 
lain edellyttämiin kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitte-
luun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavapäätös ei si-
ten ole syntynyt kuntalain 90 §:n tarkoittamalla tavalla virheellisessä 
järjestyksessä, viranomainen ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös 
muutenkaan ole lainvastainen.

Kaupunginhallitus pyytää valituksen hylkäämistä perusteettomana ja se 
jättämistä tutkimatta päätöksen tarkoituksenmukaisuuteen kohdistuvilta 
osin.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024
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Liitteet

1 Haon päätös 12.5.2016
2 Korkein hallinto-oikeus, selityspyyntö 23.11.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikeuspalvelut, lausunnon toi-
mittamista varten korkeimmalle 
hallinto-oikeudelle

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024
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03354/15/4103

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Helsingin hallinto-oikeudelle seuraavan 
lausunnon kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyn valituksen johdos-
ta:

Helsingin kaupunginvaltuusto on 22.4.2015 (§ 115) hyväksynyt 1. kau-
punginosan (Kruununhaka) korttelin 11 tontin 6, korttelin 14 tonttien 6 
ja 12, korttelin 15 tontin 4, korttelin 16 tontin 9, korttelin 19 tontin 2, 
korttelin 21 tontin 1, korttelin 22 tontin 6 ja korttelin 23 tontin 10 asema-
kaavan muutosehdotuksen 7.10.2014 päivätyn ja 17.3.2015 muutetun 
piirustuksen numero 12266 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta il-
menevin perustein. 

********** ovat 28.5.2015 valittaneet valtuuston päätöksestä Helsingin 
hallinto-oikeudelle. Hallinto-oikeus on pyytänyt kaupunginhallitusta 
hankkimaan valituksen johdosta kaupunginvaltuuston lausunnon.

Valituksen keskeinen sisältö

Valituksessa on vaadittu kaupunginvaltuuston päätöksen 22.4.2015 § 
115 kumoamista lainvastaisena ja koska korkeimman hallinto-oikeuden 
asiassa aiemmin antamaa ratkaisua (KHO:2014:17) ei ole huomioitu 
riittävästi.

Valittajat ovat valituksensa perusteina todenneet muun muassa, että 
kaavamuutosta voidaan edelleen pitää ristiriitaisena, eikä se edelleen-
kään anna varmuutta kaavan vastakkaisten tavoitteiden (esteettömyys 
ja suojelu) lainmukaisen tasapainon saavuttamisesta. Kaavaan eivät 
ole välittyneet porraskäytävien suojelua varten tehdyt ainoat selvitykset 
(kaavaehdotus 11944), joihin kaavamuutoksen pitäisi perustua. Ase-
makaava ei täytä MRL:n sisältövaatimuksia rakennussuojelun osalta ja 
on ristiriidassa MRL 118 §:n turmelemiskieltosäännöksen kanssa.

Valituksessa on todettu, että asemakaavamuutoksessa hissien raken-
taminen edelleenkin sallittaisiin kaikkiin selvityksissä arvokkaiksi todet-
tuihin porrashuoneisiin ilman, että uusia selvityksiä hissien rakentami-
sen vaikutuksista ja suojelunäkökohtien huomioon ottamisesta on teh-
ty. Kaavamuutoksessa ei ole selvitetty, miten suojelutavoitteet kaavan 
avulla voisivat toteutua. 

Valittajien mukaan kaavaan ei sisälly riittävää ohjeistusta siitä, miten 
hissien asennus olisi mahdollista toteuttaa rakennettuun ympäristöön 
liittyviä erityisiä arvoja turmelematta tai ennen rakennuslupamenettelyä 
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voitaisiin varmistua lainmukaisen tasapainon saavuttamisesta ristirii-
taisten tavoitteiden välillä. 

Valituksessa pidetään ilmeisenä, että määräys hissin sallimisesta kaik-
kiin porrashuoneisiin, perustuu kaupungin tavoitteeseen olemassa ole-
van rakennuskannan hyödyntämisestä rakentamalla ullakkohuoneistoja 
ei kaupungin tiivistämistavoitteeseen. 

Valitusoikeus ja määräajan noudattaminen

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 188 §:n 1 momentin mukaan muu-
tosta asemakaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen haetaan si-
ten kuin kuntalaissa säädetään. Kuntalain 92 §:n 1 momentin mukaan 
kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka 
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asia-
nosainen) sekä kunnan jäsen. Muutoksenhakijoiden kotipaikka on Hel-
sinki. Muutoksenhakijoilla on asiassa valitusoikeus.

Kuntalain 93 §:n mukaan kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kulues-
sa päätöksen tiedoksisaannista. MRL 188 §:n 6 momentin mukaan 
kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asiano-
saisten tietoon silloin, kun päätös on kuntalain 63 §:n mukaisesti ase-
tettu yleisesti nähtäville.

Kaupunginvaltuuston 22.4.2015 päivätty pöytäkirja on pidetty yleisesti 
nähtävillä Helsingin kaupungin kirjaamossa 4.5.2015. Valitus on toimi-
tettu hallinto-oikeudelle 28.5.2015. Valitus on siten tehty määräajassa.

Lausunto valituksen johdosta

Helsingin kaupunginhallituksen johtosäännön 8 §:n 2 momentin 5 koh-
dan mukaan kaupunginhallitus antaa lausunnon kaupunginvaltuuston 
päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kaupunginhallitus katsoo 
voivansa yhtyä kaupunginvaltuuston päätöksen lopputulokseen.

Valituksen hylkääminen ja tutkimatta jättäminen

Kaupunginhallitus pyytää jäljempänä esitettävin perustein valituksen 
hylkäämistä. Kaupunginvaltuuston päätös ei ole syntynyt MRL:n ase-
makaavaa koskevien sisältövaatimusten tai menettelysäännösten vas-
taisesti. Kaava perustuu MRL:n edellyttämiin  kaavan merkittävät vaiku-
tukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja sel-
vityksiin. Päätös on muiltakin osin lain mukainen. 

Kaupunginhallitus pyytää lisäksi valituksen tutkimatta jättämistä siltä 
osin kuin se kohdistuu valtuuston päätöksen ja siihen sisältyvien kaa-
varatkaisujen tarkoituksenmukaisuuteen.  Kunnallisvalitusta ei voi kun-
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talain 90 §:n 2 momentin mukaan tehdä päätöksen tarkoituksenmukai-
suuteen liittyvillä perusteilla. 

