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Kokousaika 23.10.2017 16:00 - 16:45

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Kivekäs, Otso kaupunginhallituksen 1. varapu-
heenjohtaja

Honkasalo, Veronika
Koulumies, Terhi
Ohisalo, Maria
Pakarinen, Pia apulaispormestari
Pelkonen, Jaana
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Razmyar, Nasima apulaispormestari

poissa: 950 §
Rydman, Wille
Sevander, Tomi
Sinnemäki, Anni apulaispormestari
Vesikansa, Sanna apulaispormestari
Urho, Ulla-Marja varajäsen
Vuorjoki, Anna varajäsen

Muut

Kousa, Tuuli kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-

johtaja
Arajärvi, Pentti kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Aho, Mikko kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Haavisto, Tuula vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala-

johtaja
Jolkkonen, Juha sosiaali- ja terveystoimialan toimia-

lajohtaja
Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Malinen, Matti vs. rahoitusjohtaja
Pohjaniemi, Marju henkilöstöjohtaja
Raitio, Markku va. tietotekniikka- ja viestintäjohtaja
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Summanen, Juha hallintojohtaja
Von Bruun, Santtu vs. elinkeinojohtaja
Åhlgren, Harry vs. kaupunginlakimies
Peltonen, Antti hallintopäällikkö
Hyttinen, Hannu kaupunginsihteeri
Matikainen, Kristiina kaupunginsihteeri
Katajamäki, Paula tiedottaja
Menna, Lauri johtava asiantuntija
Björksten, Jenni hallintoasiantuntija
Hellström, Sanna eläintarhanjohtaja

asiantuntija
saapui 16:22, poistui 16:27, läsnä: 
osa 953 §:ää

Viljakainen, Juha hankepäällikkö
asiantuntija
saapui 16:22, poistui 16:27, läsnä: 
osa 953 §:ää

Puheenjohtaja

Otso Kivekäs kaupunginhallituksen 1. varapu-
heenjohtaja
917 - 958 §:t

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
917 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
918 - 958 §:t

Pöytäkirjanpitäjä

Jenni Björksten hallintoasiantuntija
917 - 958 §:t
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§ Asia

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

918 Asia/2 V 8.11.2017, Käräjäoikeuden lautamiesten valinta

919 Asia/3 V 8.11.2017, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston jäse-
nen, kulttuurijaoston varajäsenen ja liikuntajaoston varajäsenen valinta

920 Asia/4 V 8.11.2017, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan varajäsenen valinta

921 Asia/5 V 8.11.2017, Muutoksia kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

922 Asia/6 V 8.11.2017, Kalasataman keskus 2:n asemakaavan muuttaminen 
(nro 12438)

923 Asia/7 Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen 
Vantaalla 21. - 22.11.2017

924 Asia/8 Valtuutettu Björn Månssonin toivomusponsi kaupunkibulevardien 
suunnittelusta ja rakentamisesta Helsingin uudessa yleiskaavassa

925 Asia/9 Valtuutettu Tuomo Valokaisen toivomusponsi  kaupunkibulevardien 
suunnittelusta Helsingin uudessa yleiskaavassa

926 Asia/10 Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi Lauttasaaren ranto-
jen jättämisestä luonnollisiksi Helsingin uudessa yleiskaavassa

927 Asia/11 Valtuutettu Elina Moision toivomusponsi Lauttasaaren kulttuuriympä-
ristöstä ja täydennysrakentamisesta Helsingin uudessa yleiskaavassa

928 Asia/12 Valtuutettu Ulla-Marja Urhon toivomusponsi Lauttasaaren Kotkavuo-
ren alueen kokonaistarkastelusta Helsingin uudessa yleiskaavassa

929 Asia/13 Valtuutettu Jasmin Hamidin toivomusponsi Pirkkolan urheilupuistossa 
sijaitsevan pysäköintialueen siirtämisestä Helsingin uudessa yleiskaa-
vassa

930 Asia/14 Valtuutettu Sanna Vesikansan toivomusponsi Keskuspuiston luonto-
tyyppeihin ja lajeihin kohdistuvista vaikutuksista Helsingin uudessa 
yleiskaavassa

931 Asia/15 Valtuutettu Sanna Vesikansan toivomusponsi Maunulan uurnalehdon 
kehittämisestä Helsingin uudessa yleiskaavassa

932 Asia/16 Valtuutettu Timo Raittisen toivomusponsi uuden leirintäaluepaikan 
käytettävyydestä ja matkailupalveluista Helsingin uudessa yleiskaa-
vassa
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933 Asia/17 Valtuutettu Timo Raittisen toivomusponsi yritys- ja matkailuvaikutusten 
tekemisestä koskien Rastilan leirintäalueen siirtoa Helsingin uudessa 
yleiskaavassa

934 Asia/18 Valtuutettu Leo Straniuksen toivomusponsi Malmin kentän ympäristön 
virkistys- ja luontoalueiden säilyttämisestä Helsingin uudessa yleiskaa-
vassa

935 Asia/19 Valtuutettu Leo Straniuksen toivomusponsi Pornaistenniemen rakenta-
misen vaikutuksesta Natura-alueen suoja-alueeseen Helsingin uudes-
sa yleiskaavassa

936 Asia/20 Valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponsi Veräjämäen ja Pirunkallion 
metsäalueiden säilyttämisestä Helsingin uudessa yleiskaavassa

937 Asia/21 Valtuutettu Jarmo Niemisen toivomusponsi Melkin alueen taajamara-
kentamisen pidättäytymisestä Helsingin uudessa yleiskaavassa

938 Asia/22 Valtuutettu Jarmo Niemisen toivomusponsi Pro Tuomarinkylä -liikkeen 
suunnitelmasta Helsingin uudessa yleiskaavassa

939 Asia/23 Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi Helsingin kallioluonnon 
säilyttämisestä Helsingin uudessa yleiskaavassa

940 Asia/24 Valtuutettu Arja Karhuvaaran toivomusponsi luonnontilaisten ranta-
alueiden säilyttämisestä Helsingin uudessa yleiskaavassa

941 Asia/25 Valtuutettu Tuomo Valokaisen toivomusponsi asukkaiden ja ulkoilijoi-
den toiveiden huomioimisesta Helsingin uudessa yleiskaavassa

942 Asia/26 Valtuutettu Ulla-Marja Urhon toivomusponsi kouluista ja päiväkodeista 
isosti tiivistettävissä kaupunginosissa Helsingin uudessa yleiskaavas-
sa

943 Asia/27 Valtuutettu Nina Hurun toivomusponsi Kansallisen kaupunkipuiston 
perustamisesta Helsingin uudessa yleiskaavassa

944 Asia/28 Valtuutettu Nina Hurun toivomusponsi vanhusten palveluasuntotar-
peen selvittämisestä kaavoituksessa Helsingin uudessa yleiskaavassa

945 Asia/29 Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi Helsingin houkuttelevuu-
den edistämisestä matkailukohteena Helsingin uudessa yleiskaavassa

946 Asia/30 Valtuutettu Ulla-Marja Urhon toivomusponsi rakennustehokkuuden 
nostamisesta rakennetuilla alueilla ja sen jälkeen luonnontilaisilla 
alueilla Helsingin uudessa yleiskaavassa

947 Asia/31 Valtuutettu Jarmo Niemisen toivomusponsi asemakaavoituksen aloit-
tamisesta kaupunkirakennetta tiivistämällä Helsingin uudessa yleis-
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kaavassa

948 Asia/32 Valtuutettu Mika Raatikaisen toivomusponsi Vartiosaaren itäosien kal-
lioiden säilyttämisestä luonnontilaisina Vartiosaaren osayleiskaavassa

949 Asia/33 Lainan myöntäminen Tahvonlahden venekerho ry:lle

950 Asia/34 Kiinteistö Oy Helsingin Kalliolalle myönnetyn lainan sopimusehtojen 
muuttaminen

951 Asia/35 Tarkastusjohtajan virkasuhteen päättyminen

952 Asia/36 Tietosuojavastaavan virkaan ottaminen

953 Asia/37 Korkeasaaren eläintarhan ilvestarhan hankesuunnitelman enimmäis-
hinnan korottaminen ja määrärahan myöntäminen

954 Asia/38 Yhdenvertaisuustoimikunnan asettaminen

955 Asia/39 Tasa-arvotoimikunnan asettaminen

956 Asia/40 Lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunni-
telmasta 2018-2021

957 Asia/41 Lausunto ympäristöministeriölle selvityshenkilö Hannu Rossilahden 
selvitysraportista Asukkaiden sosiaalisen asumisen osuuskuntamalli

958 Asia/42 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 917
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Pia 
Pakarisen ja Tomi Sevanderin sekä varatarkastajaksi Marcus Rantalan.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti puheenjohtajan ehdotuksesta valita yksimieli-
sesti pöytäkirjantarkastajaksi Paavo Arhinmäen sijasta Tomi Sevande-
rin sekä varatarkastajaksi Otso Kivekkään sijasta Marcus Rantalan.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Pia 
Pakarisen ja Paavo Arhinmäen sekä varatarkastajiksi Otso Kivekkään 
ja Paavo Arhinmäen.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 918
V 8.11.2017, Käräjäoikeuden lautamiesten valinta

HEL 2017-009925 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Mervi Juuriselle eron käräjäoikeuden lautamiehen luotta-
mustoimesta ja

 valitsee Tiina Hyvösen käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 
toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto

 myöntää Nina Hirvikankaalle eron käräjäoikeuden lautamiehen luot-
tamustoimesta ja

 valitsee Jonna Temosen käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 
2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää Wille Rydmanin ehdotuk-
sesta, että käräjäoikeuden lautamieheksi valitaan Jonna Temonen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 20.9.2017
2 Eronpyyntö 26.9.2017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

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

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Mervi Juuriselle eron käräjäoikeuden lautamiehen luotta-
mustoimesta ja

 valitsee Tiina Hyvösen käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 
toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto

 myöntää Nina Hirvikankaalle eron käräjäoikeuden lautamiehen luot-
tamustoimesta ja

 valitsee __________ käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 
toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi 21.6.2017 (294 §) Mervi Juurisen (Vas.) kä-
räjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 toukokuun lopussa päätty-
väksi toimikaudeksi. Mervi Juurinen pyytää 20.9.2017 eroa käräjäoi-
keuden lautamiehen luottamustoimesta.

Kaupunginvaltuusto valitsi 21.6.2017 (294 §) Nina Hirvikankaan (Kok.) 
käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 toukokuun lopussa päätty-
väksi toimikaudeksi. Nina Hirvikangas pyytää 26.9.2017 eroa käräjäoi-
keuden lautamiehen luottamustoimesta.

Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain (675/2016) mukaan valtuus-
to valitsee käräjäoikeuden lautamiehet valtuuston toimikautta vastaa-
vaksi ajaksi. Käräjäoikeuden lautamiehestä on soveltuvin osin voimas-
sa, mitä kunnan luottamushenkilöstä säädetään.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi 
erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön 
valinnut toimielin. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamus-
toimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushen-
kilö.
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Käräjäoikeuden lautamieheksi valittavan tulee täyttää käräjäoikeuden 
lautamiehistä annetun lain 2 §:n mukaiset kelpoisuusvaatimukset.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 20.9.2017
2 Eronpyyntö 26.9.2017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus Kunnallisvalitus, valtuusto
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§ 919
V 8.11.2017, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston jä-
senen, kulttuurijaoston varajäsenen ja liikuntajaoston varajäsenen 
valinta

HEL 2017-010630 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

 myöntää Kukka Eskolalle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
nuorisojaoston jäsenen luottamustoimesta ja

 valita Pazilaiti Simayijiang jäseneksi ja ___________ hänen henki-
lökohtaiseksi varajäsenekseen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
nuorisojaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimi-
kaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättää

 myöntää Tuomo Valokaiselle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakun-
nan kulttuurijaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

 valita Tuomas Finne varajäseneksi (Elisa Gebhardin henkilökohtai-
nen varajäsen) kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaostoon 
vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää

 myöntää Sanna-Mari Oraselle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakun-
nan liikuntajaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

 valita Pirjo Kivistö varajäseneksi (Jukka Järvisen henkilökohtainen 
varajäsen) kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaostoon vuo-
den 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Vielä kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta 
heti.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää Tomi Sevanderin ehdo-
tuksesta, että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varajäseneksi vali-
taan Tuomas Finne.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 27.9.2017
2 Eronpyyntö 29.9.2017
3 Eronpyyntö 2.10.2017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

 myöntää Kukka Eskolalle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
nuorisojaoston jäsenen luottamustoimesta ja

 valita Pazilaiti Simayijiang jäseneksi ja ___________ hänen henki-
lökohtaiseksi varajäsenekseen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
nuorisojaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimi-
kaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättää

 myöntää Tuomo Valokaiselle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakun-
nan kulttuurijaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

 valita _____________ varajäseneksi (Elisa Gebhardin henkilökoh-
tainen varajäsen) kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaos-
toon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää

 myöntää Sanna-Mari Oraselle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakun-
nan liikuntajaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

 valita Pirjo Kivistö varajäseneksi (Jukka Järvisen henkilökohtainen 
varajäsen) kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaostoon vuo-
den 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Vielä kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta 
heti.
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Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Kukka Eskolan (FP) 7.6.2017 (§ 275) jäse-
neksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaostoon vuonna 2017 
alkavaksi toimikaudeksi. Kukka Eskola pyytää 27.9.2017 eroa kulttuuri- 
ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston jäsenen luottamustoimesta.

Kaupunginvaltuusto valitsi Tuomo Valokaisen (SDP) 7.6.2017 (§ 273) 
varajäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaostoon 
vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Tuomo Valokainen pyytää 
29.9.2017 eroa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaoston va-
rajäsenen luottamustoimesta.

Kaupunginvaltuusto valitsi Sanna-Mari Orasen (SDP) 7.6.2017 (§ 274) 
varajäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaostoon 
vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Sanna-Mari Oranen pyytää 
2.10.2017 eroa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston va-
rajäsenen luottamustoimesta.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi 
erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön 
valinnut toimielin.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toi-
mikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan hen-
kilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukaisesti.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, 
joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on val-
tuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä 
hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 27.9.2017
2 Eronpyyntö 29.9.2017
3 Eronpyyntö 2.10.2017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto
Taloushallintopalvelu
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§ 920
V 8.11.2017, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan varajäsenen valinta

HEL 2017-002997 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

 myöntää Terhi Mäelle eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan vara-
jäsenen luottamustoimesta ja

 valita Nina Castén varajäseneksi (Ville Jalovaaran henkilökohtainen 
varajäsen) kasvatus- ja koulutuslautakuntaan vuoden 2021 touko-
kuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää Tomi Sevanderin ehdo-
tuksesta, että kasvatus- ja koulutuslautakunnan varajäseneksi valitaan 
Nina Castén.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eropyyntö 4.10.2017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto päättää

 myöntää Terhi Mäelle eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan vara-
jäsenen luottamustoimesta ja

 valita _____________ varajäseneksi (Ville Jalovaaran henkilökoh-
tainen varajäsen) kasvatus- ja koulutuslautakuntaan vuoden 2021 
toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Terhi Mäen (SDP) 7.6.2017 (§ 264) varajä-
seneksi kasvatus- ja koulutuslautakuntaan vuonna 2017 alkavaksi toi-
mikaudeksi. Terhi Mäki pyytää 4.10.2017 eroa kasvatus- ja koulutus-
lautakunnan varajäsen luottamustoimesta.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi 
erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön 
valinnut toimielin.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toi-
mikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan hen-
kilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukaisesti.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, 
joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on val-
tuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä 
hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eropyyntö 4.10.2017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
Taloushallintopalvelu
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§ 921
V 8.11.2017, Muutoksia kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

HEL 2017-010628 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto myöntää Kukka Eskolalle eron varavaltuutetun 
luottamustoimesta.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainittu Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kukka Eskola (FP) on 27.9.2017 pyytänyt eroa varavaltuutetun luotta-
mustoimesta. Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luotta-
mustoimesta voi erota pätevästä syystä. Valtuusto myöntää eron val-
tuutetulle ja varavaltuutetulle.

Kuntalain 17 §:n mukaan valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokai-
sen kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan en-
simmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin val-
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tuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Varavaltuutettujen määrä jää näin 
ollen vajaaksi.

Vaalilain (714/1998) 93 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on 
valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettu-
ja, jos varavaltuutettujen määrä jää valtuuston toimikauden aikana va-
jaaksi. Keskusvaalilautakunta kokoontuu valtuuston kokouksen jälkeen 
seuraavan kerran 30.11.2017.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainittu Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Keskusvaalilautakunta
Taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 922
V 8.11.2017, Kalasataman keskus 2:n asemakaavan muuttaminen 
(nro 12438)

HEL 2016-006416 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 
10593, korttelin 10620 tontin 6 ja korttelin 10621 tontin 6 sekä katua-
lueiden asemakaavan muutoksen 28.2.2017 päivätyn ja 22.8.2017 
muutetun piirustuksen numero 12438 mukaisena ja asemakaavaselos-
tuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12438 kartta, päivätty 28.2.2017, muutet-
tu 22.8.2017

2 Asemakaavan muutoksen nro 12438 selostus, päivätty 28.2.2017, muu-
tettu 22.8.2017

3 Vuorovaikutusraportti 28.2.2017, täydennetty 22.8.2017
4 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
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Liite 4
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä
Helen Sähköverkko Oy
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
(Tukes), Helsinki

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos koskee kahta Kalastaman keskuksen tornia se-
kä keskuksen länsipuolella sijaitsevaa korttelia ja katualueita. Kaavarat-
kaisu mahdollistaa tornien käyttötarkoituksen muuttamisen ja hotellin 
rakentamisen keskuksen länsipuolella olevaan kortteliin. Lisäksi kaava-
ratkaisu mahdollistaa Lautatarhankadun muuttamisen jalankulku- ja 
pyöräilykaduksi sekä Festarikujan rakentamisen.