Valitusperusteiden oikeudellinen arviointi

Kaupunginhallitus viittaa asiassa kaupunginvaltuuston päätöksen pe-
rusteluihin ja muihin valmisteluasiakirjoista ilmeneviin seikkoihin sekä 
jäljempänä mainittuihin perusteisiin. Lisäksi kaupunginhallitus viittaa 
kaavaselostukseen, jossa on MRL 55 §:n 3 momentin mukaan esitetty 
asemakaavan perusteet. 

Asemakaavamuutosta koskevat selvitykset

MRL 9 §:n 1 momentin (L 6.3.2015/204) mukaan kaavan tulee perus-
tua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen 
edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavan vaikutuksia selvitet-
täessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus. 

Pykälän 2 momentin mukaan kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa 
määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen to-
teuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelli-
set, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä 
koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia 
vaikutuksia. 

Oikeuskirjallisuudessa (Hallberg, Haapanala, Koljonen, Ranta, Maan-
käyttö- ja rakennuslaki, 2006, s. 51) todetaan MRL:n ympäristövaiku-
tuskäsitteen olevan laaja-alainen, ja laissa on tuotu esiin eräitä kaavoi-
tuksessa keskeisiä vaikutusten kohteita. Näitä ovat yhdyskuntatalou-
delliset, sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset. Lisäksi edellytetään ar-
vioitavaksi ”muut vaikutukset”.

Asemakaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on laadittu seuraavat 
selvitykset: 

1.Kruununhaka, rakennustaiteellisesti arvokkaiden porrashuoneiden in-
ventointi, Arkkitehtitoimisto Schulman Oy, 2003.

2.Kruununhaan porrashuoneet, Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston 
julkaisuja 2005:5. 

3.Hissien sijoittaminen eräisiin Kruununhaan asuinkerrostaloihin, Vil-
helm Helander / Vilhelm Helander, Juha Leiviskä, arkkitehdit SAFA, 
2008. 

Selvitysten osalta viitataan asemakaavan selostuksessa (s. 8-12) lau-
suttuun. 
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Asemakaavamuutoksen valmistelussa on tehty viranomaisyhteistyötä 
asianomaisten viranomaisten kuten Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen, museoviraston, Helsingin kaupunginmuseon sekä 
Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston kanssa ja valmistelun 
aikana on järjestetty maankäyttö- ja rakennuslain 66 § mukainen viran-
omaisneuvottelu. Asianomaisilla viranomaisilla ei ole ollut asemakaa-
vaan liittyvien selvitysten osalta huomautettavaa.

Asemakaavan toteuttamisen ympäristövaikutusten, yhdyskuntatalou-
dellisten vaikutusten ja sosiaalisten vaikutusten on katsottu olevan vä-
häisiä, joten niistä ei ole tehty erillisiä kirjallisia selvityksiä. Sosiaalisena 
vaikutuksena voidaan todeta olevan esteettömyyden paraneminen, mi-
kä on todettu myös kaavaselostuksessa. Kaava-alueen esteettömyy-
den parantaminen on ollut kaavahankkeen keskeinen lähtökohta ja ta-
voite suojelutavoitteen lisäksi. Kaavalla ei ole katsottu olevan merkittä-
viä ympäristövaikutuksia.

Asemakaavamuutoksen numero 12266 tavoitteena on suojella kulttuu-
rihistoriallisesti merkittävät asuinkerrostalot ja samalla parantaa niiden 
esteettömyyttä. Tavoitteena on esittää mahdollisuudet hissien rakenta-
miseen siten, että arvokkaat porrashuoneet voidaan säilyttää. Samalla 
kun suojellaan arvokasta rakennuskantaa ja siihen liittyviä arvoja, salli-
taan hissien rakentaminen porraskäynteihin, mikäli se on teknisesti ja 
rakennettuun ympäristöön liittyviä erityisiä arvoja turmelematta mahdol-
lista. Hissit on toteutettava rakennusteknisesti siten, että ne sopivat 
mahdollisimman hyvin ympäristöönsä.

Kaupunkisuunnitteluviraston teettämä selvitystyö osoittaa, että koska 
kaikki porrashuoneet, yhdessä talossakin, ovat erilaisia, ei standardirat-
kaisua hissillekään ole. (Hissien sijoittaminen eräisiin Kruununhaan 
asuinkerrostaloihin Vilhelm Helander / Vilhelm Helander, Juha Leiviskä, 
arkkitehdit SAFA, 2008) Hissien rakentamista koskevan yksityiskohtai-
sen ohjeistuksen sisällyttäminen asemakaavaan ei tästä syystä ole tar-
koituksenmukaista.

Hissien rakentamistapoja koskevassa selvityksessä löydettiin kuhunkin 
taloon esimerkkiratkaisu, joka säilyttäisi porrashuoneiden arvot. Selvi-
tykset eivät sisällä valmiita hissisuunnitelmia. 

Asemakaavamuutoksen kohteena olevat rakennukset porrashuonei-
neen on todettu olevan kaavatyön pohjana olleiden selvitysten perus-
teella rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti ar-
vokkaita. Tämän vuoksi rakennukset on kaavakartassa merkitty tun-
nuksin sr-1 ja niille on annettu useita suojelumääräyksiä. 
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Selvitykset osoittavat, että arvokkaiksi osoitetuilla porrashuoneilla on 
MRL 54 §:n 2 momentissa tarkoitettuja rakennettuun ympäristöön liitty-
viä erityisiä arvoja.

Kaavan tavoitteet huomioon ottaen kaavamuutoksen merkittävät vaiku-
tukset on arvioitu suunnittelussa ja tehdyissä tutkimuksissa ja selvityk-
sissä MRL:n 9 §:n edellyttämällä tavalla, ja näiden tutkimusten ja selvi-
tysten perusteella on mahdollista arvioida asemakaavan sisältövaati-
musten täyttyminen. Kaavamuutoksen kohteena olevien rakennusten ja 
niiden porrashuoneiden historialliset ja rakennustaiteelliset arvot on val-
mistelussa selvitetty perusteellisesti. Enempien tutkimusten ja selvitys-
ten tekeminen ei siten ole ollut tarpeen asemakaavamuutoksen valmis-
telussa. 