Voimassa olevassa asemakaavassa toimistotorniksi määritelty torni 
muutetaan asuinkäyttöön ja hotellitorni muutetaan toimiston ja huoneis-
tohotellin tarpeisiin. Nykyinen toimitilakortteli muutetaan hotelliraken-
nusten korttelialueeksi ja mahdollistetaan arkkitehtikilpailun voittaneen 
ehdotuksen toteuttaminen kortteliin. Keskuksen läheisyydessä olevaa 
jalankulun ja pyöräilyn ympäristöä kehitetään.

Uutta asuntokerrosalaa on 10 930 k-m². Asukasmäärän lisäys on noin 
240 asukasta.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oi-
keusvaikutteisen osayleiskaavan mukainen. Kaavaratkaisu on myös 
Helsingin uuden yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) tavoittei-
den mukainen.

Alue sijoittuu rakentuvan Kalasataman keskiöön. Alueella on tällä het-
kellä Kalasataman keskuksen työmaa, metroasema, Lautatarhankatu, 
Junatie sekä Sörnäisten rantatieltä johtavaa luiskaa penkereineen. 
Joukkoliikenneyhteydet ovat erinomaiset.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 2013–2014) ja 
niissä alue on merkitty hotellirakennusten ja toimistorakennusten kort-
telialueeksi sekä katualueeksi. 

Asemakaavan toteuttaminen ei edellytä varsinaisia kynnysinvestointeja 
kaupungilta. Nykyisille katualueille tehtävät muutokset Lautatarhanka-
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dulla ajoneuvoliikenteestä pyöräilyn ja jalankulun käyttöön voidaan to-
teuttaa erillisenä kokonaisuutenaan, mikäli pyritään laatutason nostami-
seen. Festarikujan alikulkutunneli voidaan toteuttaa asemakaavasta 
riippumattomana erillisenä hankkeena. Festarikujasta on laadittu enti-
sessä rakennusvirastossa hankesuunnitelma ja asiaa on aiemmin käsi-
telty yleisten töiden lautakunnassa. 

Kaupunki saa tuloja tonttien myymisestä. Tonttien 10620/6 ja 10621/6 
(tornit 7 ja 8) määräosien myymisestä on aiemmin sovittu Kalasataman 
keskuksen toteutussopimuksessa, ja käyttötarkoituksen muutoksesta 
aiheutuvia mahdollisia kauppahinnantarkistuksia käsitellään erikseen. 
Korttelin 10593 tontista on tehty suunnitteluvaraus ja sen luovutuseh-
doista sovitaan erikseen.

Suunnittelun  vaiheet ja vuorovaikutus

Helsingin kaupunki omistaa katualueet ja suunnitellun hotellitontin kort-
telin 10593. Kalasataman keskuksen korttelialueet ovat osittain kau-
pungin ja osittain yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hake-
muksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kans-
sa.

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

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 7.4.–8.5.2017. Kaavaehdo-
tuksesta ei tehty muistutuksia.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kun-
tayhtymän (HSY), turvallisuus- ja kemikaaliviraston, liikenneliikelaitok-
sen, kaupunginmuseon, kiinteistölautakunnan, pelastuslautakunnan ja 
yleisten töiden lautakunnan lausunnot.

HSY:n lausunto kohdistui vesihuollon järjestämiseen alueella.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston lausunto kohdistui alueen läheisyy-
dessä sijaitseviin, vaaralliseksi luokiteltaviin, kemikaaleja varastoiviin ja 
käsitteleviin kohteisiin.

Liikenneliikelaitoksen lausunto kohdistui raideliikenteen häiriöttömyy-
den ja toimintavarmuuden turvaamiseen.

Kaupunginmuseon lausunto kohdistui Suvilahden saavutettavuuteen 
sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen rakennuskantaan.
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Kiinteistölautakunnan lausunto kohdistui huoneistohotellin kaavamää-
räyksiin.

Pelastuslautakunnan lausunto kohdistui hälytysajoyhteyksiin, hotellin 
paloturvallisuuteen ja pelastuslaitoksen operatiivisen toimintakyvyn 
mahdollistamiseen.

Yleisten töiden lautakunnan lausunto kohdistui kaavasta kaupungille ai-
heutuviin investointeihin.

Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa. Helen Sähköverkko Oy 
ja ympäristökeskus ilmoittivat, ettei niillä ole lausuttavaa.

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

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet huo-
mioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin. Kaavaehdotukseen on tehty 
muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta kaavaehdotuksen sisältöä, 
joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Kalasataman keskuksen toteuttamisesta on laadittu erillinen toteutus-
sopimus alueen rakennuttajan ja Helsingin kaupungin kesken, joten 
maankäyttösopimusmenettelylle ei ole tarvetta.

Päätösehdotus on kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kau-
punkirakenne -palvelukokonaisuuden asemakaavoituspalvelun tarkiste-
tun esityksen mukainen.

Kaupunginhallitus esitti kaavan muuttamista kaupunginvaltuustolle 
2.10.2017 (889 §), mutta perui esityksensä 9.10.2017, sillä esityslistan 
liitteinä olleet kartta ja selostus eivät olleet kaupunkiympäristön toimia-
lan maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden asemakaa-
voituspalvelun tarkistetun esityksen mukaiset. Esityslistan liitteiksi oli 
jäänyt nähtävilläolovaiheen kartta ja selostus. Kaupunginhallitus esittää 
nyt valtuustolle kaavan muuttamista ajantasaisella kartalla ja selostuk-
sella.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
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timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12438 kartta, päivätty 28.2.2017, muutet-
tu 22.8.2017

2 Asemakaavan muutoksen nro 12438 selostus, päivätty 28.2.2017, muu-
tettu 22.8.2017

3 Vuorovaikutusraportti 28.2.2017, täydennetty 22.8.2017
4 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva 28.2.2017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä
Helen Sähköverkko Oy
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
(Tukes), Helsinki

Tiedoksi

Kaupunginmuseo
Kaupunkiympäristölautakunta
Liikenneliikelaitoksen johtokunta
Pelastuslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 11.10.2017 § 375



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 37/2017 19 (236)
Kaupunginhallitus

Asia/6
23.10.2017

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

HEL 2016-006416 T 10 03 03

Päätös

Asia poistettiin esityslistalta kaupunginhallituksen peruutettua ehdotuk-
sensa kaupunginvaltuustolle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 09.10.2017 § 908

HEL 2016-006416 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti peruuttaa kaupunginvaltuustolle 2.10.2017 
(889 §) esittelemänsä asian Kalasataman keskus 2:n asemakaavan 
muuttaminen (nro 12438).

Käsittely

09.10.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä lisäsi esityksen esityslistalle kokouksessa.

Kaupunginhallitus hyväksyi asian ottamisen käsiteltäväkseen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen esityslistan liitteenä olleet kartta ja selostus eivät 
olleet kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne -
palvelukokonaisuuden asemakaavoituspalvelun tarkistetun esityksen 
mukaiset. Esityslistan liitteet olivat nähtävilläolovaiheen kartta ja selos-
tus. Nähtävilläolon jälkeen karttaan ja selostukseen on tehty muutoksia, 
jotka ilmenevät asemakaavoituspalveluiden esityksestä. Kaupunginhal-
lituksen pitäisi käsitellä asemakaavanmuutos uudestaan asemakaavoi-
tuspalveluiden esittämillä liitteillä. Kaavamuutos tuodaan kaupunginhal-
lituksen käsittelyyn 23.10.2017.

02.10.2017 Ehdotuksen mukaan
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus 
Asemakaavoitus 22.8.2017

HEL 2016-006416 T 10 03 03

Hankenumero 2123_6

Asemakaavoituspalvelu on tarkistanut 28.2.2017 päivättyä 10. kaupun-
ginosan (Sörnäinen) korttelin 10593, korttelin 10620 tontin 6 ja korttelin 
10621 tontin 6 sekä katualueiden asemakaavan muutosehdotusta nro 
12438. Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset ilmenevät yksityiskohtai-
sesti liitteestä ja kaavaselostuksesta.

Asemakaavoituspalvelun mielestä kaavaehdotukseen tehdyt muutokset 
eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen 
nähtäville. Muutoksista on neuvoteltu asianomaisten hallintokuntien 
kanssa ja niitä, joiden etua muutokset koskevat, on kuultu erikseen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Kalastaman keskuksen 
kahta tornia, keskuksen länsipuolella sijaitsevia yhtä korttelia ja katua-
lueita. Kaavaratkaisu mahdollistaa Kalasataman keskuksen kahden tor-
nin käyttötarkoituksen muutoksen ja hotellin rakentamisen keskuksen 
länsipuolella olevaan kortteliin. Lisäksi kaavaratkaisu mahdollistaa Lau-
tatarhankadun muuttamisen jalankulku- ja pyöräilykaduksi sekä Festa-
rikujan rakentamisen.

Tavoitteena on Kalasataman keskuksen kahden tornin käyttötarkoituk-
sen muuttaminen siten, että toimistotorni muutetaan asuinkäyttöön ja 
hotellitorni muutetaan toimiston ja huoneistohotellin tarpeisiin. Nykyinen 
toimitilakortteli muutetaan hotellirakennusten korttelialueeksi ja mahdol-
listetaan arkkitehtikilpailun voittaneen ehdotuksen toteuttaminen kortte-
liin. Keskuksen läheisyydessä jalankulun ja pyöräilyn ympäristöä kehi-
tetään.

Uutta asuntokerrosalaa on 10 930 k-m2. Asukasmäärän lisäys on noin 
240 asukasta. 
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Kaavaratkaisu edistää Kalasataman keskuksen sekä viihtyisän ja suju-
van jalankulkuympäristön toteutumista.

Helsingin kaupunki omistaa katualueet ja suunnitellun hotellitontin kort-
telin 10593. Kalasataman keskuksen korttelialueet ovat osittain kau-
pungin ja osittain yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hake-
muksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kans-
sa. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti asettaa kaavaehdotuksen nähtä-
ville. Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin lausunnot. 
Esitetyt huomautukset kohdistuivat alueen läheisyydessä sijaitseviin 
vaaralliseksi luokiteltaviin kemikaaleja varastoiviin ja käsitteleviin koh-
teisiin, kaupungille aiheutuviin investointeihin, hälytysajoyhteyksiin, ho-
tellin paloturvallisuuteen ja pelastuslaitoksen operatiivisen toimintaky-
vyn mahdollistamiseen, huoneistohotellin kaavamääräyksiin, Suvilah-
den saavutettavuuteen sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ra-
kennuskantaan, raideliikenteen häiriöttömyyden ja toimintavarmuuden 
turvaamiseen. Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty 
yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. 

Muistutuksia ei esitetty.

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

Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin uuden yleiskaavan tavoitteiden 
mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alue sijoittuu rakentuvan Kalasataman keskiöön. Alueella on tällä het-
kellä Kalasataman keskuksen työmaa, metroasema, Lautatarhankatu, 
Junatie sekä Sörnäisten rantatieltä johtavaa luiskaa penkereineen. 
Joukkoliikenneyhteydet ovat erinomaiset Kalasataman metroaseman 
takia. 

Alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 2013–2014) ja 
niissä alue on merkitty hotellirakennusten ja toimistorakennusten kort-
telialueeksi sekä katualueeksi. Kalasataman keskuksen maanalaisessa 
asemakaavassa alue on osoitettu yleisen pysäköintilaitoksen ja väes-
tönsuojelun tiloille. 

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana
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Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaa-
van valmisteluaikana saaduista kannanotoista, mielipiteistä ja lausun-
noista sekä vastineet niihin.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §)

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 28.2.2017 asettaa kaavaehdotuk-
sen nähtäville. Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 7.4.–8.5.2017.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia. 

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta:

• Helen Sähköverkko Oy

• Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 

• Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL)

• kaupunginmuseo

• kiinteistölautakunta

• pelastuslautakunta

• yleisten töiden lautakunta

• ympäristökeskus

• Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston lausunto kohdistui alueen läheisyy-
dessä sijaitseviin vaaralliseksi luokiteltaviin kemikaaleja varastoiviin ja 
käsitteleviin kohteisiin. Yleisten töiden lautakunnan lausunto kohdistui 
kaavasta kaupungille aiheutuviin investointeihin. Pelastuslautakunnan 
lausunto kohdistui hälytysajoyhteyksiin, hotellin paloturvallisuuteen ja 
pelastuslaitoksen operatiivisen toimintakyvyn mahdollistamiseen. Kiin-
teistölautakunnan lausunto kohdistui huoneistohotellin kaavamääräyk-
siin. Kaupunginmuseon lausunto kohdistui Suvilahden saavutettavuu-
teen sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen rakennuskantaan. Hel-
singin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen (HKL) lausunto kohdistui 
raideliikenteen häiriöttömyyden ja toimintavarmuuden turvaamiseen. 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) lausunto 
kohdistui vesihuollon järjestämiseen alueella.

Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa.
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Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen Sähköverkko 
Oy ja ympäristökeskus. 

Rakennusvalvontavirasto ei vastannut lausuntopyyntöön. Kaavaehdo-
tuksesta on neuvoteltu rakennusvalvontaviraston kanssa erillisin neu-
votteluin. 

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet huo-
mioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin. Kaavaehdotukseen on tehty 
muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta kaavaehdotuksen sisältöä. 
Vastineet lausuntoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa. 

Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset on esitetty yksityiskohtaisesti liit-
teessä ja kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Kaavaselostusta on 
täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden, asemakaavan kuvauk-
sen sekä liitteenä olevan seurantalomakkeen osalta.

Vuorovaikutusraportti on liitteenä.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Asemakaavan ja sen mukaisten käyttötarkoituksen muutosten toteutta-
minen ei edellytä varsinaisia kynnysinvestointeja kaupungilta. Nykyisille 
katualueille tehtävät muutokset lautatarhankadulla ajoneuvoliikenteestä 
pyöräilyn ja jalankulun käyttöön voidaan toteuttaa erillisenä kokonai-
suutenaan, mikäli pyritään laatutason nostamiseen. Asemakaavamuu-
tosalueella sijaitseva Festarikujan alikulkutunneli voidaan toteuttaa ase-
makaavasta riippumattomana erillisenä hankkeena. Festarikujasta on 
laadittu rakennusvirastossa hankesuunnitelma ja asiaa on aiemmin kä-
sitelty yleisten töiden lautakunnassa.

Kaupunki saa tuloja tonttien myymisestä. Tonttien 10620/6 ja 10621/6 
(tornit 7 ja 8) määräosien myymisestä on aiemmin sovittu Kalasataman 
keskuksen toteutussopimuksessa ja käyttötarkoituksen muutoksesta ai-
heutuvia mahdollisia kauppahinnantarkistuksia käsitellään erikseen. 
Korttelin 10593 tontista on tehty suunnitteluvaraus ja sen luovutuseh-
doista sovitaan erikseen.

Jatkotoimenpiteet
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Kalasataman keskuksen toteuttamisesta on laadittu erillinen toteutus-
sopimus alueen rakennuttajan ja Helsingin kaupungin kesken, joten 
kaupunginhallituksen 9.6.2014 (§ 685) tekemän päätöksen mukaiselle 
maankäyttösopimusmenettelylle ei ole tarvetta.

Lisätiedot
Salla Hoppu, arkkitehti, puhelin: 310 37240

salla.hoppu(a)hel.fi
Tuomas Hakala, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37205

tuomas.hakala(a)hel.fi
Riikka Österlund, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37312

riikka.osterlund(a)hel.fi
Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37250

kaarina.laakso(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 13.07.2017 § 2

HEL 2016-006416 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12438 pohjakartan 
kaupunginosassa 10 Sörnäinen. Pohjakartta täyttää Maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on val-
mistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12438
Kaupunginosa: 10 Sörnäinen
Kartoituksen työnumero: 35/2016
Pohjakartta valmistunut: 5.9.2016
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n 
asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden 
asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 
16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten 
valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -
palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot 
-yksikön päällikölle.

Lisätiedot
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Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883
timo.tolkki(a)hel.fi

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911
merja.kyyro(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Infra- ja kalustoyksikkö 9.5.2017

HEL 2016-006416 T 10 03 03

Liikennelaitos toteaa asiasta seuraavaa:

Kaavoitus-, suunnittelu- ja toteuttamistyössä on kuitenkin huomioitava 
seuraavat asiat:

 Asemakaavan muuttaminen nykyisestä ja suunnittelualueella suori-
tettavissa korjaus- ja uudisrakentamishankkeissa tulee ottaa huo-
mioon metro- ja raitioliikenteen kiskojen läheisyys ja siitä mahdolli-
sesti aiheutuvat melu- ja tärinähaitat.

 Pysäköintialueen perustusten tekeminen ei saa aiheuttaa metrora-
dalla penkereen tai muiden rakenteiden sortumia.

 Työnaikaiset ja valmiit rakennelmat eivät saa tukkia metron nykyisiä 
huolto-, hätäpoistumis- ja palokunnan hyökkäysteitä (jos sellaisia 
alueella on).

 Kaikenlainen rakentaminen (lyöntipaalutus, ampuminen jne.) ei saa 
häiritä metroliikennettä.

 Rakentamisen yhteydessä mahdollisesti tapahtuvien räjäytysten ja 
louhimisen yhteydessä on huomioitava niiden turvallinen suunnitte-
lu, koskien olemassa olevia rataliikenteen yhteydessä olevia raken-
nelmia ja tiloja. HKL:n tuleva ohjeistus ”Metroradan vieressä tapah-
tuva rakentaminen” pitää huomioida uudis- ja korjausrakentamisen 
yhteydessä.