Asemakaava edellyttää kunkin yksittäisen hankkeen osalta, että tarvit-
tavat lisäselvitykset mahdollisuudesta hissien rakentamiseen ja sijoitta-
miseen rakennuksen arvot säilyttäen tehdään erikseen jatkosuunnitte-
lun yhteydessä rakennuslupamenettelyssä. Kaavamääräyksissä edelly-
tetään liittämään lupahakemukseen asiantuntijan laatima rakennushis-
toriaselvitys ja neuvottelemaan rakentamisesta museoviranomaisen 
kanssa ennen rakennus- tai toimenpideluvan myöntämistä. Jatkossa 
yksittäisten hissinrakentamishankkeiden suunnitteluratkaisujen vaiku-
tuksia rakennettuun kulttuuriympäristöön arvioi kaavan edellyttämän 
neuvottelun yhteydessä museoviranomainen, joka voi parhaalla mah-
dollisella asiantuntemuksella arvioida kunkin esitetyn hissiratkaisun vai-
kutukset kyseisen porrashuoneen erityisiin arvoihin.  

Asemakaavan sisältövaatimukset ja asemakaavamääräykset

MRL 54 §:n 2 momentin mukaan asemakaava on laadittava siten, että 
luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympä-
ristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämisel-
le. Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä nii-
hin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. 

MRL 57 §:n 2 momentin mukaan jos jotakin aluetta tai rakennusta on 
maiseman, luonnonarvojen, rakennetun ympäristön, kulttuurihistoriallis-
ten arvojen tai muiden erityisten ympäristöarvojen vuoksi suojeltava, 
asemakaavassa voidaan antaa sitä koskevia tarpeellisia määräyksiä 
(suojelumääräykset). Suojelumääräysten tulee olla maanomistajalle 
kohtuullisia.

MRL 118 §:n mukaan rakentamisessa, rakennuksen korjaus-, ja muu-
tostöissä ja muita toimenpiteitä suoritettaessa samoin kuin rakennuk-
sen tai sen osan purkamisessa on huolehdittava siitä, ettei historialli-
sesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaita rakennuksia turmella. Oikeus-
kirjallisuudessa (Ekroos, Majamaa, Maankäyttö- ja rakennuslaki 2005, 
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s. 597-598) todetaan, että historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvok-
kaiden rakennusten ja kaupunkikuvan turmeleminen on lähtökohtaisesti 
kielletty. Kielto koskee kaikkea rakentamista, korjaus- ja muutostoimen-
piteitä, muita toimenpiteitä sekä rakennuksen tai sen osan purkamista. 
Säännös koskee kaikkia edellytykset täyttäviä kohteita riippumatta siitä, 
onko ne suojeltu kaavoituksen keinoin tai rakennussuojelulain nojalla. 
Keskeistä on tässä suhteessa se, että rakennus tai kaupunkikuva on 
historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokas. MRL 118 §:n sovelta-
misen osalta todetaan lisäksi seuraavaa: Rakennustaiteen ja kaupunki-
kuvan vaalimista koskeva säännös on kirjoitettu velvoittavaan muotoon, 
mutta siihen ei nimenomaisesti – toisin kuin MRL 116 ja 117 §:ään vii-
tata rakennuslupaharkintaa koskevissa säännöksissä. Säännöstä on 
kuitenkin noudatettava rakennus- ja toimenpidelupaharkinnassa. 

Asemakaavan sisältövaatimusten osalta oikeuskirjallisuudessa (Jääs-
keläinen, Syrjänen, Maankäyttö- ja rakennuslaki 2014, s. 386) tode-
taan, että asemakaavan sisältövaatimuksista on säädetty hyvin jousta-
vasti ja lyhyesti siten, että kaava voidaan laatia monin eri tavoin. Har-
kintavalta asemakaavaa laadittaessa on siten yleensä laaja. Kun ase-
makaava laaditaan erilaisilla toteuttamistavoitteilla, ne lisäävät vaih-
toehtojen määrää ja korostavat asemakaavan tapauskohtaisuutta. MRL 
5 §:n tavoitteet, terveellisyys, turvallisuus ja eri väestöryhmien tarpeet 
tyydyttävän elinympäristön laatukysymykset, osaltaan ohjaavat kaavo-
jen sisältövaatimuksia koskevien säännösten soveltamista yksittäisissä 
kaavaratkaisuissa. 

Keskeinen asemakaavan sisältövaatimus kohdistuu rakennetun ympä-
ristön vaalimiseen. Säännös kieltää siihen liittyvien arvojen hävittämi-
sen. Säännös sisältää yleisen velvollisuuden vaalia rakennettua ympä-
ristöä ja siihen liittyviä arvoja. Asemakaava on laadittava niin, ettei ra-
kennettuun ympäristöön liittyviä erityisiä arvoja hävitetä. (Jääskeläinen, 
Syrjänen, Maankäyttö- ja rakennuslaki 2014, s. 408).  MRL 118 ja 135 
§:n mukaan rakennuslupamenettelyssä on varmistettava, ettei rakenta-
misessa turmella historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaita ra-
kennuksia.  

Kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan asemakaavamuutoksen 
nro 12266 voidaan nimenomaan katsoa toteuttavan lain vaatimusta ra-
kennetun ympäristön vaalimisesta. Kaikkia asemakaavamuutoksen 
kohteena olevilla tonteilla sijaitsevia rakennuksia koskee määräys sr-1, 
jonka mukaan ne ovat rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupunki-
kuvallisesti arvokkaita. Rakennuksia tai niiden osaa ei saa purkaa eikä 
niissä saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos tai lisärakentamistöitä, jotka 
heikentävät rakennuksen historiallista arvoa tai muuttavat arkkitehtuu-
rin ominaispiirteitä.
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Asemakaavamuutoksen rakennussuojelua koskevien asemakaava-
määräysten mukaan mikäli rakennuksessa on aikaisemmin tehty tällai-
sia toimenpiteitä, tulee ne korjaus- ja muutos- ja lisärakentamistöiden 
yhteydessä palauttaa alkuperäistoteutuksen mukaisiksi. 

Asemakaavassa määrätään, että rakennusten julkisivut, vesikatto, ikku-
nat, ulko-ovet, parvekkeet ja yksityiskohdat materiaaleineen ja värei-
neen sekä alkuperäiset arvokkaat piharakenteet tulee säilyttää, minkä 
tulee olla korjaustöiden lähtökohtana. Mikäli rakennusosia joudutaan 
pakottavista syistä uusimaan, se tulee tehdä alkuperäistoteutuksen mu-
kaisesti. 

Korjaus-, muutos- ja lisärakentamistöiden lähtökohtana tulee ensisijai-
sesti olla, että arvokkaiden porrashuoneiden tilasarjat, rakenteet ja por-
rassyöksyt sekä alkuperäiset tai niihin verrattavat porraskaiteet, lattia- 
seinä- ja kattopinnat, sisäovet ja –ikkunat, valaisimet ja muut yksityis-
kohdat materiaaleineen ja väreineen säilytetään. Mikäli rakennusosia 
joudutaan pakottavista syistä uusimaan, se tulee tehdä alkuperäisto-
teutuksen mukaisesti. Lisärakentamistöitä koskeva määräys luonnolli-
sesti pitää sisällään myös hissien rakentamisen.  

Lisäksi kaavamääräyksissä määrätään, että rakennuksen korjaus-, 
muutos-, ja lisärakentamistöistä sekä hissien rakentamisesta tulee neu-
votella museoviranomaisen kanssa ennen rakennus- tai toimenpidelu-
van myöntämistä. Lupahakemukseen tulee liittää asiantuntijan laatima 
rakennushistoriaselvitys. 

Asemakaavan muutos sallii hissien rakentamisen porraskäynteihin, mi-
käli se on teknisesti ja rakennettuun ympäristöön liittyviä erityisiä arvoja 
turmelematta mahdollista. Hissit on toteutettava rakennusteknisesti si-
ten, että ne sopivat mahdollisimman hyvin ympäristöönsä. 

Asemakaavamuutoksessa esitetään mahdollisuudet hissien rakentami-
seen myös siten, että ne sijoittuvat arvokkaimpien porrashuoneiden ul-
kopuolelle, jolloin porrashuoneiden arvot voidaan säilyttää. Asemakaa-
varatkaisu turvaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden porrashuoneiden 
erityispiirteiden ja arvojen säilymisen. 

Kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan edellä mainituilla asema-
kaavamääräyksillä Kruununhaan arvokkaat porrashuoneet pystytään 
suojelemaan. Asemakaavaehdotuksessa on annettu suuri painoarvo 
olemassa olevalle rakennetulle ympäristölle ja sen erityispiirteille: ra-
kennukset ja niiden porrashuoneet ovat rakennushistorialliselta, raken-
nustaiteelliselta ja -teknisiltä ominaispiirteiltään yksilöllisiä. 

Asemakaavassa annettujen rakennussuojelua koskevien kaavamää-
räysten johdosta asemakaava täyttää MRL 54 §:n 2 momentissa raken-
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nussuojelun osalta asetetun sisältövaatimuksen. Asemakaava täyttää 
rakennetun ympäristön vaalimista ja siihen liittyvien erityisten arvojen 
säilyttämistä koskevat asemakaavan sisältövaatimukset. Asemakaa-
vaehdotuksen ei voida katsoa olevan ristiriidassa MRL 118 §:n turmele-
miskieltosäännöksen kanssa. 

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu 5.2.2014/254 KHO:2014:17

Asemakaavamuutoksen kaavamääräyksiin tehdyt muutokset korkeim-
man hallinto-oikeuden 5.2.2014 antaman vuosikirjaratkaisun jälkeen on 
käyty läpi selostuksen sivuilla 24-25. Suojelumääräyksiä on tarkennettu 
siten, että varmistetaan rakennetun ympäristön arvojen ja esteettömyy-
den välillä oleva lainmukainen tasapaino rakennuslupamenettelyä var-
ten. 

Rakennuksen korjaus-, muutos- ja lisärakennustöiden sekä hissin ra-
kentamisen rakennus- ja toimenpideluvan myöntämistä ennen on ase-
tettu velvollisuus neuvotella museoviranomaisen kanssa. Lupahake-
mukseen on myös velvoitettu liitettäväksi asiantuntijan laatima raken-
nushistoriaselvitys.  

Hissin rakentamisen sallivaan määräykseen (Hissin rakentaminen salli-
taan porraskäynteihin, mikäli se on teknisesti ja rakennetun ympäristön 
erityisiä arvoja turmelematta mahdollista. Hissit on toteutettava raken-
nusteknisesti siten, että ne sopivat mahdollisimman hyvin ympäristöön-
sä.) on lisätty määräys rakennetun ympäristön erityisten arvojen turme-
lemiskiellosta, jonka voidaan katsoa suojaavan arvokkaat porrashuo-
neet. Lisäksi arvokkaiden porrashuoneiden korjaustöitä koskeva mää-
räys on laajennettu koskemaan myös muutos- ja lisärakentamistöitä. 
Hissin rakentamista pidetään muutos- ja lisärakentamisena. (Korjaus-, 
muutos- tai lisärakentamistöiden lähtökohtana tulee ensisijaisesti olla, 
että arvokkaiden porrashuoneiden tilasarjat, rakenteet ja porrassyöksyt 
sekä alkuperäiset tai niihin verrattavat porraskaiteet, lattia-, seinä- ja 
kattopinnat, sisäovet ja –ikkunat, valaisimet ja muut yksityiskohdat ma-
teriaaleineen ja väreineen säilytetään. Mikäli rakennusosia joudutaan 
pakottavista syistä uusimaan, se tulee tehdä alkuperäistoteutuksen mu-
kaisesti.) 

Kaupunginhallitus toteaa, että Museovirasto on asemakaavan muuto-
sehdotuksesta nro 12266 antamassaan lausunnossa (17.12.2014) pitä-
nyt parannuksena edelliseen kaavaehdotukseen nähden sitä, että his-
sin teknisen toteuttamiskelpoisuuden lisäksi on turvattava rakennetun 
ympäristön erityisten arvojen säilyminen. Museovirasto pitää lausun-
nossaan erityisen hyvänä sitä, että kaavamääräyksessä edellytetään 
neuvottelemista museoviranomaisen kanssa ennen rakennus- ja toi-
menpideluvan myöntämistä.
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Kaupunginhallitus korostaa, että rakennukset ja niiden porrashuoneet 
ovat rakennushistorialliselta, rakennustaiteelliselta ja -teknisiltä omi-
naispiirteiltään yksilöllisiä. Asemakaavan edellyttämä  neuvottelume-
nettely on tästä syystä tarkoituksenmukaisin tapa arvioida kulloistakin 
rakennushanketta ja mahdollisuuksia esteettömyyden parantamiseen. 
Neuvottelussa voidaan myös päätyä lopputulokseen, ettei hissin raken-
taminen ole asemakaavamääräysten puitteissa mahdollista.  

Kaupunginhallitus katsoo, että asemakaava ja siihen korkeimman hal-
linto-oikeuden päätöksen jälkeen sisällytetyt määräykset turvaavat par-
haalla mahdollisella tavalla rakennetun ympäristön arvojen kuten ra-
kennusten ja niitten porrashuoneitten yksilöllisten ominaispiirteitten säi-
lymisen ja esteettömyyden tasapainon toteutumisen kulloisenkin raken-
nushankeen kohdalla. 