 Rakennusten ja Kalasataman kokonaisvalaistussuunnitelmassa on 
huomioitava raitioliikenteen kuljettajien näkökyvyn turvaaminen 
suunnitelmaa tehdessä.

 Lautatarhankadun päässä olevan metro- ja sähkönsyöttöaseman 
yhteyteen on sallittava ja järjestettävä metroliikenteen tarvitseman 
huoltoauton kulku ja pysäköintipaikka.

 Lautatarhankadun päässä olevan metroaseman yhteyteen on sallit-
tava ja järjestettävä metroliikenteen tarvitseman jäteauton kulku ja 
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pysäköintipaikka, ellei metroaseman jätepistettä voida sijoittaa toi-
seen paikkaan.

 Metroaseman kattorakenteisiin mahdollisesti kertyvän lumikuorman 
turvallinen poistamisen ja siihen tarvittava tila on huomioitava met-
roaseman ympäristössä.

Jos edellä mainittuja ei pystytä takaamaan, suunnittelun ja rakentami-
sen tulee edetä vuorovaikutuksessa liikennelaitoksen edustajien kans-
sa.

Lisätiedot
Jouni Ikonen, isännöitsijä, puhelin: 35889

jouni.ikonen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 5.5.2017

HEL 2016-006416 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt Helsingin kaupunginmuseolta 
lausuntoa koskien Kalasataman keskus 2 -asemakaavaehdotusta. Hel-
singin kaupunginmuseo tarkastelee asiaa perustehtävänsä mukaisesti 
kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja lausuu kantanaan seu-
raavaa.

Asemakaavan muutos koskee korttelia 10593, korttelin 10620 tonttia 6, 
korttelin 10621 tonttia 6 sekä katualueita. Kaavaratkaisu koskee Kala-
sataman keskuksen kahta tornia, keskuksen länsipuolella sijaitsevaa 
yhtä korttelia sekä katualueita. Kaavaratkaisu mahdollistaa Kalasata-
man keskuksen kahden tornin käyttötarkoituksen muutoksen ja hotellin 
rakentamisen keskuksen länsipuolella olevaan kortteliin. Lisäksi kaava-
ratkaisu mahdollistaa Lautatarhankadun muuttamisen jalankulku- ja 
pyöräilykaduksi sekä Festarikujan rakentamisen Junatien alle yhdistä-
mään Suvilahden ja Tukkutorin alueita toisiinsa. 

Kaavatilanne

Ympäristöministeriön vuonna 2008 vahvistamassa Uudenmaan maa-
kuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta. Vuonna 
2014 vahvistetussa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa suunnitte-
lualue on keskustatoimintojen aluetta sekä tiivistettävää aluetta. Helsin-
gin yleiskaavan 2002 mukaan suunnittelualue on pääosin keskustatoi-
mintojen aluetta, Suvilahden alue on merkitty hallinnon ja julkisten pal-
velujen alueeksi joka on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja 
maisemakulttuurin kannalta merkittävä alue, jota tulee kehittää siten, 
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että alueen arvot ja ominaisuudet säilyvät. Helsingin uudessa vahvista-
mattomassa yleiskaavassa alue on liike- ja palvelukeskustan aluetta. 
Alueella on voimassa myös Sörnäistenrannan ja Hermanninrannan 
osayleiskaava, jonka mukaan alue on keskustatoimintojen aluetta, pal-
velujen ja hallinnon aluetta sekä katualuetta. Suvilahden rakennukset 
on tässä osayleiskaavassa varustettu merkinnällä: ”suojellaan raken-
nuslainsäädännöllä”. Alueella voimassaolevien asemakaavojen mu-
kaan alue on hotellirakennusten ja toimistorakennusten korttelialuetta 
sekä katualuetta. 

Suvilahden alueen kulttuurihistorialliset arvot

Kaavamuutosalue rajautuu lounaispuolellaan kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaaseen Suvilahden entisen sähkö- ja kaasulaitoksen alueeseen, 
joka on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö 
(RKY). Alue on otettu 2000-luvulla kulttuurikäyttöön ja se muodostaa 
myös festivaalialueen. Suvilahden alue on vakiintunut helsinkiläisen 
kaupunkikulttuurin keskukseksi. 

Kaupunginmuseon lausunto

Kaupunginmuseo on lausunut asiasta aiemmin osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmavaiheessa. Tuolloin todettiin, että kaavamuutoksen yhtenä 
tavoitteena tulee olla Suvilahden alueen luonteva liittäminen ympärille 
kehittyvään kaupunginosaan sekä Suvilahden kulttuurikeskuksen toi-
minnan edellytysten vahvistaminen.

Kaupunginmuseo katsoo, että Suvilahden saavutettavuuden edistämi-
nen jalankulkijoille ja pyöräilijöille on hyvä asia, koska se edistää sa-
malla sekä Suvilahden että Tukkutorin ja Teurastamon alueen kulttuu-
riympäristön säilymistä saavutettavuudellaan ja mielekkäällä käyttötar-
koituksellaan. Festarikujan rakentamisen yhteydessä tulee huomioida 
sen sovittaminen Suvilahden kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ra-
kennuskantaan ja teollisuusympäristöön. Kaasukellon ja sähkövoima-
lan välinen puistoalue toimii rajaavana suojavyöhykkeenä Sörnäisten 
rantatieltä Itäväylälle vievälle rampille, joten sen säilyminen Festariku-
jan rakentamisen yhteydessä on suotavaa.

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa suunnitelmiin.

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 7.11.2016

Lisätiedot
Maaret Louhelainen, tutkija, puhelin: +358403347014

maaret.louhelainen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 04.05.2017 § 232
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HEL 2016-006416 T 10 03 03

Kiinteistökartta 89/676 498 ja 75/674 498, Hermannin rantatie 1 ja Leonkatu 2

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle Helsingin 
kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) Kalasataman keskuksen 
asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12438 seuraavan lausunnon:

Suunnitelma kaavaselostuksen mukaan

Asemakaavan muutos koskee korttelia nro 10593, tornitontteja 10620/6 
ja 10621/6 sekä katualueita. Kaavaratkaisu mahdollistaa Kalasataman 
keskuksen kahden tornin käyttötarkoituksen muutoksen ja hotellin ra-
kentamisen keskuksen länsipuolella olevaan kortteliin. Lisäksi kaava-
ratkaisu mahdollistaa Lautatarhankadun muuttamisen jalankulku- ja 
pyöräilykaduksi sekä Festarikujan rakentamisen.

Tavoitteena on Kalasataman keskuksen kahden tornin käyttötarkoituk-
sen muuttaminen siten, että toimistotorni muutetaan asuinkäyttöön ja 
hotellitorni muutetaan toimiston ja huoneistohotellin tarpeisiin. Nykyinen 
toimitilakortteli muutetaan hotellirakennusten korttelialueeksi ja mahdol-
listetaan arkkitehtikilpailun voittaneen hotelliehdotuksen toteuttaminen 
kortteliin. Keskuksen läheisyydessä jalankulun ja pyöräilyn ympäristöä 
kehitetään.

Kaavaratkaisun myötä kerrosala säilyy ennallaan, mutta uutta asunto-
kerrosalaa on 10 930 k-m². Asukasmäärän lisäys on noin 240 asukas-
ta. Tontti 10620/6 mahdollistaa 26-kerroksisen hybriditornin, johon ra-
kennetaan kauppakeskuksen päälle toimistotiloja ja huoneistohotelli. 
Tontille 10621/6 rakennetaan asuntoja 24-kerroksiseen torniin. Lisäksi 
tontille on rakennettava tilat päiväkotia varten.

Alueen pysäköinti sijoittuu kokonaisuudessaan keskuksen maanalai-
seen yhteiskäyttöiseen pysäköintilaitokseen. Kaavaratkaisu edistää Ka-
lasataman keskuksen sekä viihtyisän ja sujuvan jalankulkuympäristön 
toteutumista.

Maanomistuksesta ja varaustilanne

Helsingin kaupunki omistaa katualueet ja suunnitellun hotellitontin kort-
telin nro 10593. Kalasataman keskuksen korttelialueet ovat osittain 
kaupungin ja osittain SRV:n yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on 
tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu ha-
kijan kanssa.
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Kalasataman keskus on SRV:n projekti samoin kuin suunniteltu 15 000 
k-m²:n suuruinen hotellitontti 10593/4 on varattu 31.12.2018 asti 
SRV:lle kaupunginhallituksen päätöksellä.

Lausunto

Asemakaavan muutos vauhdittaa Kalasataman keskuksen ja sitä ym-
päröivän alueen toteutumista. Kaavamuutoksen myötä poistuu 12 000 
k-m²:n suuruinen toimistotontti, jonka tilalle tulee 15 000 k-m²:n suurui-
nen hotellitontti. Kalasataman keskuksen ympärillä on voimakasta ky-
syntää sekä 0hotelleille että toimistoille. Jatkossa Kalasataman toteut-
tamiskelpoisten toimistotonttien muuttamista hotellikäyttöön tulee harki-
ta entistä tarkemmin, sillä toimistokysyntä ei näytä suuntautuvan pie-
nen kerrostasoalan takia korkeisiin torneihin. Kalasatamassa on tällä 
hetkellä vireillä lisäksi kaupunkiympäristön toimialan toimitalo, Keskon 
pääkonttori ja Lindström Investin toimistohankkeita.

AL-tontin huoneistohotellin kaavamääräystä tulisi tarkentaa siten, että 
se velvoittaa huoneistohotellin rakentamiseen.

Asemakaavaa on valmisteltu hyvässä yhteistyössä kaupunkisuunnitte-
luviraston kanssa, joten kaavaehdotuksesta ei ole tässä vaiheessa 
muuta huomautettavaa.

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

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

ilkka.aaltonen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 02.05.2017 § 46

HEL 2016-006416 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi Kalasataman keskus 2 -nimisestä asemakaa-
van muutoksesta nro 12438 seuraavan lausunnon:

Pelastuslaitokselle tulee mahdollistaa hälytysajoyhteys Lautatarhanka-
tua pitkin metroasemalle ja sähkönsyöttöasemalle.

Kalasatamakeskuksen länsipuolinen hotellirakennus on metrimääräi-
sen korkeutensa puolesta sellainen, että paloturvallisuuden ja pelastus-
laitoksen operatiivisen toimintakyvyn mahdollistamiseksi rakennus on 
varustettava seuraavilla järjestelyillä:
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Rakennus on varustettava automaattisella sammutuslaitteistolla.

Yksi rakennuksen hisseistä on varustettava laittein, jotka mahdollista-
vat hissin käytön tulipalotilanteessa. Hissin kori on mitoitettava paari-
kuljetukseen sopivaksi. 

Rakenteellista paloturvallisuutta ja pelastushenkilöstön toimintakykyä 
koskeva jatkosuunnittelu tulee käydä pelastusviranomaisen kanssa tar-
vittavin erillisneuvotteluin.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Pekka Ronkainen, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 31031238

pekka.ronkainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 25.04.2017 § 150

HEL 2016-006416 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Asemakaavan muutos koskee Kalasataman keskuksen kahta tornia, 
keskuksen länsipuolella sijaitsevia yhtä korttelia ja katualueita. Kaava-
ratkaisu mahdollistaa Kalasataman keskuksen kahden tornin käyttötar-
koituksen muutoksen ja hotellin rakentamisen keskuksen länsipuolella 
olevaan kortteliin. Lisäksi kaavaratkaisu mahdollistaa Lautatarhanka-
dun muuttamisen jalankulku- ja pyöräilykaduksi sekä Festarikujan ra-
kentamisen.

Asemakaavan ja sen mukaisten käyttötarkoituksen muutosten toteutta-
minen ei edellytä varsinaisia kynnysinvestointeja kaupungilta. Nykyisille 
katualueille tehtävät muutokset Lautatarhankadulla ajoneuvoliikentees-
tä pyöräilyn ja jalankulun käyttöön voidaan toteuttaa erillisenä kokonai-
suutenaan, mikäli tavoitteena on laatutason nosto.

Esittelijä
va. kaupunginarkkitehti
Sonja Liljeblad

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

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

heikki.takainen(a)hel.fi
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Ympäristölautakunta 25.04.2017 § 129

HEL 2016-006416 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antoi ympäristökes-
kus.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

juha.korhonen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.02.2017 § 115

HEL 2016-006416 T 10 03 03

Ksv 2123_6

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 

 asettaa 28.2.2017 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12438 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 10. kau-
punginosan (Sörnäinen) korttelia 10593, korttelin 10620 tonttia 6, 
korttelin 10621 tonttia 6 sekä katualueita.

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mieli-
piteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Lai-
turilla, Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuil-
la: kohdassa Päätöksenteko

www.hel.fi/ksv

 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lau-
sunnot

 valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen vä-
häisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta eh-
dotuksen sisältöä
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 kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa laskuttamaan hakijalta Kus-
tannukset -liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykus-
tannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen

Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12438 hyväksymistä, mikäli ehdotuksesta ei tehdä 
maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia muistutuksia eivätkä eh-
dotuksesta annetut lausunnot anna aihetta asian käsittelemiselle uudel-
leen kaupunkisuunnittelulautakunnassa.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Salla Hoppu, arkkitehti, puhelin: 310 37240

salla.hoppu(a)hel.fi
Johanna Iivonen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37137

johanna.iivonen(a)hel.fi
Raila Hoivanen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37482

raila.hoivanen(a)hel.fi
Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37250

kaarina.laakso(a)hel.fi
Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi

HEL 2016-006416 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt HKL:n kannanottoa osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelmasta 1269-00/16 ja kaavaluonnoksesta, Sör-
näinen, Hermannin rantatie 3 ja 9.

HKL:n kantana on, että osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa sekä 
kaavaluonnoksessa tulee ottaa huomioon alueen läheisyydessä liiken-
nöivä metro ja siitä aiheutuvat mahdolliset melu- ja tärinähaitat.

Lisätiedot
Simo Karjalainen, ratatöiden valvoja, puhelin: 310 36888

simo.karjalainen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 10.11.2016

HEL 2016-006416 T 10 03 03
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Kohteen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee ottaa huomioon ohjeen 
”Turvalliset rakentamiskorkeudet Helsingin rannoilla vuosina 2020, 
2050 ja 2100” mukaiset korkeimmat merivedenpinnan tasot.

Hotellitontin osalta (K10593) rakennustöillä ei saa aiheuttaa muutoksia 
pohjavedenpinnan korkeuteen eikä virtaussuuntaan. Alueella käytettä-
vän perustamistaparatkaisun toteutettavuus tulee tarkastella alueen 
pohjavesivirtausmallin avulla (SRV/ Pöyry/ Riku Hakoniemi). Käytettävä 
ratkaisu ei saa aiheuttaa muutoksia virtaussuunnissa myöskään työnai-
kaisesti. Työnaikaisella pohjavedenpinnan muutoksella voi olla vaiku-
tusta pohjaveden virtaussuuntiin ja siten haitta-aineiden kulkeutumi-
seen.

Kalasataman keskuksen alueella tapahtuvat tornien (korttelit 10620 ja 
10621) käyttötarkoituksen muutokset eivät vaikuta rakennusten perus-
tamistapaan. Näiden osalta kaava ei muutu geoteknisestä näkökulmas-
ta. Rakennuskohde on erittäin ahdas ja ympäröivä infra täydentyy kort-
telin ympärillä jatkuvasti. Ahtaus tulee ottaa huomioon käytettävissä pe-
rustamisvaiheen ratkaisuissa. Kohde sijoittuu pääasiallisesti täyttö- ja 
kitkamaa-alueelle. Maanalaisten rakenteiden osalta ohjeistus aiemmas-
sa kaavassa on hyvä. 

Lisätiedot
Miia Paatsema, projektipäällikkö, puhelin: 310 37820

miia.paatsema(a)hel.fi
Risto Niinimäki, projektipäällikkö, puhelin: 310 37827

risto.niinimaki(a)hel.fi

Rakennusvirasto 4.11.2016

HEL 2016-006416 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1269-00/16 ja kaavaluonnoksesta, 
Sörnäinen, Hermannin rantatie 3 ja 9. Määräaika on 25.11.2016.

Kalasataman keskuksen kahden tornin käyttötarkoitusta on suunniteltu 
muutettavan ja keskuksen viereiseen kortteliin suunnitellaan hotellia. 
Suunnitelmissa on myös ajoneuvoliikenteen poistaminen Lautatarhan-
kadulta sekä Festarikujan rakentaminen.

Rakennusvirastolla ei ole tällä hetkellä huomautettavaa osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta 1269-00/16 tai kaavaluonnoksesta. 

Lisätiedot
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Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440
petri.arponen(a)hel.fi

Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38977
heikki.takainen(a)hel.fi
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§ 923
Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen 
Vantaalla 21. - 22.11.2017

HEL 2017-010717 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheen-
johtajan ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää nimetä Vantaalla 21.‒22.11.2017 pidettä-
vään kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaami-
seen seuraavat edustajat:

 _____________
 _____________
 _____________
 _____________
 _____________
 _____________

Esittelijä

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen jär-
jestetään 21.‒22.11.2017 Vantaalla. Tapaamisessa keskustellaan sote- 
ja maakuntauudistuksesta ja muista kuutta suurinta kaupunkia koske-
vista ajankohtaisista asioista sekä  kaupunkien yhteistyöstä. Tapaami-
nen alkaa Vantaan kaupungintalolla tiistaina 21.11.2017 klo 12 ja päät-
tyy seuraavan päivän lounaaseen. Tapaamisen kutsu ja ohjelma ovat 
liitteenä.
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Kaupunginhallitusten toivotaan nimeävän tapaamiseen ensisijaisesti 
kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajistot, halu-
tessaan myös muita edustajia, yhteensä noin kuusi edustajaa.