Todettakoon lopuksi, että valituksenalainen päätös ei koske ullakkora-
kentamista eikä päätöstä ole perusteltu ullakkorakentamisella. 

Valituksessa ei ole tuotu esiin mitään sellaista, jonka perusteella kau-
pungin voitaisiin katsoa rikkoneen MRL 9 §:n, 54 §:n 2 momentin ja 57 
§:n 2 momentin säännöksiä.

Yhteenveto

Kaupunginhallitus toteaa, että valituksessa ei ole esitetty sellaisia lailli-
suusperusteita, joiden perusteella asemakaavapäätös tulisi kumota. 
Kaava täyttää MRL 54 §:n 2 momentin sisältövaatimukset ja perustuu 
lain edellyttämiin kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitte-
luun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Edellä lausuttu 
huomioon ottaen asemakaavamuutoksen ei voida katsoa olevan ristirii-
dassa MRL 118 §:n säännöksen kanssa. Kaavapäätös ei siten ole syn-
tynyt kuntalain 90 §:n tarkoittamalla tavalla virheellisessä järjestykses-
sä eikä päätös muutenkaan ole lainvastainen. 

Kaupunginhallitus pyytää valituksen hylkäämistä perusteettomana ja 
sen jättämistä tutkimatta päätöksen tarkoituksenmukaisuuteen kohdis-
tuvilta osin.  

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi
Taina Lehtinen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36552

taina.lehtinen(a)hel.fi
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Kaupunginkanslia Oikeuspalvelut 19.8.2015

HEL 2015-007069 T 03 01 01

Helsingin hallinto-oikeus Dnro 03354/15/4103

Helsingin kaupunginvaltuusto on 22.4.2015 (§ 115) hyväksynyt 1. kau-
punginosan (Kruununhaka) korttelin 11 tontin 6, korttelin 14 tonttien 6 
ja 12, korttelin 15 tontin 4, korttelin 16 tontin 9, korttelin 19 tontin 2, 
korttelin 21 tontin 1, korttelin 22 tontin 6 ja korttelin 23 tontin 10 asema-
kaavan muutosehdotuksen 7.10.2014 päivätyn ja 17.3.2015 muutetun 
piirustuksen numero 12266 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta il-
menevin perustein. 

********** ovat 28.5.2015 valittaneet valtuuston päätöksestä Helsingin 
hallinto-oikeudelle. Hallinto-oikeus on pyytänyt kaupunginhallitusta 
hankkimaan valituksen johdosta kaupunginvaltuuston lausunnon.

Valituksen keskeinen sisältö

Valituksessa on vaadittu kaupunginvaltuuston päätöksen 22.4.2015 § 
115 kumoamista lainvastaisena ja koska korkeimman hallinto-oikeuden 
asiassa aiemmin antamaa ratkaisua (KHO:2014:17) ei ole huomioitu 
riittävästi.

Valittajat ovat valituksensa perusteina todenneet muun muassa, että 
kaavamuutosta voidaan edelleen pitää ristiriitaisena, eikä se edelleen-
kään anna varmuutta kaavan vastakkaisten tavoitteiden (esteettömyys 
ja suojelu) lainmukaisen tasapainon saavuttamisesta. Kaavaan eivät 
ole välittyneet porraskäytävien suojelua varten tehdyt ainoat selvitykset 
(kaavaehdotus 11944), joihin kaavamuutoksen pitäisi perustua. Ase-
makaava ei täytä MRL:n sisältövaatimuksia rakennussuojelun osalta ja 
on ristiriidassa MRL 118 §:n turmelemiskieltosäännöksen kanssa.

Valituksessa on todettu, että asemakaavamuutoksessa hissien raken-
taminen edelleenkin sallittaisiin kaikkiin selvityksissä arvokkaiksi todet-
tuihin porrashuoneisiin ilman, että uusia selvityksiä hissien rakentami-
sen vaikutuksista ja suojelunäkökohtien huomioon ottamisesta on teh-
ty. Kaavamuutoksessa ei ole selvitetty, miten suojelutavoitteet kaavan 
avulla voisivat toteutua. 

Valittajien mukaan kaavaan ei sisälly riittävää ohjeistusta siitä, miten 
hissien asennus olisi mahdollista toteuttaa rakennettuun ympäristöön 
liittyviä erityisiä arvoja turmelematta tai ennen rakennuslupamenettelyä 
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voitaisiin varmistua lainmukaisen tasapainon saavuttamisesta ristirii-
taisten tavoitteiden välillä. 

Valitusoikeus ja määräajan noudattaminen

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 188 §:n 1 momentin mukaan muu-
tosta asemakaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen haetaan si-
ten kuin kuntalaissa säädetään. Kuntalain 92 §:n 1 momentin mukaan 
kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka 
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asia-
nosainen) sekä kunnan jäsen. Muutoksenhakijoiden kotipaikka on Hel-
sinki. Muutoksenhakijoilla on asiassa valitusoikeus.

Kuntalain 93 §:n mukaan kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kulues-
sa päätöksen tiedoksisaannista. MRL 188 §:n 6 momentin mukaan 
kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asiano-
saisten tietoon silloin, kun päätös on kuntalain 63 §:n mukaisesti ase-
tettu yleisesti nähtäville.

Kaupunginvaltuuston 22.4.2015 päivätty pöytäkirja on pidetty yleisesti 
nähtävillä Helsingin kaupungin kirjaamossa 4.5.2015. Valitus on toimi-
tettu hallinto-oikeudelle 28.5.2015. Valitus on siten tehty määräajassa.

Lausunto valituksen johdosta

Helsingin kaupunginhallituksen johtosäännön 8 §:n 2 momentin 5 koh-
dan mukaan kaupunginhallitus antaa selityksen kaupunginvaltuuston 
päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kaupunginhallitus katsoo 
voivansa yhtyä kaupunginvaltuuston päätöksen lopputulokseen.

Oikeuspalvelut toteaa, että kaupunginhallituksen tulisi antaa valituksen 
johdosta hallinto-oikeudelle seuraava lausunto. Lausunto on laadittu 
yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa. 

Valituksen hylkääminen ja tutkimatta jättäminen

Kaupunginhallitus pyytää jäljempänä esitettävin perustein valituksen 
hylkäämistä. Kaupunginvaltuuston päätös ei ole syntynyt MRL:n ase-
makaavaa koskevien sisältövaatimusten tai menettelysäännösten vas-
taisesti. Kaava perustuu MRL:n edellyttämiin  kaavan merkittävät vaiku-
tukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja sel-
vityksiin. Päätös on muiltakin osin lain mukainen. 