Tapaamiseen osallistuville luottamushenkilöille maksetaan mahdolliset 
korvaukset luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista tehdyn pää-
töksen mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1 Vantaan kaupungin kutsu
2 Ohjelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Vantaan kaupunki
Päätöksessä nimetyt

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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§ 924
Valtuutettu Björn Månssonin toivomusponsi kaupunkibulevardien 
suunnittelusta ja rakentamisesta Helsingin uudessa yleiskaavassa

HEL 2016-012078 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 27.10.2016 hyväksymän toivomusponnen (Björn Månsson) johdos-
ta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle 
sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Månsson Björn, toivomusponsi 1, Kvsto 26.10.2016 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 26.10.2016 Helsingin uuden yleiskaavan -  Kaupunki-
kaavan kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Kaupunginvaltuusto toivoo, että selvitetään voiko kaupunkibulevardit 
suunnitella ja rakentaa sellaisessa järjestyksessä, että aloitetaan niistä, 
jotka eivät rajoita puisto- ja viheralueita eivätkä vaadi täyttömaata me-
reltä, ja kerätään kokemuksia niistä ennen kuin aletaan suunnitella 
useampia kaupunkibulevardeja." (Björn Månsson)
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Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen 
ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toi-
menpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Sel-
vitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkisuunnittelulautakunnan ja 
kiinteistölautakunnan lausunnot.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että kaupun-
ginvaltuuston hyväksymässä kaupunkistrategiassa 2017–2021 tode-
taan, että yleiskaavan toteuttamisen suunnittelu aloitetaan Vihdintien 
bulevardista, ja että alueen pikaratikan suunnittelu etenee päätösvai-
heeseen valtuustokauden aikana. Samalla Tuusulanväylän bulevardin 
suunnittelua viedään eteenpäin.

Kaupunkibulevardien toteuttamisjärjestyksen laatimisessa arvioidaan 
kunkin bulevardin synnyttämiä hyötyjä, vaatimuksia, tuloja sekä inves-
tointimenoja. Toteuttamisjärjestystä arvioidaan myös riittävän laajasti 
teknistaloudellisesti ja asuntotuotannon toteuttamisen määrän ja laa-
dun näkökulmasta. Viherverkostokaupungin kehittäminen on yksi kri-
teeri, jonka perusteella toteuttamisjärjestystä arvioidaan. Yleiskaavassa 
kaikkien bulevardien varsille on määritelty rakentamisalueita, jotka si-
joittuvat nykyiselle rakentamattomalle maalle tai joiltakin osin meritäy-
töille. 

Kaupunkibulevardien toteuttaminen vaatii hyvin paljon suunnittelua se-
kä tiivistä yhteistä suunnittelua maankäytön ja liikenneratkaisujen yh-
teensovittamiseksi. Kaupunkibulevardit tulevat olemaan suuria alueelli-
sia suunnittelu- ja rakentamishankkeita ja edellyttävät tiivistä yhteistä 
maankäytön ja liikennejärjestelmätason suunnittelua sekä muutoksia, 
joten niitä ei voida toteuttaa kovin montaa kerrallaan. Laajasalontie on 
ensimmäinen bulevardi, joka todennäköisesti tulee toteutumaan, ja 
vaikka liikennemäärältään Laajasalontie on sisääntuloväyliä hiljaisempi, 
tullaan siitäkin jo saamaan kokemuksia, joita voidaan hyödyntää mui-
den bulevardien suunnittelussa. Vielä seuraavaksi toteutettavat bule-
vardit tulevat niin ikään olemaan pilottikohteita, josta saatuja kokemuk-
sia hyödynnetään seuraavien bulevardien suunnittelussa, vaikka kaikil-
la bulevardeilla onkin omat erityispiirteensä. 

Kaupunkibulevardien vaikutuksia on arvioitu yleiskaavaprosessin aika-
na monesta eri näkökulmasta. Viimeisimpänä esimerkkinä on Ilmatie-
teen laitoksen kanssa yhteistyössä laadittu tarkka virtausmalli, joka ku-
vaa miten erilaiset korttelimallit vaikuttavat kadun varren tuulettuvuu-
teen ja siten ilmanlaatuun. Kaupunkibulevardien toteuttaminen vaatii 
laajaa tietopohjaa ja kokemuksien keräämistä pilottikohteista sekä tii-
vistä yhteistä suunnittelua maankäytön ja liikenneratkaisujen sovittami-
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seksi yhteen. Rakennettavan kaupunkiympäristön tulee olla korkealaa-
tuista ja turvallista kaikille käyttäjille.

Kaupunkikehitys, jossa kaupungin kaavoitettava asuntotuotanto nojau-
tuu bulevardien varsille kuin myös tavoite kestävän liikkumisen osuu-
den kasvusta, ei saa kuitenkaan vaarantaa tai olla ristiriidassa hyvän ja
viihtyisän asuinympäristön sekä kaupungin lyhyen ja pitkän tähtäimen 
asuntotuotantotavoitteiden kanssa. Kaupungin asuntotuotantotavoitteet 
ovat korkeat, jonka vuoksi on tarkoituksenmukaista ja tarpeen tutkia 
kaikkia mahdollisia asuntotuotantoa edistäviä ratkaisuja.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Månsson Björn, toivomusponsi 1, Kvsto 26.10.2016 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 09.03.2017 § 121

HEL 2016-012078 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Kaupunkibulevardien toteuttamisjärjestyksen laatimisessa tulee arvioi-
da kunkin bulevardin synnyttämiä hyötyjä, tuloja sekä investointimeno-
ja. Toteuttamisjärjestystä tulee arvioida myös riittävän laajasti teknista-
loudellisesti ja asuntotuotannon toteuttamisen määrän ja laadun näkö-
kulmasta. 
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Yleiskaavassa kaikkien bulevardien varsille on määritelty rakentamisa-
lueita, jotka sijoittuvat nykyiselle rakentamattomalle maalle tai joiltakin 
osin meritäytöille. Kaupunkibulevardit tulevat olemaan suuria alueellisia 
suunnittelu- ja rakentamishankkeita ja edellyttävät laajoja liikennejärjes-
telmätason muutoksia sekä investointeja, joka rajoittaa niiden toteutta-
mista samanaikaisesti. Laajasalontie on kaupunkisuunnitteluviraston 
näkemyksen mukaan ensimmäinen bulevardi, joka todennäköisesti tu-
lee toteutumaan. Vaikka liikennemäärältään Laajasalontie on sisääntu-
loväyliä hiljaisempi, tullaan siitä mahdollisesti saamaan toiminnallisia ja 
taloudellisia kokemuksia, joita voidaan hyödyntää muiden bulevardi-
hankkeiden suunnittelussa.

Kaupunkibulevardien toteuttaminen vaatii hyvin paljon suunnittelua se-
kä tiivistä yhteistä suunnittelua maankäytön ja liikenneratkaisujen sovit-
tamiseksi yhteen. 

Kaupunkikehitys, jossa kaupungin kaavoitettava asuntotuotanto nojau-
tuu bulevardien varsille kuin myös tavoite kestävän liikkumisen osuu-
den kasvusta, ei saa kuitenkaan vaarantaa tai olla ristiriidassa hyvän ja 
viihtyisän asuinympäristön sekä kaupungin lyhyen ja pitkän tähtäimen 
asuntotuotantotavoitteiden kanssa. Kaupungin asuntotuotantotavoitteet 
ovat korkeat, jonka vuoksi on tarkoituksenmukaista ja tarpeen tutkia 
kaikkia mahdollisia asuntotuotantoa edistäviä ratkaisuja.

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Pekka Saarinen, toimistopäällikkö, puhelin: 09 310 64182

pekka.t.saarinen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.02.2017 § 57

HEL 2016-012078 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kau-
punginhallitukselle:

Kaupunkibulevardien toteuttamisjärjestyksen laatimisessa arvioidaan 
kunkin bulevardin synnyttämiä hyötyjä ja vaatimuksia. Viherverkosto-
kaupungin kehittäminen on yksi kriteeri, jonka perusteella toteuttamis-
järjestystä arvioidaan.
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Yleiskaavassa kaikkien bulevardien varsille on määritelty rakentamisa-
lueita, jotka sijoittuvat nykyiselle rakentamattomalle maalle tai joiltakin 
osin meritäytöille.

Kaupunkibulevardit tulevat olemaan suuria alueellisia suunnittelu- ja ra-
kentamishankkeita ja edellyttävät liikennejärjestelmätason muutoksia, 
joten niitä ei voida toteuttaa kovin montaa kerrallaan. Laajasalontie on 
ensimmäinen bulevardi, joka todennäköisesti tulee toteutumaan, ja 
vaikka liikennemäärältään Laajasalontie on sisääntuloväyliä hiljaisempi, 
tullaan siitäkin jo saamaan kokemuksia, joita voidaan hyödyntää mui-
den bulevardien suunnittelussa. Laajasalontien jälkeen seuraavaksi to-
teutettava bulevardi tulee niin ikään olemaan vielä pilottikohde, josta 
saatuja kokemuksia hyödynnetään seuraavien bulevardien suunnitte-
lussa, vaikka kaikilla bulevardeilla onkin omat erityispiirteensä.

Kaupunkibulevardien vaikutuksia on arvioitu yleiskaavaprosessin aika-
na monesta eri näkökulmasta. Viimeisimpänä esimerkkinä on Ilmatie-
teen laitoksen kanssa yhteistyössä laadittu tarkka virtausmalli, joka ku-
vaa miten erilaiset korttelimallit vaikuttavat kadun varren tuulettuvuu-
teen ja siten ilmanlaatuun. Kaupunkibulevardien toteuttaminen vaatii 
laajaa tietopohjaa ja kokemuksien keräämistä pilottikohteista sekä tii-
vistä yhteistä suunnittelua maankäytön ja liikenneratkaisujen sovittami-
seksi yhteen. Rakennettavan kaupunkiympäristön tulee olla korkealaa-
tuista ja turvallista kaikille käyttäjille.

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen

Lisätiedot
Heikki Salmikivi, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37483

heikki.salmikivi(a)hel.fi
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§ 925
Valtuutettu Tuomo Valokaisen toivomusponsi  kaupunkibulevardien 
suunnittelusta Helsingin uudessa yleiskaavassa

HEL 2016-012132 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Mika Raa-
tikaisen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginval-
tuuston 26.10.2016 hyväksymän toivomusponnen (Tuomo Valokainen) 
johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdot-
tajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 26.10.2016 Helsingin uuden yleiskaavan - Kaupunki-
kaavan kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Hyväksyessään kaupunkikaavan kaupunginvaltuusto edellyttää, että 
mahdolliset kaupunkibulevardit suunnitellaan ennakoivasti niin, että 
keskustaan suuntautuva ja sieltä pois suuntautuva liikenne ei ruuhkau-
tuisi, vaan pyrkimyksenä olisi, että liikenne sujuisi jopa entistäkin jous-
tavammin. ""(Tuomo Valokainen)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen 
ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toi-
menpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Sel-
vitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.
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Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkisuunnittelulautakunnan ja 
kiinteistölautakunnan lausunnot.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että kaupunki-
bulevardien suunnittelua ohjaavat mm. kaupunginhallituksen hyväksy-
män liikkumisen kehittämisohjelman tavoitteet arjen sujuvuudesta, kau-
pungin elinvoimaisuudesta ja resurssitehokkuudesta. Yksi kahdeksasta 
tavoitteesta on, että matka-ajat ovat ennustettavia kaikilla kulkumuo-
doilla, mikä edellyttää ruuhkautumisen ohjaamista ja hallintaa. Bulevar-
dien suunnittelussa myös liikenneturvallisuuteen kiinnitetään erityistä 
huomiota.

Liikenteen sujuvuuden kannalta merkittävät ratkaisut tehdään kaupun-
kibulevardien jatkosuunnittelussa. Kukin bulevardi tullaan suunnittele-
maan erikseen niin, että se palvelee bulevardille asetettua tavoitetta 
mahdollisimman hyvin. Bulevardien kaistamäärää ja liittymäratkaisuja 
suunniteltaessa tullaan tarkastelemaan miten ne vaikuttavat liikenteen 
sujuvuuteen liikenne-ennusteita ja -simulointeja hyödyntäen. Liittymä-
ratkaisujen ja -tiheyden suunnittelussa kiinnitetään huomiota myös sii-
hen, minkälaiset ratkaisut mahdollistavat mahdollisimman hyvin vihreän 
aallon bulevardilla liikkujille.

Kaupunkikehitys, jossa kaupunki kasvaa bulevardien varsille, perustuu 
tavoitteeseen, että kestävän liikkumisen osuus kasvaa ja autoliikenne 
ei ainakaan lisäänny nykyisestä. Bulevardien suunnittelussa tullaan 
huolehtimaan joukkoliikenteen etuisuuksista, jolloin joukkoliikenne on 
riittävän kilpailukykyinen ja houkutteleva vaihtoehto autoliikenteelle. Su-
juvuus bulevardeilla toteutuu parhaiten, kun yhä useampi käyttää kes-
täviä kulkumuotoja liikkumiseen erityisesti ruuhka-aikoihin. Tällöin niille, 
joiden on tarve ajaa autolla bulevardilla jää myös tilaa tehdä niin ja su-
juvuus on tavoitetilassa nykyistä parempaa. Sujuvuus bulevardeilla ei 
aamuruuhkassa nykyisestä parane, jos autoliikenteen määrä ei laske, 
sillä kantakaupunkiin ei mahdu enempää autoliikennettä.

Bulevardien sujuvuutta tulevat helpottamaan myös toimintaympäristön 
ennakoidut muutokset kuten uudet liikenne palveluna (MaaS) -sovelluk-
set, ajoneuvotekniikan kehittyminen, mahdollinen ajoneuvoliikenteen 
hinnoittelu (esim. ruuhkamaksut), liikenteen operointia tukeva teknolo-
gia, etätyön lisääntyminen, ruuhka-aikojen laventuminen, kaupunkira-
kenteen tiivistyminen ja kestävien kulkutapojen saavutettavuuden pa-
rantuminen. Helsingin liikenteen sujuvuuden takaamiseksi kannattaa 
näitä liikkumiseen vaikuttavia tekijöitä edistää myös kaupunkisuunnitte-
lun keinoin.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valokainen Tuomo, toivomusponsi 9, Kvsto 26.10.2016 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 09.03.2017 § 122

HEL 2016-012132 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Kaupunkibulevardien suunnittelua ohjaavat mm. kaupunginhallituksen 
hyväksymän liikkumisen kehittämisohjelman tavoitteet arjen sujuvuu-
desta, kaupungin elinvoimaisuudesta ja resurssitehokkuudesta. Yksi 
kahdeksasta tavoitteesta on, että matka-ajat ovat ennustettavia kaikilla 
kulkumuodoilla, mikä edellyttää ruuhkautumisen ohjaamista ja hallin-
taa. Bulevardien suunnittelussa myös liikenneturvallisuuteen kiinnite-
tään erityistä huomiota.

Liikenteen sujuvuuden kannalta merkittävät ratkaisut tehdään kaupun-
kibulevardien jatkosuunnittelussa. Kukin bulevardi tullaan suunnittele-
maan erikseen niin, että se palvelee bulevardille asetettua tavoitetta 
mahdollisimman hyvin. Bulevardien kaistamäärää ja liittymäratkaisuja 
suunniteltaessa tullaan tarkastelemaan miten ne vaikuttavat liikenteen-
sujuvuuteen liikenne-ennusteita ja -simulointeja hyödyntäen. Liittymä-
ratkaisujen ja -tiheyden suunnittelussa kiinnitetään huomiota myös sii-
hen, minkälaiset ratkaisut mahdollistavat mahdollisimman hyvin vihreän 
aallon bulevardilla liikkujille.

Kaupunkikehitys, jossa kaupunki kasvaa bulevardien varsille perustuu 
tavoitteeseen, että kestävän liikkumisen osuus kasvaa ja autoliikenne 
ei ainakaan lisäänny nykyisestä. Hyvät ja toimivat liikenneyhteydet se-
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kä kaupungin eri osien saavutettavuuden parantaminen ovat kaupungin 
kehityksen elinehto, jossa tulee ottaa huomioon toimintaympäristön en-
nakoidut muutokset kuten esimerkiksi liikenteen uudet palvelut, yksityi-
sautoilun osuuden pienentyminen ja julkisen liikenteen palvelutason li-
sääminen.

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Pekka Saarinen, toimistopäällikkö, puhelin: 09 310 64182

pekka.t.saarinen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.02.2017 § 65

HEL 2016-012132 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kau-
punginhallitukselle:

Kaupunkibulevardien suunnittelua ohjaavat mm. kaupunginhallituksen 
hyväksymän liikkumisen kehittämisohjelman tavoitteet arjen sujuvuu-
desta, kaupungin elinvoimaisuudesta ja resurssitehokkuudesta. Yksi 
kahdeksasta tavoitteesta on, että matka-ajat ovat ennustettavia kaikilla 
kulkumuodoilla, mikä edellyttää ruuhkautumisen ohjaamista ja hallin-
taa. Bulevardien suunnittelussa myös liikenneturvallisuuteen kiinnite-
tään erityistä huomiota.

Liikenteen sujuvuuden kannalta merkittävät ratkaisut tehdään kaupun-
kibulevardien jatkosuunnittelussa. Kukin bulevardi tullaan suunnittele-
maan erikseen niin, että se palvelee bulevardille asetettua tavoitetta 
mahdollisimman hyvin. Bulevardien kaistamäärää ja liittymäratkaisuja 
suunniteltaessa tullaan tarkastelemaan miten ne vaikuttavat liikenteen 
sujuvuuteen liikenne-ennusteita ja -simulointeja hyödyntäen. Liittymä-
ratkaisujen ja -tiheyden suunnittelussa kiinnitetään huomiota myös sii-
hen, minkälaiset ratkaisut mahdollistavat mahdollisimman hyvin vihreän 
aallon bulevardilla liikkujille.

Kaupunkikehitys, jossa kaupunki kasvaa bulevardien varsille perustuu 
tavoitteeseen, että kestävän liikkumisen osuus kasvaa ja autoliikenne 
ei ainakaan lisäänny nykyisestä. Bulevardien suunnittelussa tullaan 
huolehtimaan joukkoliikenteen etuisuuksista, jolloin joukkoliikenne on 
riittävän kilpailukykyinen ja houkutteleva vaihtoehto autoliikenteelle. Su-
juvuus bulevardeilla toteutuu parhaiten, kun yhä useampi käyttää kes-
täviä kulkumuotoja liikkumiseen erityisesti ruuhka-aikoihin. Tällöin niille, 
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joiden on tarve ajaa autolla bulevardilla jää myös tilaa tehdä niin ja su-
juvuus on tavoitetilassa nykyistä parempaa. Sujuvuus bulevardeilla ei 
aamuruuhkassa nykyisestä parane, jos autoliikenteen määrä ei laske, 
sillä kantakaupunkiin ei mahdu enempää autoliikennettä.

Bulevardien sujuvuutta tulevat helpottamaan myös toimintaympäristön 
ennakoidut muutokset kuten uudet Liikenne Palveluna (MaaS) sovel-
lukset, ajoneuvotekniikan kehittyminen, mahdollinen ajoneuvoliikenteen 
hinnoittelu (esim. ruuhkamaksut), liikenteen operointia tukeva teknolo-
gia, etätyön lisääntyminen, ruuhka-aikojen laventuminen, kaupunkira-
kenteen tiivistyminen ja kestävien kulkutapojen saavutettavuuden pa-
rantuminen. Helsingin liikenteen sujuvuuden takaamiseksi kannattaa 
näitä liikkumiseen vaikuttavia tekijöitä edistää myös kaupunkisuunnitte-
lun keinoin.

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen

Lisätiedot
Pihla Kuokkanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37124

pihla.kuokkanen(a)hel.fi
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§ 926
Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi Lauttasaaren 
rantojen jättämisestä luonnollisiksi Helsingin uudessa yleiskaavas-
sa

HEL 2016-012082 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 26.10.2016 hyväksymän toivomusponnen (Sirpa Asko-Seljavaara) 
johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdot-
tajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Asko-Seljavaara Sirpa, toivomusponsi 3, Kvsto 26.10.2016 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 26.10.2016 Helsingin uuden yleiskaavan - Kaupunki-
kaavan kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Hyväksyessään yleiskaavan kaupunginvaltuusto edellyttää, että Laut-
tasaaren rannat jätetään niin luonnollisiksi kuin mahdollista." (Sirpa As-
ko-Seljavaara)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen 
ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toi-
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menpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Sel-
vitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkisuunnittelulautakunnan ja 
ympäristölautakunnan lausunnot.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että luonnon-
tilaisten rantojen merkitys ja arvo on otettu huomioon yleiskaavan vi-
herverkoston suunnittelun yhteydessä.

Yleiskaavassa edellytetään, että rannat suunnitellaan julkisina uusilla 
rakentamisalueilla. Yleiskaava määrää myös luontoarvojen säilyttämi-
sestä ja paikallisen viheralueverkoston jatkuvuudesta ja kulttuuriympä-
ristön huomioimisesta. Nämä tavoitteet otetaan huomioon myös Lautta-
saaren rantojen jatkosuunnittelussa.

Lauttasaaren koillisosa on uudessa yleiskaavassa osoitettu keskusta-
alueeksi (kantakaupunki C2), jota kehitetään toiminnallisesti sekoittu-
neena asumisen, kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, 
puistojen, virkistys- ja liikuntapalveluiden sekä kaupunkikulttuurin alu-
eena. Kaavaselostuksessa on visioitu Lauttasaaren yhdistyvän Länsi-
väylän bulevardin välityksellä osaksi kantakaupunkia. Yleiskaava mah-
dollistaa jonkin verran meritäyttöä Lemislahdessa. Lauttasaaressa kä-
velyolosuhteita on ajateltu parannettavan Lauttasaarta kiertävällä ran-
tareitillä, joka on mahdollista liittää osaksi Seurasaarenselkää kiertävää 
reittiä.

Lauttasaaren pohjoisosa on yleiskaavassa osoitettu asuntovaltaiseksi 
alueeksi (A2). Aluetta kehitetään asumisen ohella virkistys- ja liikunta-
palvelujen käyttöön. Jatkosuunnittelussa huomioidaan Helsingin luonto-
tietojärjestelmässä osoitetut arvokkaat luontokohteet. Muut Lauttasaa-
ren rannat on yleiskaavassa osoitettu pääosin virkistys- ja viheralueiksi, 
joilla luonnontilaisten rantojen säilyttäminen on mahdollista.

Luonnonrantaa on Lauttasaaressa kantakaupunkimaiseen sijaintiin 
nähden melko paljon. Taka-, Särki- ja Vattuniemessä on suojeltu me-
renrantaniitty. Lauttasaaren pohjoisosassa yleiskaava mahdollistaa
myös rantaviivan siirtoa ja meritäyttöä. Näillä alueilla tarvitaan tarkkaa 
suunnittelua ja luontoarvojen täydentäviä kartoituksia.

Helsingissä noudatettu vapaiden rantojen periaate mahdollistaa hyvin 
rantojen saavutettavuutta virkistyskäyttöön. Rantareittien rakentamista-
voite voi joskus aiheuttaa kompromissitarpeita luontoarvojen säilyttämi-
sen kanssa, ja nämä ongelmakohdat on hyvä tunnistaa jatkosuunnitte-
lussa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
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Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Asko-Seljavaara Sirpa, toivomusponsi 3, Kvsto 26.10.2016 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.02.2017 § 95

HEL 2016-012082 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle: 

Luonnontilaisten rantojen merkitys ja arvo on otettu huomioon yleiskaa-
van viherverkoston suunnittelun yhteydessä. 

Yleiskaavassa edellytetään, että rannat suunnitellaan julkisina uusilla 
rakentamisalueilla. Yleiskaava määrää myös luontoarvojen säilyttämi-
sestä ja paikallisen viheralueverkoston jatkuvuudesta ja kulttuuriympä-
ristön huomioimisesta. Nämä tavoitteet otetaan huomioon myös Lautta-
saaren rantojen jatkosuunnittelussa. 

Lauttasaaren koillisosa on uudessa yleiskaavassa osoitettu keskusta-
alueeksi (kantakaupunki C2), jota kehitetään toiminnallisesti sekoittu-
neena asumisen, kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, 
puistojen, virkistys- ja liikuntapalveluiden sekä kaupunkikulttuurin alu-
eena. Kaavaselostuksessa on visioitu Lauttasaaren yhdistyvän Länsi-
väylän bulevardin välityksellä osaksi kantakaupunkia. Yleiskaava mah-
dollistaa jonkin verran meritäyttöä Lemislahdessa. Lauttasaaressa kä-
velyolosuhteita on ajateltu parannettavan Lauttasaarta kiertävällä ran-
tareitillä, joka on mahdollista liittää osaksi Seurasaarenselkää kiertävää 
reittiä. 
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Lauttasaaren pohjoisosa on yleiskaavassa osoitettu asuntovaltaiseksi 
alueeksi (A2). Aluetta kehitetään asumisen ohella virkistys- ja liikunta-
palvelujen käyttöön. Jatkosuunnittelussa huomioidaan Helsingin luonto-
tietojärjestelmässä osoitetut arvokkaat luontokohteet. Muut Lauttasaa-
ren rannat on yleiskaavassa osoitettu pääosin virkistys- ja viheralueiksi, 
joilla luonnontilaisten rantojen säilyttäminen on mahdollista.

Käsittely

28.02.2017 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Elina Moisio: Lisäys kohtaan 2, loppuun: Edelleen asemakaavoitukses-
sa tulee huomioida saaren luonnontilaiset rannat ja riittävät viherver-
kostot, jotka varmistaa lajien monipuolisen säilymisen.

Jäsen Moision vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

14.02.2017 Pöydälle

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen

Lisätiedot
Salla Ahokas, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37156

salla.ahokas(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 14.02.2017 § 47

HEL 2016-012082 T 00 00 03

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Luonnonrantaa on Lauttasaaressa kantakaupunkimaiseen sijaintiin 
nähden melko paljon. Taka-, Särki- ja Vattuniemessä on suojeltu me-
renrantaniitty. Lauttasaaren pohjoisosassa yleiskaava mahdollistaa 
myös rantaviivan siirtoa ja meritäyttöä. Näillä alueilla tarvitaan tarkkaa 
suunnittelua ja luontoarvojen täydentäviä kartoituksia.

Helsingissä noudatettu vapaiden rantojen periaate mahdollistaa hyvin 
rantojen saavutettavuutta virkistyskäyttöön. Rantareittien rakentamista-
voite voi joskus aiheuttaa kompromissitarpeita luontoarvojen säilyttämi-
sen kanssa, ja nämä ongelmakohdat on hyvä tunnistaa jatkosuunnitte-
lussa.

Esittelijä
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ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Raimo Pakarinen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31534

raimo.pakarinen(a)hel.fi
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§ 927
Valtuutettu Elina Moision toivomusponsi Lauttasaaren kulttuuriym-
päristöstä ja täydennysrakentamisesta Helsingin uudessa yleiskaa-
vassa

HEL 2016-012094 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 26.10.2016 hyväksymän toivomusponnen (Elina Moisio) johdosta 
tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle se-
kä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Moisio Elina toivomusponsi 7, Kvsto 26.10.2016 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 26.10.2016 Helsingin uuden yleiskaavan - Kaupunki-
kaavan kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Hyväksyessään yleiskaavan valtuusto edellyttää, että jatkosuunnitte-
lussa turvataan Koillis-Lauttasaaren merkittävä kulttuuriympäristö maa-
kuntakaavan mukaisesti ja että selvitetään pohjoisen Lauttasaaren täy-
dennysrakentaminen toteutettavaksi siten, että alueen herkkää meren-
rantaluontoa kunnioitetaan ja merentäyttöjä vältetään. Erityisesti Lemis-
saaren arvokas luonto tulee säilyttää."(Elina Moisio)
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Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen 
ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toi-
menpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Sel-
vitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkisuunnittelulautakunnan, 
kaupunginmuseon johtokunnan ja ympäristölautakunnan lausunnot.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että maakun-
takaavan kulttuuriympäristöä koskeva Maakuntainventointikohteet on 
osoitettu yleiskaavan Kulttuuriympäristöt - teemakartalla ja yleiskaa-
vaan liittyvässä Kaupungin muutos ja kulttuuriympäristöt - raportissa. 
Yleiskaava määrää, että koko kaava-alueella suunnittelussa tulee ottaa 
huomioon maakunnallisesti ja paikallisesti merkittävät maisema-alueet 
ja kulttuuriympäristöt ja niiden ominaispiirteet sekä muinaismuistolain 
nojalla suojellut kohteet. Suunnittelussa on sovitettava yhteen kaavas-
sa osoitettu maankäyttö ja maisema- ja kulttuuriympäristöarvot. Yleis-
kaava määrää myös luontoarvojen säilyttämisestä ja paikallisen vihera-
lueverkoston jatkuvuudesta. Kulttuuriympäristön ja luontoarvojen säilyt-
täminen otetaan huomioon asemakaavoituksessa maakuntakaavan ja 
yleiskaavan mukaisesti. Tarkemmat näitä kulttuuriympäristö- ja luon-
toarvoja koskevat selvitykset tehdään asemakaavoituksen yhteydessä.

Uudessa yleiskaavassa Lauttasaaren koillisosa on osoitettu keskusta-
alueeksi (kantakaupunki C2), jota kehitetään toiminnallisesti sekoittu-
neena asumisen, kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, 
puistojen, virkistys- ja liikuntapalveluiden sekä kaupunkikulttuurin alu-
eena. Kaavaselostuksessa on visioitu Lauttasaaren yhdistyvän Länsi-
väylän bulevardin välityksellä osaksi kantakaupunkia. Yleiskaava mah-
dollistaa jonkin verran meritäyttöä Lemislahdessa. Suunnittelun yhtey-
dessä otetaan huomioon kävelyolosuhteiden parantaminen Lauttasaar-
ta kiertävällä rantareitillä, joka on mahdollista liittää osaksi Seurasaa-
renselkää kiertävää reittiä. 

Yhtenä suunnittelun lähtökohtana Lauttasaaren kulttuuriympäristön säi-
lyttämisessä on maakuntakaavan Uudenmaan kulttuuriympäristöjen in-
ventointiraportti (Uudenmaan liiton julkaisuja E 114-2012). Lauttasaa-
ren kulttuuriympäristöä kuvataan raportissa seuraavasti: Lauttasaari on 
hyvin säilynyt ja yhtenäinen kerrostalovaltainen kaupunginosa, jonka 
rakentaminen alkoi jo 1930-luvulla ennen alueliitosta Helsinkiin. Suurin 
osa Lauttasaaren kerros- ja rivitaloista rakennettiin 1950-luvulla, mu-
kaan lukien Lauttasaaren kirkko (1958) ja maamerkkinä vesitorni 
(1959). Vanhempaa kerrostumaa edustavat Lauttasaaren kartano, jon-
ka vanhempi päärakennus on 1700-luvun lopulta ja uudempi 1800-lu-
vun alkupuolelta, sekä 1800-luvun loppupuolella saaren pohjoisosaan 
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paikallisliikenteen höyryvenereitille rakennetut huvilat. Lauttasaaren ve-
sitorni on purettu vuonna 2015.

Jatkosuunnittelua ohjaa myös yleiskaavan viheryhteysmerkintä, joka 
yhdistää Lauttasaaren eteläosan puistot Kotkavuorenpuistoon ja Laut-
tasaaren pohjoisosan rantoihin. Kotkavuori on tärkeä osa Lauttasaaren 
viherverkostoa.

Yleiskaavan viheryhteydet on osoitettu Lauttasaaressa siten, että Le-
mislahden ranta-alueet ja Koillis-Lauttasaaren Kotkavuori liittyvät mui-
hin Lauttasaaren puistoalueisiin. Yleiskaava edellyttää myös, että ran-
nat suunnitellaan julkisina uusilla alueilla. Asemakaavasuunnittelussa 
Lauttasaaren viher- ja virkistysverkostoa on mahdollista kehittää siten, 
että Lemislahden, rantojen ja Kotkavuoren alueen keskeiset arvot voi-
daan säilyttää.

Koillis-Lauttasaaren luontotiedot on kuvattu Helsingin luontotietojärjes-
telmässä, ja ne otetaan huomioon jatkosuunnittelussa. Lauttasaaren 
Lemislahti on paikallisesti tärkeä lepakkoalue ja Lemissaaressa on ar-
vokas metsäkohde. Kotkavuoressa on arvokasta kallioaluetta ja mui-
naisrantakivikko, metsäarvoja sekä paikallisesti arvokasta linnustoa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Moisio Elina toivomusponsi 7, Kvsto 26.10.2016 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.02.2017 § 97

HEL 2016-012094 T 00 00 03
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Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle:

Maakuntakaavan kulttuuriympäristöä koskevan Maakuntainventoinnin 
kohteet on osoitettu Yleiskaavan Kulttuuriympäristöt - teemakartalla ja 
yleiskaavaan liittyvässä Kaupungin muutos ja kulttuuriympäristöt - ra-
portissa. Yleiskaava määrää, että koko kaava-alueella suunnittelussa 
tulee ottaa huomioon maakunnallisesti ja paikallisesti merkittävät mai-
sema-alueet ja kulttuuriympäristöt ja niiden ominaispiirteet sekä mui-
naismuistolain nojalla suojellut kohteet. Suunnittelussa on sovitettava 
yhteen kaavassa osoitettu maankäyttö ja maisema- ja kulttuuriympäris-
töarvot. Yleiskaava määrää myös luontoarvojen säilyttämisestä ja pai-
kallisen viheralueverkoston jatkuvuudesta. Kulttuuriympäristön ja luon-
toarvojen säilyttäminen otetaan huomioon asemakaavoituksessa maa-
kuntakaavan ja yleiskaavan mukaisesti. Tarkemmat näitä kulttuuriym-
päristö- ja luontoarvoja koskevat selvitykset tehdään asemakaavoituk-
sen yhteydessä.

Uudessa yleiskaavassa Lauttasaaren koillisosa on osoitettu keskusta-
alueeksi (kantakaupunki C2), jota kehitetään toiminnallisesti sekoittu-
neena asumisen, kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, 
puistojen, virkistys- ja liikuntapalveluiden sekä kaupunkikulttuurin alu-
eena. Kaavaselostuksessa on visioitu Lauttasaaren yhdistyvän Länsi-
väylän bulevardin välityksellä osaksi kantakaupunkia. Yleiskaava mah-
dollistaa jonkin verran meritäyttöä Lemislahdessa. Suunnittelun yhtey-
dessä otetaan huomioon kävelyolosuhteiden parantaminen Lauttasaar-
ta kiertävällä rantareitillä, joka on mahdollista liittää osaksi Seurasaa-
renselkää kiertävää reittiä. 