Kaupunginhallitus pyytää lisäksi valituksen tutkimatta jättämistä siltä 
osin kuin se kohdistuu valtuuston päätöksen ja siihen sisältyvien kaa-
varatkaisujen tarkoituksenmukaisuuteen.  Kunnallisvalitusta ei voi kun-
talain 90 §:n 2 momentin mukaan tehdä päätöksen tarkoituksenmukai-
suuteen liittyvillä perusteilla. 
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Valitusperusteiden oikeudellinen arviointi

Kaupunginhallitus viittaa asiassa kaupunginvaltuuston päätöksen pe-
rusteluihin ja muihin valmisteluasiakirjoista ilmeneviin seikkoihin sekä 
jäljempänä mainittuihin perusteisiin. Lisäksi kaupunginhallitus viittaa 
kaavaselostukseen, jossa on MRL 55 §:n 3 momentin mukaan esitetty 
asemakaavan perusteet. 

Asemakaavamuutosta koskevat selvitykset

MRL 9 §:n 1 momentin (L 6.3.2015/204) mukaan kaavan tulee perus-
tua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen 
edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavan vaikutuksia selvitet-
täessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus. 

Pykälän 2 momentin mukaan kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa 
määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen to-
teuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelli-
set, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä 
koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia 
vaikutuksia. 

Oikeuskirjallisuudessa (Hallberg, Haapanala, Koljonen, Ranta, Maan-
käyttö- ja rakennuslaki, 2006, s. 51) todetaan MRL:n ympäristövaiku-
tuskäsitteen olevan laaja-alainen, ja laissa on tuotu esiin eräitä kaavoi-
tuksessa keskeisiä vaikutusten kohteita. Näitä ovat yhdyskuntatalou-
delliset, sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset. Lisäksi edellytetään ar-
vioitavaksi ”muut vaikutukset”.

Asemakaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on laadittu seuraavat 
selvitykset: 

1.Kruununhaka, rakennustaiteellisesti arvokkaiden porrashuoneiden in-
ventointi, Arkkitehtitoimisto Schulman Oy, 2003.

2.Kruununhaan porrashuoneet, Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston 
julkaisuja 2005:5. 

3.Hissien sijoittaminen eräisiin Kruununhaan asuinkerrostaloihin, Vil-
helm Helander / Vilhelm Helander, Juha Leiviskä, arkkitehdit SAFA, 
2008. 

Selvitysten osalta viitataan asemakaavan selostuksessa (s. 8-12) lau-
suttuun. 

Asemakaavamuutoksen valmistelussa on ollut mukana useita eri viran-
omaistahoja, kuten Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 137 (147)
Kaupunginhallitus

Kaj/2
23.01.2017

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

kus, museovirasto, Helsingin kaupunginmuseo, Helsingin kaupungin 
rakennusvalvontavirasto, kaupunkisuunnitteluviraston vastatessa kaa-
van laatimisesta. 

Asemakaavan toteuttamisen ympäristövaikutusten, yhdyskuntatalou-
dellisten vaikutusten ja sosiaalisten vaikutusten on katsottu olevan vä-
häisiä, joten niistä ei ole tehty erillisiä kirjallisia selvityksiä. Sosiaalisena 
vaikutuksena voidaan todeta olevan esteettömyyden paraneminen, mi-
kä on todettu myös kaavaselostuksessa. Kaava-alueen esteettömyy-
den parantaminen on ollut kaavahankkeen keskeinen lähtökohta ja ta-
voite suojelutavoitteen lisäksi. Kaavalla ei ole katsottu olevan merkittä-
viä ympäristövaikutuksia.

Asemakaavamuutoksen numero 12266 tavoitteena on suojella kulttuu-
rihistoriallisesti merkittävät asuinkerrostalot ja samalla parantaa niiden 
esteettömyyttä. Tavoitteena on esittää mahdollisuudet hissien rakenta-
miseen siten, että arvokkaat porrashuoneet voidaan säilyttää. Samalla 
kun suojellaan arvokasta rakennuskantaa ja siihen liittyviä arvoja, salli-
taan hissien rakentaminen porraskäynteihin, mikäli se on teknisesti ja 
rakennettuun ympäristöön liittyviä erityisiä arvoja turmelematta mahdol-
lista. Hissit on toteutettava rakennusteknisesti siten, että ne sopivat 
mahdollisimman hyvin ympäristöönsä.

Kaupunkisuunnitteluviraston teettämä selvitystyö osoittaa, että koska 
kaikki porrashuoneet, yhdessä talossakin, ovat erilaisia, ei standardirat-
kaisua hissillekään ole. (Hissien sijoittaminen eräisiin Kruununhaan 
asuinkerrostaloihin Vilhelm Helander / Vilhelm Helander, Juha Leiviskä, 
arkkitehdit SAFA, 2008) Hissien rakentamista koskevan yksityiskohtai-
sen ohjeistuksen sisällyttäminen asemakaavaan ei tästä syystä ole tar-
koituksenmukaista.

Hissien rakentamistapoja koskevassa selvityksessä löydettiin kuhunkin 
taloon esimerkkiratkaisu, joka säilyttäisi porrashuoneiden arvot. Selvi-
tykset eivät sisällä valmiita hissisuunnitelmia. 

Asemakaavamuutoksen kohteena olevat rakennukset porrashuonei-
neen on todettu olevan kaavatyön pohjana olleiden selvitysten perus-
teella rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti ar-
vokkaita. Tämän vuoksi rakennukset on kaavakartassa merkitty tun-
nuksin sr-1 ja niille on annettu useita suojelumääräyksiä. 

Selvitykset osoittavat, että arvokkaiksi osoitetuilla porrashuoneilla on 
MRL 54 §:n 2 momentissa tarkoitettuja rakennettuun ympäristöön liitty-
viä erityisiä arvoja.

Kaavan tavoitteet huomioon ottaen kaavamuutoksen merkittävät vaiku-
tukset on arvioitu suunnittelussa ja tehdyissä tutkimuksissa ja selvityk-
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sissä MRL:n 9 §:n edellyttämällä tavalla, ja näiden tutkimusten ja selvi-
tysten perusteella on mahdollista arvioida asemakaavan sisältövaati-
musten täyttyminen. Kaavamuutoksen kohteena olevien rakennusten ja 
niiden porrashuoneiden historialliset ja rakennustaiteelliset arvot on val-
mistelussa selvitetty perusteellisesti. Enempien tutkimusten ja selvitys-
ten tekeminen ei siten ole ollut tarpeen asemakaavamuutoksen valmis-
telussa. 