Yhtenä suunnittelun lähtökohtana Lauttasaaren kulttuuriympäristön säi-
lyttämisessä on maakuntakaavan Uudenmaan kulttuuriympäristöjen in-
ventointiraportti (Uudenmaan liiton julkaisuja E 114-2012). Lauttasaa-
ren kulttuuriympäristöä kuvataan raportissa seuraavasti: Lauttasaari on 
hyvin säilynyt ja yhtenäinen kerrostalovaltainen kaupunginosa, jonka 
rakentaminen alkoi jo 1930-luvulla ennen alueliitosta Helsinkiin. Suurin 
osa Lauttasaaren kerros- ja rivitaloista rakennettiin 1950-luvulla, mu-
kaan lukien Lauttasaaren kirkko (1958) ja maamerkkinä vesitorni 
(1959). Vanhempaa kerrostumaa edustavat Lauttasaaren kartano, jon-
ka vanhempi päärakennus on 1700-luvun lopulta ja uudempi 1800-lu-
vun alkupuolelta, sekä 1800-luvun loppupuolella saaren pohjoisosaan 
paikallisliikenteen höyryvenereitille rakennetut huvilat. Lauttasaaren ve-
sitorni on purettu vuonna 2015.

Jatkosuunnittelua ohjaa myös yleiskaavan viheryhteysmerkintä, joka 
yhdistää Lauttasaaren eteläosan puistot Kotkavuorenpuistoon ja Laut-
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tasaaren pohjoisosan rannat. Kotkavuori on tärkeä osa Lauttasaaren 
viherverkostoa.

Yleiskaavan viheryhteydet on osoitettu Lauttasaaressa siten, että Le-
mislahden ranta-alueet ja Koillis-Lauttasaaren Kotkavuori liittyvät mui-
hin Lauttasaaren puistoalueisiin. Yleiskaava edellyttää myös, että ran-
nat suunnitellaan julkisina uusilla alueilla. Asemakaavasuunnittelussa 
Lauttasaaren viher- ja virkistysverkostoa on mahdollista kehittää siten, 
että Lemislahden, rantojen ja Kotkavuoren alueen keskeiset arvot voi-
daan säilyttää.

Koillis-Lauttasaaren luontotiedot on kuvattu Helsingin luontotietojärjes-
telmässä, ja ne otetaan huomioon jatkosuunnittelussa. Lauttasaaren 
Lemislahti on paikallisesti tärkeä lepakkoalue ja Lemissaaressa on ar-
vokas metsäkohde. Kotkavuoressa on arvokasta kallioaluetta ja mui-
naisrantakivikko, metsäarvoja sekä paikallisesti arvokasta linnustoa.

14.02.2017 Pöydälle

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen

Lisätiedot
Raisa Kiljunen-Siirola, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37209

raisa.kiljunen-siirola(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 28.2.2017

HEL 2016-012094 T 00 00 03

Hyväksyessään yleiskaavan 26.10.2016 kaupunginvaltuusto hyväksyi 
seuraavan toivomusponnen: "Hyväksyessään yleiskaavan valtuusto 
edellyttää, että jatkosuunnittelussa turvataan Koillis-Lauttasaaren mer-
kittävä kulttuuriympäristö maakuntakaavan mukaisesti ja että selvite-
tään pohjoisen Lauttasaaren täydennysrakentaminen toteutettavaksi si-
ten, että alueen herkkää merenrantaluontoa kunnioitetaan ja meren-
täyttöjä vältetään. Erityisesti Lemissaaren arvokas luonto tulee säilyt-
tää." (Elina Moisio) Kaupunginkanslia on pyytänyt Helsingin kaupungin-
museota antamaan lausuntonsa edellä mainitusta kaupunginvaltuutettu 
Elina Moision tekemästä toivomusponnesta. Kaupunginmuseo tarkas-
telee asiaa perustehtävänsä mukaisesti rakennetun kulttuuriympäristön 
ja kulttuurimaiseman vaalimisen näkökulmasta ja esittää kantanaan 
seuraavaa.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 37/2017 57 (236)
Kaupunginhallitus

Asia/11
23.10.2017

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

Kaupunginmuseo antoi 25.2.2015 lausuntonsa Helsingin yleiskaava 
2050 luonnoksesta. Lausunnossaan kaupunginmuseo piti yleiskaavan 
esiin tuomia Helsingin vahvuuksia; historiallinen matala keskusta, me-
rellisyys, matkustajalaivojen saapuminen suoraan kaupungin ytimeen 
sekä Keskuspuisto ja muut laajat viheraluekokonaisuudet oikeaksi osu-
vina ja kaupunkikulttuurin kannalta merkittävinä tekijöinä. Kaupungin-
museo halusi kuitenkin nostaa esiin sekä kantakaupungin että esikau-
punkialueiden osalta kaupunkiympäristön laadun, joka on uhattuna, 
kun kaupunkia aletaan järjestelmällisesti tiivistää. Kaupunginmuseon 
näkemyksen mukaan kulttuuriympäristöt, rakennuskannan kerrokselli-
suus, rakennustaiteellisesti arvokkaat asuntoalueet, merelliset maise-
mat, puistot ja aukiot ovat niitä Helsingin tunnustettuja laatutekijöitä, joi-
den tulee olla lähtökohtana yleiskaavan ratkaisuista päätettäessä. Tii-
vistäminen vaatii kullekin alueelle räätälöityjä ratkaisuja. Kaupunginmu-
seon johtokunta esitti 26.1.2016 Helsingin yleiskaava 2050 ehdotuk-
sesta antamassaan lausunnossa koko kaava-aluetta koskevaan mää-
räystekstiin ”Yleiskaava-alue suunnitellaan kaikkialla toimivuus, talou-
dellisuus ja ekologinen kestävyys sekä terveellisyys ja turvallisuus, 
asumisen ja elinkeinoelämän tarpeet sekä palvelujen saavutettavuus 
huomioon ottaen käyttäen hyväksi olemassa olevaa yhdyskuntaraken-
netta.” lisäystä ”ympäristön arvot ja ominaispiirteet”, MRL:n hengen ja 
kirjaimen mukaisesti. Tätä lisäystä ei kuitenkaan tehty tarkistettuun eh-
dotukseen, joka kaupunginvaltuusto hyväksyi 26.10.2016.

Lauttasaaren koillisosa on Helsingin yleiskaava 2050 mukaan pääosin 
kantakaupunkia C2, jota kehitetään toiminnallisesti sekoittuneena asu-
misen, kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, puistojen, 
virkistys- ja liikuntapalveluiden sekä kaupunkikulttuurin alueena. Ra-
kennusten maantasokerrokset ja kadulle avautuvat tilat on osoitettava 
ensisijaisesti liike- tai muuksi toimitilaksi. Rakennuksen tai sen osan 
käyttötarkoituksen muutoksissa on varmistettava kantakaupungille omi-
naisen, toiminnallisesti monipuolisen ja sekoittuneen rakenteen säilymi-
nen sekä liike- ja toimitilojen riittävä määrä. Käyttötarkoituksen muutos-
ten yhteydessä tulee tehdä alueellinen tarkastelu. Aluetta kehitetään 
kestävien kulkumuotojen, erityisesti kävelyn ja pyöräilyn, ehdoilla. Kau-
punkibulevardeihin rajautuvilla alueilla korttelitehokkuus tulee olla pää-
sääntöisesti yli 1,8 ja keskeisten katujen varsilla kadulle avautuvat tilat 
on osoitettava ensisijaisesti liike- tai muuksi toimitilaksi.  Lisäksi koko 
kaava-aluetta koskee määräys: ”Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-
alueet ja valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt on 
otettava oikeusvaikutteisina huomioon Kulttuuriympäristöt-teemakartal-
ta. Lisäksi suunnittelussa tulee ottaa huomioon maakunnallisesti ja pai-
kallisesti merkittävät maisema-alueet ja kulttuuriympäristöt ja niiden 
ominaispiirteet sekä muinaismuistolain nojalla suojellut kohteet. Suun-
nittelussa on sovitettava yhteen kaavassa osoitettu maankäyttö ja mai-
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sema- ja kulttuuriympäristöarvot.” Lauttasaarentien pohjoispuolella ole-
via paikallishistoriallisesti merkittäviä alueita ja kokonaisuuksia ovat ai-
nakin yleiskaavan Kulttuuriympäristöt-teemakartassa Helsingin yleis-
kaava 2002 tehdyn selvityksen mukaiset Helsingin kulttuurihistorialli-
sesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävät 
alueet eli Kotkavuoren huvilat ja Ekonomirivitalot sekä Mustasaari ja 
Hevossaari. Kaupunginmuseo viittaa lisäksi maankäyttö- ja rakennus-
lain 39 § kohtaan 8), jossa todetaan, että yleiskaavaa laadittaessa on 
otettava huomioon rakennetun kulttuuriympäristön, maiseman ja luon-
nonarvojen vaaliminen ja 54 §:ään, jonka mukaan asemakaavan sisäl-
tövaatimuksiin kuuluu, että rakennettua ympäristöä ja luonnonympäris-
töä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää.

Edellä mainittuun viitaten kaupunginmuseo katsoo, että C2-merkinnän 
tehokkuustavoitteesta huolimatta Koillis-Lauttasaaren merkittävän kult-
tuuriympäristön ja Lauttasaaren pohjoisosan täydennysrakentamisen 
jatkosuunnittelussa velvoittavat edellä mainitut yleiskaavan määräykset 
maisema-alueiden ja kulttuuriympäristöjen ja niiden ominaispiirteiden 
huomioon ottamisesta sekä maankäyttö- ja rakennuslaki. Kaupungin-
valtuutettu Elina Moision toivomusponsi on kuitenkin tärkeä muistutus, 
että myös kyseisellä alueella Lauttasaaressa kulttuuriympäristöön, mai-
semaan ja luonnonarvoihin liittyvien arvojen säilyminen tulee turvata 
Helsingin yleiskaava 2050 jatkosuunnittelussa, tulevissa asemakaa-
voissa.

Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: +358931036501

anne.salminen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 14.02.2017 § 48

HEL 2016-012094 T 00 00 03

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Lauttasaaren pohjoisrannalla sijaitsevat luontotietojärjestelmän arvok-
kaista kohteista lintukohteet Laukkaniemen puisto (3. arvoluokka), Nac-
kapuisto (2. luokka) ja Annansaari (2. luokka). Lauttasaaren pohjoiso-
san arvokas metsäkohde sekä Lemislahden paikallisesti arvokas lepak-
koalue kattavat pohjoisrannasta suuren osan. Varsinkin luontodirektii-
vin suojelemien lepakoiden elinalueiden säilyttäminen vaatii asemakaa-
voituksen yhteydessä erityistä huomiota. Myös vedenalaista rantaluon-
toa tulee selvittää tarkemmin ennen mahdollisia täyttöjä.

Esittelijä
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ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Raimo Pakarinen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31534

raimo.pakarinen(a)hel.fi
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§ 928
Valtuutettu Ulla-Marja Urhon toivomusponsi Lauttasaaren Kotka-
vuoren alueen kokonaistarkastelusta Helsingin uudessa yleiskaa-
vassa

HEL 2016-012093 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 26.10.2016 hyväksymän toivomusponnen (Ulla-Marja Urho) johdos-
ta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle 
sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Urho Ulla-Marja, toivomusponsi 6, Kvsto 26.10.2016 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 26.10.2016 Helsingin uuden yleiskaavan - Kaupunki-
kaavan kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Hyväksyessään yleiskaavan valtuusto edellyttää, että selvitetään Laut-
tasaaren Kotkavuoren alueen kaavallinen kokonaistarkastelu ennen 
asemakaavoihin etenemistä." (Ulla-Marja Urho)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen 
ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toi-
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menpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Sel-
vitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkisuunnittelulautakunnan 
lausunto.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että alueelle, jo-
ka jää katujen Lauttasaarentie-Gyldenintie-Pohjoiskaari sisälle, on pe-
rusteltua tehdä kokonaistarkastelu ennen kuin tehdään tonttikohtaisia 
asemakaavoja. Tarkastelussa otetaan huomioon, että kyseessä on 
kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kan-
nalta merkittävä alue. Jatkosuunnittelussa otetaan huomioon myös se, 
että alueella on tärkeä merkitys virkistysalueena.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Urho Ulla-Marja, toivomusponsi 6, Kvsto 26.10.2016 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.02.2017 § 96

HEL 2016-012093 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle:

Ponnessa todetaan, että Lauttasaaren Kotkavuoresta tulisi laatia kaa-
vallinen kokonaistarkastelu ennen asemakaavoihin etenemistä. Kau-
punkisuunnittelulautakunnan mielestä alueesta, joka jää katujen Lautta-
saarentie-Gyldenintie-Pohjoiskaari sisälle on perusteltua tehdä koko-
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naistarkastelu ennen kuin tehdään tonttikohtaisia asemakaavaoja. Tar-
kastelussa otetaan huomioon, että kyseessä on kulttuurihistoriallisesti, 
rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävä alue. 
Jatkosuunnittelussa otetaan huomioon myös se, että alueella on tärkeä 
merkitys virkistysalueena.

Käsittely

28.02.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Risto Rautava: Korvataan lausuntoehdotuksen kohdat 1,2,3 ja 4 seu-
raavasti:
Ponnessa todetaan, että Lauttasaaren Kotkavuoresta tulisi laatia kaa-
vallinen kokonaistarkastelu ennen asemakaavoihin etenemistä. Kau-
punkisuunnittelulautakunnan mielestä alueesta, joka jää katujen Lautta-
saarentie-Gyldenintie-Pohjoiskaari sisälle on perusteltua tehdä koko-
naistarkastelu ennen kuin tehdään tonttikohtaisia asemakaavaoja. Tar-
kastelussa otetaan huomioon, että kyseessä on kulttuurihistoriallisesti, 
rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävä alue. 
Jatkosuunnittelussa otetaan huomioon myös se, että alueella on tärkeä 
merkitys virkistysalueena.

Kannattaja: Matti Niiranen

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi puheenjohtaja Rautavan teke-
män ja jäsen Niirasen kannattaman vastaehdotuksen yksimielisesti il-
man äänestystä.

14.02.2017 Pöydälle

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen

Lisätiedot
Heikki Salmikivi, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37483

heikki.salmikivi(a)hel.fi
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§ 929
Valtuutettu Jasmin Hamidin toivomusponsi Pirkkolan urheilupuis-
tossa sijaitsevan pysäköintialueen siirtämisestä Helsingin uudessa 
yleiskaavassa

HEL 2016-012101 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Mika Raa-
tikaisen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginval-
tuuston 26.10.2016 hyväksymän toivomusponnen (Jasmin Hamid) joh-
dosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdotta-
jalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 26.10.2016 Helsingin uuden yleiskaavan - Kaupunki-
kaavan kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Hyväksyessään yleiskaavan kaupunginvaltuusto edellyttää, että jatko-
suunnittelussa selvitetään mahdollisuudet siirtää Pirkkolan urheilupuis-
tossa sijaitseva pysäköintialue toisaalle. Samalla selvitetään mahdolli-
suudet ennallistaa nykyinen pysäköintialue niityksi tai metsäksi näin 
laajentaen yleiskaavan pohjois-etelä -suuntaista ekologista käytä-
vää."(Jasmin Hamid)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen 
ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toi-
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menpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Sel-
vitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkisuunnittelulautakunnan, 
liikuntalautakunnan ja ympäristölautakunnan lausunnot.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että vuonna 
2014 voimaan tulleessa asemakaavassa Pirkkolan liikuntapuiston hal-
lien pohjoispuolinen alue on osoitettu pysäköintipaikaksi, joka palvelee 
viereisten uima-, palloilu- ja jääkiekkohallien sekä ulkokenttien ja reit-
tien käyttäjien pysäköintiä. Kaavoituksen yhteydessä on todettu, että 
kaikki pysäköintipaikat ovat tarpeellisia. 

Liikuntapuiston uudet pysäköintijärjestelyt ja mahdollinen nykyisen py-
säköimispaikan maisemointi niityksi tai metsäksi osana Keskuspuiston 
ekologista käytävää on mahdollista selvittää siinä vaiheessa, kun Hä-
meenlinnanväylän kaupunkibulevardin maankäyttöä aletaan suunnitella 
yksityiskohtaisemmin tai kun Keskuspuiston asemakaavojen muutokset 
tulevat ajankohtaisiksi. Liikuntapuiston alue on kulttuuri- ja vapaa-aika 
toimialan hallinnassa. Toimiala on laatinut Pirkkolan liikuntapuiston py-
säköintipaikan peruskorjaussuunnitelman, jossa pysäköintialue jaetaan 
osiin istutusalueiden avulla. Istutusalueille on tarkoitus istuttaa lehtipui-
ta. Peruskorjaus toteutetaan vaiheittain ja ensimmäinen vaihe rakenne-
taan vuonna 2017.

Metsä- tai puistoalaa lisäävä ratkaisu voisi olla rakentaa pysäköintilai-
tos maan alle nykyisen pohjoisen pysäköintialueen kohdalle. Pysäköin-
tilaitos upotettaisiin maahan siten, että kansi asettuisi pysäköintialueen 
nykyiseen korkoon ja kannelle tulisi istutuksia tai pelikenttiä. Toisena 
vaihtoehtona voisi olla pysäköintilaitoksen rakentaminen nykyisen py-
säköintialueen eteläpäähän. Kaksitasoinen laitos vapauttaisi puolet ny-
kyisestä pysäköintialueesta metsitettäväksi. Tämä vaihtoehto ei kuiten-
kaan suoranaisesti levennä yhtenäistä vihreää aluetta.