Asemakaava edellyttää kunkin yksittäisen hankkeen osalta, että tarvit-
tavat lisäselvitykset mahdollisuudesta hissien rakentamiseen ja sijoitta-
miseen rakennuksen arvot säilyttäen tehdään erikseen jatkosuunnitte-
lun yhteydessä rakennuslupamenettelyssä. Kaavamääräyksessäkin 
edellytetään liittämään lupahakemukseen asiantuntijan laatima raken-
nushistoriaselvitys ja neuvottelemaan rakentamisesta museoviranomai-
sen kanssa. Jatkossa yksittäisten hissinrakentamishankkeiden suunnit-
teluratkaisujen vaikutuksia rakennettuun kulttuuriympäristöön arvioi 
kaavan edellyttämän neuvottelun yhteydessä museoviranomainen, joka 
voi parhaalla mahdollisella asiantuntemuksella arvioida kunkin esitetyn 
hissiratkaisun vaikutukset kyseisen porrashuoneen erityisiin arvoihin.  

Asemakaava sisältövaatimukset ja asemakaavamääräykset

MRL 54 §:n 2 momentin mukaan asemakaava on laadittava siten, että 
luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympä-
ristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämisel-
le. Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä nii-
hin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. 

MRL 57 §:n 2 momentin mukaan jos jotakin aluetta tai rakennusta on 
maiseman, luonnonarvojen, rakennetun ympäristön, kulttuurihistoriallis-
ten arvojen tai muiden erityisten ympäristöarvojen vuoksi suojeltava, 
asemakaavassa voidaan antaa sitä koskevia tarpeellisia määräyksiä 
(suojelumääräykset). Suojelumääräysten tulee olla maanomistajalle 
kohtuullisia.

Jos asemakaava sisältää suojelumääräyksiä, MRL 118 §:n yleisluontoi-
nen turmelemiskieltosäännös väistyy asemakaavan tieltä. 

Oikeuskirjallisuudessa (Jääskeläinen, Syrjänen, Maankäyttö- ja raken-
nuslaki 2014, s. 386) todetaan, että asemakaavan sisältövaatimuksista 
on säädetty hyvin joustavasti ja lyhyesti siten, että kaava voidaan laatia 
monin eri tavoin. Harkintavalta asemakaavaa laadittaessa on siten 
yleensä laaja. Kun asemakaava laaditaan erilaisilla toteuttamistavoit-
teilla, ne lisäävät vaihtoehtojen määrää ja korostavat asemakaavan ta-
pauskohtaisuutta. MRL 5 §:n tavoitteet, terveellisyys, turvallisuus ja eri 
väestöryhmien tarpeet tyydyttävän elinympäristön laatukysymykset, 
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osaltaan ohjaavat kaavojen sisältövaatimuksia koskevien säännösten 
soveltamista yksittäisissä kaavaratkaisuissa. 

Keskeinen asemakaavan sisältövaatimus kohdistuu rakennetun ympä-
ristön vaalimiseen. Säännös kieltää siihen liittyvien arvojen hävittämi-
sen. Säännös sisältää yleisen velvollisuuden vaalia rakennettua ympä-
ristöä ja siihen liittyviä arvoja. Asemakaava on laadittava niin, ettei ra-
kennettuun ympäristöön liittyviä erityisiä arvoja hävitetä. (Jääskeläinen, 
Syrjänen, Maankäyttö- ja rakennuslaki 2014, s. 408).  MRL 118 ja 135 
§:n mukaan rakennuslupamenettelyssä on varmistettava, ettei rakenta-
misessa turmella historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaita ra-
kennuksia.  

Kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan asemakaavamuutoksen 
nro 12266 voidaan nimenomaan katsoa toteuttavan lain vaatimusta ra-
kennetun ympäristön vaalimisesta. Kaikkia asemakaavamuutoksen 
kohteena olevilla tonteilla sijaitsevia rakennuksia koskee määräys sr-1, 
jonka mukaan ne ovat rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupunki-
kuvallisesti arvokkaita. Rakennuksia tai niiden osaa ei saa purkaa eikä 
niissä saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos tai lisärakentamistöitä, jotka 
heikentävät rakennuksen historiallista arvoa tai muuttavat arkkitehtuu-
rin ominaispiirteitä.

Asemakaavamuutoksen rakennussuojelua koskevien asemakaava-
määräysten mukaan mikäli rakennuksessa on aikaisemmin tehty tällai-
sia toimenpiteitä, tulee ne korjaus- ja muutos- ja lisärakentamistöiden 
yhteydessä palauttaa alkuperäistoteutuksen mukaisiksi. 

Kaavamääräyksissä todetaan, että rakennusten julkisivut, vesikatto, ik-
kunat, ulko-ovet, parvekkeet ja yksityiskohdat materiaaleineen ja värei-
neen sekä alkuperäiset arvokkaat piharakenteet tulee säilyttää, minkä 
tulee olla korjaustöiden lähtökohtana. Mikäli rakennusosia joudutaan 
pakottavista syistä uusimaan, se tulee tehdä alkuperäistoteutuksen mu-
kaisesti. 

Korjaus-, muutos- ja lisärakentamistöiden lähtökohtana tulee ensisijai-
sesti olla, että arvokkaiden porrashuoneiden tilasarjat, rakenteet ja por-
rassyöksyt sekä alkuperäiset tai niihin verrattavat porraskaiteet, lattia- 
seinä- ja kattopinnat, sisäovet ja –ikkunat, valaisimet ja muut yksityis-
kohdat materiaaleineen ja väreineen säilytetään. Mikäli rakennusosia 
joudutaan pakottavista syistä uusimaan, se tulee tehdä alkuperäisto-
teutuksen mukaisesti. Lisärakentamistöitä koskeva määräys luonnolli-
sesti pitää sisällään myös hissien rakentamisen.  

Lisäksi kaavamääräyksissä määrätään, että rakennuksen korjaus-, 
muutos-, ja lisärakentamistöistä sekä hissien rakentamisesta tulee neu-
votella museoviranomaisen kanssa ennen rakennus- tai toimenpidelu-
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van myöntämistä. Lupahakemukseen tulee liittää asiantuntijan laatima 
rakennushistoriaselvitys. 