Pysäköintialueen siirtäminen toiseen paikkaan aiheuttaa tarpeen kaa-
taa puita muualla uimahallin lähialueella sekä asfaltin poiston ja istutus-
työn nykyisellä pysäköintialueella, ellei rakenneta pysäköintilaitosta ny-
kyisten pelikenttien alle.

Pysäköintikannen rakentaminen Pirkkolan urheilupuiston eteläisen py-
säköintialueen päälle säilyttäisi pysäköintipaikkojen määrän ennallaan, 
mutta saavutettavuus pohjoisesta heikkenisi ja autoliikenne Pirkolan-
tiellä lisääntyisi tai siirto edellyttäisi ajoyhteyden järjestämistä pohjoi-
sesta Kehä I:n suunnasta eteläiselle pysäköintialueelle, mikä saattaisi 
häiritä puiston ulkoilu- ja liikuntatoimintoja.
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Vaikka nykyinen pysäköintialue onkin oman aikakautensa periaatteiden 
mukaisesti väljästi sijoitettu, aiheuttaa sen korvaaminen uudella raken-
teellisella pysäköinnillä tai maantasoisella pysäköintialueella joko suu-
ria kustannuksia tai metsän kaatamista toisaalla.

Pysäköinnin siirtäminen maan alle tai laitokseen on teknisesti mahdol-
lista ja tätä voidaan selvittää jatkosuunnittelun yhteydessä. Pirkkolan lii-
kuntapuiston saavutettavuus tulee lähivuosina paranemaan huomatta-
vasti parempina joukkoliikenneyhteyksinä, kun Raide-Jokeri valmistuu. 
Raide-Jokerin linjaus tulee kulkemaan Pirkkolantietä pitkin.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hamid Jasmin, toivomusponsi 10, Kvsto 26.10.2016 asia 10

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätöshistoria

Ympäristölautakunta 14.02.2017 § 55

HEL 2016-012101 T 00 00 03

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Urheilupuiston pysäköintialueen pitkä sivu on Keskuspuiston suuntai-
nen, ja sen tuottama lisäestevaikutus on melko vähäinen. Urheiluhal-
lien poikittaissuunta lisää jonkin verran niiden tuottamaa estevaikutus-
ta, mutta rakennusten molemmin puolin on metsäinen yhteys. Näiden 
metsien hoito on ekologisten yhteyksien kannalta tärkeää.
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Pirkkolan liikuntapuiston saavutettavuus tulee lähivuosina paranemaan 
huomattavasti parempina joukkoliikenneyhteyksinä, kun raide-Jokeri 
valmistuu. Raide-Jokerin linjaus tulee kulkemaan Pirkkolantietä pitkin. 
Lisäksi yleiskaavassa hahmotellussa joukkoliikenteen runkoverkossa 
on esitetty nykyisen Hämeenlinnan väylän bulevardisoinnin yhteydessä 
sille rakennettavaa uutta pikaraitiotielinjaa, joka kulkisi pohjois-etelä-
suunnassa Pirkkolan liikuntapuiston ohitse. Raideyhteyksien valmis-
tuessa ja alueen saavutettavuuden parantuessa tulee jatkoselvittää, 
voidaanko mahdollisesti Pirkkolantien varrella tai Pirkkolan Metsätien 
päässä sijaitsevasta olevasta pysäköintialueesta osittain tai kokonaan 
luopua tai siirtää ne jonnekin muualle ja muuttaa vapautuva alue osaksi 
Keskuspuistoa. Pysäköinnin siirtäminen laitokseen tai maan alle on tek-
nisesti mahdollista ja asiaa voidaan selvittää jatkosuunnittelun yhtey-
dessä.

Käsittely

14.02.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Timo Pyhälahti: Kappaleen 2 jälkeen omaksi kappaleekseen

Pirkkolan liikuntapuiston saavutettavuus tulee lähivuosina paranemaan 
huomattavasti parempina joukkoliikenneyhteyksinä, kun raide-Jokeri 
valmistuu. Raide-Jokerin linjaus tulee kulkemaan Pirkkolantietä pitkin. 
Lisäksi yleiskaavassa hahmotellussa joukkoliikenteen runkoverkossa 
on esitetty nykyisen Hämeenlinnan väylän bulevardisoinnin yhteydessä 
sille rakennettavaa uutta pikaraitiotielinjaa, joka kulkisi pohjois-etelä-
suunnassa Pirkkolan liikuntapuiston ohitse. Raideyhteyksien valmis-
tuessa ja alueen saavutettavuuden parantuessa tulee jatkoselvittää, 
voidaanko mahdollisesti Pirkkolantien varrella tai Pirkkolan Metsätien 
päässä sijaitsevasta olevasta pysäköintialueesta osittain tai kokonaan 
luopua tai siirtää ne jonnekin muualle ja muuttaa vapautuva alue osaksi 
Keskuspuistoa. Pysäköinnin siirtäminen laitokseen tai maan alle on tek-
nisesti mahdollista ja asiaa voidaan selvittää jatkosuunnittelun yhtey-
dessä.

Kannattaja: Leo Stranius

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä vastaehdotuksen.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Raimo Pakarinen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31534

raimo.pakarinen(a)hel.fi
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Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.02.2017 § 66

HEL 2016-012101 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kau-
punginhallitukselle:

Vuonna 2014 voimaan tulleessa asemakaavassa nro 12185 Pirkkolan 
liikuntapuiston hallien pohjoispuolinen alue on osoitettu pysäköintipai-
kaksi, joka palvelee viereisten uima-, palloilu- ja jääkiekkohallien sekä 
ulkokenttien ja reittien käyttäjien pysäköintiä. Kaavoituksen yhteydessä 
on todettu, että kaikki pysäköintipaikat ovat tarpeellisia. Liikuntapuiston 
uudet pysäköintijärjestelyt ja mahdollinen nykyisen pysäköimispaikan 
maisemointi niityksi tai metsäksi osana Keskuspuiston ekologista käy-
tävää on mahdollista selvittää siinä vaiheessa, kun Hämeenlinnanväy-
län kaupunkibulevardin maankäyttöä aletaan suunnitella yksityiskohtai-
semmin tai kun Keskuspuiston asemakaavojen muutokset tulevat ajan-
kohtaisiksi. Liikuntapuiston alue on liikuntaviraston hallinnassa. Liikun-
tavirasto on laatinut Pirkkolan liikuntapuiston pysäköintipaikan perus-
korjaussuunnitelman, jossa pysäköintialue jaetaan osiin istutusalueiden 
avulla. Istutusalueille on tarkoitus istuttaa lehtipuita. Peruskorjaus to-
teutetaan vaiheittain ja ensimmäinen vaihe rakennetaan vuonna 2017.

Pysäköintialueen siirtäminen toiseen paikkaan aiheuttaa tarpeen kaa-
taa puita muualla uimahallin lähialueella sekä asfaltin poiston ja istutus-
työn nykyisellä pysäköintialueella, ellei rakenneta pysäköintilaitosta ny-
kyisten pelikenttien alle.

Metsä- tai puistoalaa lisäävä ratkaisu voisi olla rakentaa pysäköintilai-
tos maan alle nykyisen pohjoisen pysäköintialueen kohdalle. Pysäköin-
tilaitos upotettaisiin maahan siten, että kansi asettuisi pysäköintialueen 
nykyiseen korkoon ja kannelle tulisi istutuksia tai pelikenttiä. Toisena 
vaihtoehtona voisi olla pysäköintilaitoksen rakentaminen nykyisen py-
säköintialueen eteläpäähän. Kaksitasoinen laitos vapauttaisi puolet ny-
kyisestä pysäköintialueesta metsitettäväksi. Tämä vaihtoehto ei kuiten-
kaan suoranaisesti levennä yhtenäistä vihreää aluetta.

Pysäköintikannen rakentaminen Pirkkolan urheilupuiston eteläisen py-
säköintialueen päälle säilyttäisi pysäköintipaikkojen määrän ennallaan, 
mutta saavutettavuus pohjoisesta heikkenisi ja autoliikenne Pirkolan-
tiellä lisääntyisi tai siirto edellyttäisi ajoyhteyden järjestämistä pohjoi-
sesta Kehä I:n suunnasta eteläiselle pysäköintialueelle, mikä saattaisi 
häiritä puiston ulkoilu- ja liikuntatoimintoja.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 37/2017 68 (236)
Kaupunginhallitus

Asia/13
23.10.2017

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

Vaikka nykyinen pysäköintialue onkin oman aikakautensa periaatteiden 
mukaisesti väljästi sijoitettu, aiheuttaa sen korvaaminen uudella raken-
teellisella pysäköinnillä tai maantasoisella pysäköintialueella joko suu-
ria kustannuksia tai metsän kaatamista toisaalla.

Pysäköinnin siirtäminen maan alle tai laitokseen on teknisesti mahdol-
lista ja tätä voidaan selvittää jatkosuunnittelun yhteydessä.

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen

Lisätiedot
Tapani Rauramo, arkkitehti, puhelin: 310 37071

tapani.rauramo(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 09.02.2017 § 39

HEL 2016-012101 T 00 00 03

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginvaltuuston 
yleiskaavapäätöksen yhteydessä hyväksyttyyn valtuutettu Jasmin Ha-
midin toivomusponteen:

Liikuntalautakunta ei puolla toivomusponnessa esitettyä pysäköintialu-
een siirtämistä. 

Lautakunta pitää tärkeänä liikuntapuistojen ja liikuntapaikkojen hyvää 
saavutettavuutta sekä hyviä ja sujuvia liikenneyhteyksiä liikuntapaikoil-
le. Erityisen tärkeää tämä on isojen, useita erilaisia liikuntapaikkoja ja 
tiloja sisältävien sekä alueellisesti merkittävien suurten kävijämäärien 
liikuntapuistojen, kuten Pirkkolan liikuntapuiston, kohdalla. 

Liikuntalautakunta katsoo, että jäähallien, palloilu- ja uimahallin sekä 
useiden kenttien ja ulkouimalan muodostama liikuntapaikkakokonai-
suus, joka sijaitsee ulkoilu- ja kuntoilureitistöjen solmukohtana ja jonka 
tiloissa järjestetään vuosittain tuhansia otteluita, suuri määrä turnauksia 
sekä useita suurempia liikuntatapahtumia ei voi toimia ilman riittäviä 
pysäköintitiloja. Pirkkolan alueen kaupunkirakenteen ja liikuntapuiston 
merkittävän luonteen johdosta liikuntapuiston toimivin pääliikennesuun-
ta on pohjoiseen kehä 1 suuntaan juuri nykyiselle Pirkkolan Metsätien 
päässä sijaitsevalle pysäköintialueelle.

Koska ainoa vaihtoehto nykyiselle, hyvin toimivalle ja runsaasti käyte-
tylle pysäköintialueelle olisi uuden pysäköintialueen rakentaminen Kes-
kuspuiston metsäalueelle liikenteellisesti huonompaan paikkaan, josta 
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jouduttaisiin raivaamaan pois nykyistä metsää, ei liikuntalautakunta kat-
so voivansa puoltaa pysäköintialueen siirtoa, etenkään siirrosta aiheu-
tuvien merkittävien kustannusten sekä ekologisten ja maisemallisten 
haittojen takia.

Käsittely

09.02.2017 Ehdotuksen mukaan

Jäsen Joonas Lyytinen teki seuraavan vastaehdotuksen: Liikuntalauta-
kunta antaa seuraavan lausunnon kaupunginvaltuuston yleiskaavapää-
töksen yhteydessä hyväksyttyyn valtuutettu Jasmin Hamidin toivomus-
ponteen:

Liikuntalautakunta esittää, että toivomusponnessa esitettyä pysäköin-
tialueen siirtämistä jatkoselvitetään. 

Lautakunta pitää tärkeänä liikuntapuistojen ja liikuntapaikkojen hyvää 
saavutettavuutta sekä hyviä ja sujuvia liikenneyhteyksiä liikuntapaikoil-
le. Erityisen tärkeää tämä on isojen, useita erilaisia liikuntapaikkoja ja 
tiloja sisältävien sekä alueellisesti merkittävien suurten kävijämäärien 
liikuntapuistojen, kuten Pirkkolan liikuntapuiston, kohdalla.

Liikuntalautakunta katsoo, että jäähallien, palloilu- ja uimahallin sekä 
useiden kenttien ja ulkouimalan muodostama liikuntapaikkakokonai-
suus, joka sijaitsee ulkoilu- ja kuntoilureitistöjen solmukohtana ja jonka 
tiloissa järjestetään vuosittain tuhansia otteluita, suuri määrä turnauksia 
sekä useita suurempia liikuntatapahtumia ei voi toimia ilman riittäviä 
pysäköintitiloja.

Pirkkolan liikuntapuiston saavutettavuus tulee lähivuosina paranemaan 
huomattavasti parempina joukkoliikenneyhteyksinä, kun raide-Jokeri 
valmistuu. Raide-Jokerin linjaus tulee kulkemaan Pirkkolan tietä pitkin. 
Lisäksi yleiskaavassa hahmotellussa joukkoliikenteen runkoverkossa 
on esitetty nykyisen Hämeenlinnan väylän bulevardisoinnin yhteydessä 
sille rakennettavaa uutta pikaraitiotielinjaa, joka kulkisi pohjois-etelä-
suunnassa Pirkkolan liikuntapuiston ohitse.

Raideyhteyksien valmistuessa ja alueen saavutettavuuden parantues-
sa tulee jatkoselvittää, voidaanko mahdollisesti Pirkkolantien varrella tai 
Pirkkolan Metsätien päässä sijaitsevasta olevasta pysäköintialueesta 
luopua tai siirtää ne jonnekin muualle ja muuttaa vapautuva alue osaksi 
Keskuspuistoa.

Jäsen Joonas Lyytisen ehdotusta ei kannatettu.

Esittelijä
osastopäällikkö
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Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Matti Kuusela, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
Hannu Airola, projektipäällikkö, puhelin: 310 87743

hannu.airola(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 37/2017 71 (236)
Kaupunginhallitus

Asia/14
23.10.2017

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

§ 930
Valtuutettu Sanna Vesikansan toivomusponsi Keskuspuiston luon-
totyyppeihin ja lajeihin kohdistuvista vaikutuksista Helsingin uudes-
sa yleiskaavassa

HEL 2016-012102 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Mika Raa-
tikaisen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginval-
tuuston 26.10.2016 hyväksymän toivomusponnen (Sanna Vesikansa) 
johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdot-
tajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 26.10.2016 Helsingin uuden yleiskaavan - Kaupunki-
kaavan kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Hyväksyessään yleiskaavan valtuusto edellyttää, että jatkosuunnitte-
lussa tehdään kattavat vaikutusarvioinnit Keskuspuiston luontotyyppei-
hin ja lajeihin kohdistuvista vaikutuksista ja selvitetään keinot vähentää 
erityisen haitallisia luontovaikutuksia. Huomioidaan jatkosuunnittelussa 
liito-oravan elinympäristöt ja lajin vaatimat kulkuyhteydet siten, kun ne 
ilmenevät 2016 julkaistusta Helsingin liito-oravakartoituksesta (Helsin-
gin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 7/2016) tai sitä myöhem-
min tarkentavasta kartoituksesta. Lisäksi kiinnitetään huomiota alueen 
virkistyskäytön ja maiseman kannalta keskeisen tärkeään metsän tun-
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nun säilyttämiseen erityisesti kapeimmilla metsävyöhykkeillä kuten 
Pirkkolan alueella." (Sanna Vesikansa)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen 
ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toi-
menpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Sel-
vitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkisuunnittelulautakunnan ja 
ympäristölautakunnan lausunnot.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että yleiskaa-
vassa 2002, uudessa yleiskaavassa sekä asemakaavoissa Keskus-
puisto on osoitettu virkistysalueeksi. Uudessa yleiskaavassa on osoitet-
tu Hämeenlinnan kaupunkibulevardiin liittyvää rakentamista Keskus-
puiston länsireunaan. 

Yleiskaavan valmistelun yhteydessä Keskuspuiston luontoarvoista on 
ollut käytössä ajankohtaista tietoa ja luonto- ja maisemavaikutusten ar-
viointi on ollut osa yleiskaavatyötä. Yleiskaavan valmisteluun kuului ko-
ko kaupungin kattava luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi. Käy-
tössä on ollut Helsingin ympäristökeskuksen luontotietojärjestelmän tie-
dot suojeltavista ja muista luonnon monimuotoisuuden kannalta arvok-
kaista kohteista. Arvokkaat metsäalueet ovat olleet tiedossa samoin 
kuin rakennusviraston aluetta koskevan luonnonhoitosuunnitelman 
luonnoksen tiedot. Myös linnusto- ja eläintiedot ovat olleet käytettävis-
sä. Kaavan valmistelun yhteydessä vuonna 2014 teetettiin direktiivila-
jien osalta liito-oravaselvitys ja lepakkoselvitys. Lisäksi yleiskaavan 
Keskuspuiston rakentamistarkasteluihin on liittynyt maisemaselvitys ja 
Keskuspuiston kokonaistarkastelu, joka on liitetty yleiskaavan kaavase-
lostukseen. Maisemaselvityksessä on tarkasteltu myös metsäntuntua ja 
metsän virkistysarvoa.

Vaikutusarvioinnit tulevat olemaan osa tarkempiasteista kaavoitusta. 
Asemakaavojen vaikutusarvioinnit ovat tällä alueella tavallista vaati-
vampia ja saattavat edellyttää myös täydentäviä luontoselvityksiä. Kes-
keinen selvityskysymys on myös Haaganpuron uoman mahdollinen siir-
to ja sen erilaiset ympäristövaikutukset. Jos uoman siirtoon joudutaan, 
tavoitteena tulisi olla vesiluonnon tilan parantaminen ja avoimen puro-
osuuden kasvattaminen putkitettua osuutta lyhentämällä.