Asemakaavan muutos sallii hissien rakentamisen porrashuoneisiin, mi-
käli se on teknisesti ja rakennettuun ympäristöön liittyviä erityisiä arvoja 
turmelematta mahdollista. Hissit on toteutettava rakennusteknisesti si-
ten, että ne sopivat mahdollisimman hyvin ympäristöönsä. 

Asemakaavamuutoksessa esitetään mahdollisuudet hissien rakentami-
seen myös siten, että ne sijoittuvat arvokkaimpien porrashuoneiden ul-
kopuolelle, jolloin porrashuoneiden arvot voidaan säilyttää. Asemakaa-
varatkaisu turvaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden porrashuoneiden 
erityispiirteiden ja arvojen säilymisen. 

Kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan edellä mainituilla asema-
kaavamääräyksillä Kruununhaan arvokkaat porrashuoneet pystytään 
suojelemaan. Asemakaavaehdotuksessa on annettu suuri painoarvo 
olemassa olevalle rakennetulle ympäristölle. Asemakaavassa annettu-
jen rakennussuojelua koskevien kaavamääräysten johdosta asemakaa-
va täyttää MRL 54 §:n 2 momentissa rakennussuojelun osalta asetetun 
sisältövaatimuksen. Asemakaava täyttää rakennetun ympäristön vaali-
mista ja siihen liittyvien erityisten arvojen säilyttämistä koskevat asema-
kaavan sisältövaatimukset. Asemakaavaehdotuksen ei voida katsota 
olevan ristiriidassa MRL 118 §:n turmelemiskieltosäännöksen kanssa. 

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu 5.2.2014/254 KHO:2014:17

Asemakaavamuutoksen kaavamääräyksiin tehdyt muutokset korkeim-
man hallinto-oikeuden 5.2.2014 antaman vuosikirjaratkaisun jälkeen on 
käyty läpi selostuksen sivuilla 24-25. Suojelumääräystä on tarkennettu 
siten, että varmistetaan rakennetun ympäristön arvojen ja esteettömyy-
den välillä oleva lainmukainen tasapaino rakennuslupamenettelyä var-
ten. 

Rakennuksen korjaus-, muutos- ja lisärakennustöiden sekä hissin ra-
kentamisen rakennus- ja toimenpideluvan myöntämistä ennen on ase-
tettu velvollisuus neuvotella museoviranomaisen kanssa. Lupahake-
mukseen on myös velvoitettu liitettäväksi asiantuntijan laatima raken-
nushistoriaselvitys. Kaupunki pitää tärkeänä, että Kruununhaan arvok-
kaiden porrashuoneiden mahdollisesta hissien rakentamisesta neuvo-
tellaan museoviranomaisen kanssa. Neuvottelulla tarkoitetaan aitoa 
neuvottelua, jonka tarkoituksena on vielä varmistaa suojelumääräysten 
toteutuminen jokaisen hankkeen kohdalla.  

Hissin rakentamisen sallivaan määräykseen (Hissin rakentaminen salli-
taan porraskäynteihin, mikäli se on teknisesti ja rakennetun ympäristön 
erityisiä arvoja turmelematta mahdollista. Hissit on toteutettava raken-
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nusteknisesti siten, että ne sopivat mahdollisimman hyvin ympäristöön-
sä.) on lisätty määräys rakennetun ympäristön erityisten arvojen turme-
lemiskiellosta, jonka voidaan katsoa suojaavan arvokkaat porrashuo-
neet. Lisäksi arvokkaiden porrashuoneiden korjaustöitä koskeva mää-
räys on laajennettu koskemaan myös muutos- ja lisärakentamistöitä. 
Hissin rakentamista pidetään muutos- ja lisärakentamisena. (Korjaus-, 
muutos- tai lisärakentamistöiden lähtökohtana tulee ensisijaisesti olla, 
että arvokkaiden porrashuoneiden tilasarjat, rakenteet ja porrassyöksyt 
sekä alkuperäiset tai niihin verrattavat porraskaiteet, lattia-, seinä- ja 
kattopinnat, sisäovet ja –ikkunat, valaisimet ja muut yksityiskohdat ma-
teriaaleineen ja väreineen säilytetään. Mikäli rakennusosia joudutaan 
pakottavista syistä uusimaan, se tulee tehdä alkuperäistoteutuksen mu-
kaisesti.) 

Todettakoon lopuksi, että valituksenalainen päätös ei koske ullakkora-
kentamista eikä päätöstä ole perusteltu ullakkorakentamisella. 

Valituksessa ei ole tuotu esiin mitään sellaista, jonka perusteella kau-
pungin voitaisiin katsoa rikkoneen MRL 9 §:n, 54 §:n 2 momentin ja 57 
§:n 2 momentin säännöksiä.

Yhteenveto

Kaupunginhallitus toteaa, että valituksessa ei ole esitetty sellaisia lailli-
suusperusteita, joiden perusteella asemakaavapäätös tulisi kumota. 
Kaava täyttää MRL 54 §:n 2 momentin sisältövaatimukset ja perustuu 
lain edellyttämiin kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitte-
luun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Edellä lausuttu 
huomioon ottaen asemakaavamuutoksen ei voida katsoa olevan ristirii-
dassa MRL 118 §:n säännöksen kanssa. Kaavapäätös ei siten ole syn-
tynyt kuntalain 90 §:n tarkoittamalla tavalla virheellisessä järjestykses-
sä eikä päätös muutenkaan ole lainvastainen. 

Kaupunginhallitus pyytää valituksen hylkäämistä perusteettomana ja 
sen jättämistä tutkimatta päätöksen tarkoituksenmukaisuuteen kohdis-
tuvilta osin.  

Lisätiedot
Taina Lehtinen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36552

taina.lehtinen(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 142 (147)
Kaupunginhallitus

Kaj/3
23.01.2017

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

§ 69
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 
2 ja 3 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

kaupunkisuunnittelulautakunta 17.1.2017
kiinteistölautakunta 12.1.2017
asuntotuotantotoimisto  
- toimitusjohtaja 16. - 19.1.2017

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

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

anna.villeneuve(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

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

anna.villeneuve(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 70
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

sosiaali- ja terveyslautakunta 17.12017
- toinen jaosto 19.1.2017
  
varhaiskasvatuslautakunta 17.1.2017

  

Esittelijä
va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

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

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

annikki.thoden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

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

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

annikki.thoden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 
66, 67, 68, 69 ja 70 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 57 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista 146 §

3
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 58 ja 59 §: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-
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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.

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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 146 (147)
Kaupunginhallitus

23.01.2017

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

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

Hannu Oskala Laura Kolbe
48 - 68 §:t

Laura Rissanen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 31.01.2017.