Myös Hämeenlinnan bulevardiin liittyvissä yleispiirteisissä jatkotarkas-
teluissa selvitetään tarkemmin luontovaikutuksia.

Jatkosuunnittelussa ja asemakaavojen muutosten yhteydessä selvite-
tään Keskuspuiston luontoarvoihin kohdistuvat rakentamisen ja lisään-
tyvän virkistyskäytön vaikutukset. Samalla suunnitellaan viherverkosto
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niin, että vaikutukset luonto- ja virkistysarvoihin jäävät mahdollisimman 
vähäisiksi. Keskuspuiston virkistysarvojen säilyttäminen mm. metsän 
jatkuvuuden ja metsän tunnun osalta ovat lähtökohtana suunnittelulle.

Yleiskaavassa osoitettu rakentaminen on osoitettu pääosin moottoritien 
itäpuolen metsitetyille pelloille. Keskuspuiston keskeisimmät luontoar-
vot voidaan säilyttää, mutta puiston länsiosa muuttuu rakentamisen yh-
teydessä puistomaiseksi. Metsäntuntua voidaan palauttaa varaamalla 
riittävästi alueita istutuksia varten. Pirkkolan liikuntapuiston alueella ra-
kentamisen ja puiston virkistyskäyttöarvojen yhteensovittaminen on 
tehtävä erityisen huolellisesti ottaen huomioon alueen liito-oravaesiinty-
män vaatimat alueet ja kulkuyhteydet sekä virkistyskäytön tarpeet.

Metsän tunnun säilyttämiseen tarvitaan soveltuvien kaavamääräysten 
lisäksi hoitosuunnittelua. Monet maisemallisesti ja lajistollisesti tärkeät 
metsänhoidon keinot ovat jo nyt käytössä, kuten puuston monimuotoi-
nen rakenne ja pitkä kiertoaika sekä lahopuun jättäminen maastoon. 
Jos viheralueen pinta-ala pienenee ja käyttäjämäärät kasvavat, suun-
nittelu muuttuu vaativammaksi. Uusien käyttäjäryhmien palveleminen 
uusilla reiteillä tai muilla toiminnoilla ei metsäpinta-alan pienetessä
enää ole aina mahdollista.

Liito-oravaselvitystä on päivitetty kesällä 2016. Liito-oravatilanne Hel-
singissä kehittyy jatkuvasti. Vielä viisi vuotta sitten liito-oravaa pidettiin 
Helsingissä satunnaisena vierailijana. Yleiskaavan valmistelun yhtey-
dessä vuonna 2014 liito-oravia oli Keskuspuistossa Maunulan ja Palo-
heinän alueella. Vuoden 2016 liito-oravaselvityksen mukaan liito-oravat 
olivat levinneet Keskuspuistossa myös Pirkkolan, Kivihaan ja Laakson 
alueille. Liito-oravia koskeva selvitystarve ja niiden elinympäristövaati-
mukset otetaan huomioon tarkempiasteisessa kaavoituksessa ja raken-
nusviraston vastuulla olevassa luonnonhoidossa. Tällä hetkellä on 
käynnissä rakennusviraston konsulttityö, jossa selvitetään Luontodirek-
tiivin liitteen IVa eläinlajien huomioiminen suunnittelussa ja rakentami-
sessa.

Lisääntyvä virkistyskäyttö ja sen aiheuttamat kehittämistarpeet on esi-
tetty kaupunkisuunnittelulautakunnan syksyllä 2016 hyväksymissä Hel-
singin viher- ja virkistysverkoston kehittämissuunnitelmassa (Vistra II). 
Jatkosuunnittelussa huolehditaan, että Keskuspuiston alkuperäisiin 
suunnitteluperiaatteisiin kuuluneet tavoitteet puiston eheyden, reittien 
jatkuvuuden, ulkoilumetsän luonteen, metsäisyyden sekä luontoarvojen 
säilyttämisen osalta toteutuvat.

Luontotietojärjestelmä sisältää melko kattavat tiedot Keskuspuiston 
luontoarvoista. Niitä ollaan vuonna 2017 täydentämässä uusilla linnus-
totiedoilla sekä luontodirektiivin ja luonnonsuojelulain mukaan erityises-
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ti suojeltavan lahokaviosammalen kartoituksella. Myös koko kaupungin 
laajuinen uhanalaisten luontotyyppien kartoitus on käynnistymässä. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vesikansa Sanna, toivomusponsi 11, Kvsto 26.10.2016 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätöshistoria

Ympäristölautakunta 14.02.2017 § 52

HEL 2016-012102 T 00 00 03

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Luontotietojärjestelmä sisältää melko kattavat tiedot Keskuspuiston 
luontoarvoista. Niitä ollaan vuonna 2017 täydentämässä uusilla linnus-
totiedoilla sekä luontodirektiivin ja luonnonsuojelulain mukaan erityises-
ti suojeltavan lahokaviosammalen kartoituksella. Myös koko kaupungin 
laajuinen uhanalaisten luontotyyppien kartoitus on käynnistymässä. Lii-
to-oravasta on käytettävissä ponsitekstistä ilmenevällä tavalla tuore 
kartoitus, ja liito-oravan huomioon ottamisessa kaavoituksessa ja muis-
sa hankkeissa on vakiintuneet käytännöt.

Asemakaavojen vaikutusarvioinnit ovat tällä alueella tavallista vaati-
vampia ja saattavat edellyttää myös täydentäviä luontoselvityksiä. Kes-
keinen selvityskysymys on myös Haaganpuron uoman mahdollinen siir-
to ja sen erilaiset ympäristövaikutukset. Jos uoman siirtoon joudutaan, 
tavoitteena tulisi olla vesiluonnon tilan parantaminen ja avoimen puro-
osuuden kasvattaminen putkitettua osuutta lyhentämällä.
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Metsän tunnun säilyttämiseen tarvitaan soveltuvien kaavamääräysten 
lisäksi hoitosuunnittelua. Monet maisemallisesti ja lajistollisesti tärkeät 
metsänhoidon keinot ovat jo nyt käytössä, kuten puuston monimuotoi-
nen rakenne ja pitkä kiertoaika sekä lahopuun jättäminen maastoon. 
Jos viheralueen pinta-ala pienenee ja käyttäjämäärät kasvavat, suun-
nittelu muuttuu vaativammaksi. Uusien käyttäjäryhmien palveleminen 
uusilla reiteillä tai muilla toiminnoilla ei metsäpinta-alan pienetessä 
enää ole aina mahdollista.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Raimo Pakarinen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31534

raimo.pakarinen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.02.2017 § 67

HEL 2016-012102 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kau-
punginhallitukselle:

Yleiskaavassa 2002, uudessa yleiskaavassa sekä asemakaavoissa 
Keskuspuisto on osoitettu virkistysalueeksi. Uudessa yleiskaavassa on 
osoitettu Hämeenlinnan kaupunkibulevardiin liittyvää rakentamista Kes-
kuspuiston länsireunaan. 

Yleiskaavan valmistelun yhteydessä Keskuspuiston luontoarvoista on 
ollut käytössä ajankohtaista tietoa ja luonto- ja maisemavaikutusten ar-
viointi on ollut osa yleiskaavatyötä. Yleiskaavan valmisteluun kuului ko-
ko kaupungin kattava luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi. Käy-
tössä on ollut Helsingin ympäristökeskuksen luontotietojärjestelmän tie-
dot suojeltavista ja muista luonnon monimuotoisuuden kannalta arvok-
kaista kohteista. Arvokkaat metsäalueet ovat olleet tiedossa samoin 
kuin rakennusviraston aluetta koskevan luonnonhoitosuunnitelman 
luonnoksen tiedot. Myös linnusto- ja eläintiedot ovat olleet käytettävis-
sä. Kaavan valmistelun yhteydessä vuonna 2014 teetettiin direktiivila-
jien osalta liito-oravaselvitys ja lepakkoselvitys. Lisäksi yleiskaavan 
Keskuspuiston rakentamistarkasteluihin on liittynyt maisemaselvitys ja 
Keskuspuiston kokonaistarkastelu, joka on liitetty yleiskaavan kaavase-
lostukseen. Maisemaselvityksessä on tarkasteltu myös metsäntuntua ja 
metsän virkistysarvoa.
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Vaikutusarvioinnit tulevat olemaan osa tarkempiasteista kaavoitusta. 
Myös Hämeenlinnan bulevardiin liittyvissä yleispiirteisissä jatkotarkas-
teluissa selvitetään tarkemmin luontovaikutuksia. Tämä työ on edennyt 
kaupunkisuunnitteluvirastossa esimerkiksi Hämeenlinnan väylän bule-
vardisoinnin hulevesi- ja perustamistapaselvityksessä syksyn 2016 ai-
kana. 

Jatkosuunnittelussa ja asemakaavojen muutosten yhteydessä selvite-
tään Keskuspuiston luontoarvoihin kohdistuvat rakentamisen ja lisään-
tyvän virkistyskäytön vaikutukset. Samalla suunnitellaan viherverkosto 
niin, että vaikutukset luonto- ja virkistysarvoihin jäävät mahdollisimman 
vähäisiksi. Keskuspuiston virkistysarvojen säilyttäminen mm. metsän 
jatkuvuuden ja metsän tunnun osalta ovat lähtökohtana suunnittelulle. 

Yleiskaavassa osoitettu rakentaminen on osoitettu pääosin moottoritien 
itäpuolen metsitetyille pelloille. Keskuspuiston keskeisimmät luontoar-
vot voidaan säilyttää, mutta puiston länsiosa muuttuu rakentamisen yh-
teydessä puistomaiseksi. Metsäntuntua voidaan palauttaa varaamalla 
riittävästi alueita istutuksia varten. Pirkkolan liikuntapuiston alueella ra-
kentamisen ja puiston virkistyskäyttöarvojen yhteensovittaminen on 
tehtävä erityisen huolellisesti ottaen huomioon alueen liito-oravaesiinty-
män vaatimat alueet ja kulkuyhteydet sekä virkistyskäytön tarpeet.

Liito-oravaselvitystä on päivitetty kesällä 2016. Liito-oravatilanne Hel-
singissä kehittyy jatkuvasti. Vielä viisi vuotta sitten liito-oravaa pidettiin 
Helsingissä satunnaisena vierailijana. Yleiskaavan valmistelun yhtey-
dessä vuonna 2014 liito-oravia oli Keskuspuistossa Maunulan ja Palo-
heinän alueella. Vuoden 2016 liito-oravaselvityksen mukaan liito-oravat 
olivat levinneet Keskuspuistossa myös Pirkkolan, Kivihaan ja Laakson 
alueille. Liito-oravia koskeva selvitystarve ja niiden elinympäristövaati-
mukset otetaan huomioon tarkempiasteisessa kaavoituksessa ja raken-
nusviraston vastuulla olevassa luonnonhoidossa. Tällä hetkellä on 
käynnissä rakennusviraston konsulttityö, jossa selvitetään "Luontodi-
rektiivin liitteen IVa eläinlajien huomioiminen suunnittelussa ja rakenta-
misessa".

Lisääntyvän virkistyskäyttö ja sen aiheuttamat kehittämistarpeet on esi-
tetty kaupunkisuunnittelulautakunnan syksyllä 2016 hyväksymissä Hel-
singin viher- ja virkistysverkoston kehittämissuunnitelmassa (Vistra II). 
Jatkosuunnittelussa huolehditaan, että Keskuspuiston alkuperäisiin 
suunnitteluperiaatteisiin kuuluneet tavoitteet puiston eheyden, reittien 
jatkuvuuden, ulkoilumetsän luonteen, metsäisyyden sekä luontoarvojen 
säilyttämisen osalta toteutuvat.

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen
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Lisätiedot
Raisa Kiljunen-Siirola, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37209

raisa.kiljunen-siirola(a)hel.fi
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§ 931
Valtuutettu Sanna Vesikansan toivomusponsi Maunulan uurnaleh-
don kehittämisestä Helsingin uudessa yleiskaavassa

HEL 2016-012103 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 26.10.2016 hyväksymän toivomusponnen (Sanna Vesikansa) joh-
dosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdotta-
jalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vesikansa Sanna, toivomusponsi 12, Kvsto 26.10.2016 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 26.10.2016 Helsingin uuden yleiskaavan - Kaupunki-
kaavan kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Hyväksyessään yleiskaavan kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvi-
tetään mahdollisuuksia kehittää Maunulan uurnalehtoa osana Keskus-
puiston ekologista käytävää esimerkiksi lisäämällä lehdon kasvillisuu-
den monimuotoisuutta, tukemalla sen metsäisyyttä ja poistamalla uur-
nalehdon aita ainakin etelä- ja pohjoisreunalla, joka mahdollistaisi 
eläinten liikkumisen lehdon läpi. "(Sanna Vesikansa)
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Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen 
ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toi-
menpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Sel-
vitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkisuunnittelulautakunnan ja 
ympäristölautakunnan lausunnot.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Maunu-
lan uurnalehto on osa yleiskaavassa osoitettua Keskuspuiston virkis-
tys- ja viheraluetta. Vuonna 2014 voimaan tulleessa asemakaavassa 
alue on varattu hautausmaa-alueeksi.

Maunulan uurnalehto Keskuspuistossa on Helsingin seurakuntayhty-
män ylläpitämä uurna- ja tuhkahautauksille perustettu 8 hehtaarin laa-
juinen hautausmaa, joka on perustettu vuonna 1966. Haudattuja vaina-
jia on noin 24 000 ja hautoja 11 000. Lisäksi alueella on muistolehtoja. 
Uusia hautauksia on 500–600 kappaletta vuodessa. Hautausmaa on 
vainajien omaisille tärkeä ja arvokas paikka. Kirkkojärjestyksen 17 lu-
vun 3 §;n 2 momentti edellyttää, että seurakunnan on pidettävä hau-
tausmaa sen arvoa vastaavasti hoidettuna ja että hautausmaa on ai-
dattu. Seurakunta ei voi luopua hautausmaan aidasta. Hautausmaan 
aita rajaa alueen ja antaa sinne rauhallisen hautausmaan tunnelman. 
Aitatyyppi on tällä hetkellä pääosin sellainen, että hirvieläimiä pienem-
mät eläimet pääsevät liikkumaan aidan alitse ja aidan raoista. Hautaus-
maan edustajan mukaan aita ei tunnu hidastavan kanien, rusakoiden, 
kettujen, supien yms. liikkumista. Portit ovat päivisin avoinna ja kävely-
portit ovat lukitsemattomina öisin. 

Alueella on perinteisiä hoidettuja hautapaikkoja kukkaistutuksineen, 
mutta myös metsähautakortteleita, joissa on vanhaa puustoa. Lisäksi 
hautausmaalla on monimuotoisuutta luova vesiaihe ja luonnonkiviase-
telmia. Hautausmaan hoidossa on otettava ekologisten asioiden ohella 
huomioon  tavoitteet alueen kauneudesta sekä turvallisista ja esteettö-
mistä käytävistä ja aitaamisesta. Alueella on useita kymmeniä linnun-
pönttöjä. Seurakuntayhtymä tulee jatkossakin istuttamaan runsaasti 
kasveja ja rakentamaan kaunista ja arvokasta hautausmaaympäristöä

Hautausmaan läpi kulkee Maunulan luontopolku. Luontopolun perusta-
jat katsoivat, että Maunulan uurnalehdossa on niin monipuolinen kasvil-
lisuus ja kaunis ympäristö, että se selkeästi lisää luontopolun houkutte-
levuutta.

Hyväksyessään 26.10.2016 yleiskaavan kaupunginvaltuusto päätti sa-
malla, että jatkosuunnittelussa ratkaistaan tarkemmin maankäyttöön liit-
tyvät kysymykset Keskuspuiston Hakamäentien ja Kehä I:n välillä kul-
kevan osan kohdalta sekä Hämeenlinnan väylän bulevardisointiin liit-
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tyen. Prosessissa määritellään rakentamisalueen raja Keskuspuiston 
reunan osalta sekä koko alueen suunnitteluperiaatteet ja aikataulut mu-
kaan lukien tarvittavat metsäistutukset rakentamisalueiden reunoihin. 
Valmistelun lähtökohta on, että Keskuspuisto ja asuntorakentaminen 
sovitetaan yhteen niin, että Keskuspuisto säilyy mahdollisimman laaja-
na, kuitenkin bulevardin toteuttamiskelpoisuus huomioiden, esimerkiksi 
perustuen viher- ja virkistysverkon kehittämissuunnitelmissa esitettyyn 
kapeimpaan vaihtoehtoon.

Maunulan uurnahautausmaa puistomaisine ja puustoisine osineen on 
nykyisin osa Keskuspuiston ekologista käytävää. Helsingin seurakun-
tayhtymä hoitaa aluetta sen arvot tiedostaen.  Aluetta koskevat luonto-
selvitykset ja alueen merkitys Keskuspuiston osana selvitetään siinä 
vaiheessa kun Keskuspuiston asemakaavojen mahdolliset muutokset 
tulevat ajankohtaisiksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vesikansa Sanna, toivomusponsi 12, Kvsto 26.10.2016 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätöshistoria

Ympäristölautakunta 14.02.2017 § 51

HEL 2016-012103 T 00 00 03

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Maunulan uurnalehto on hautausmaa-alue, jonka kasvillisuus ja aitaa-
minen määräytyvät sen ensisijaisesta käyttötarkoituksesta. Nykyisen 
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aidan alareuna on paikoin riittävän korkealla mahdollistaakseen hirvie-
läimiä pienempien nisäkkäiden, kuten ketun tai supikoiran, liikkumisen 
aidan ali. Uurnalehto on melko puustoinen ja kasvillisuudeltaan moni-
puolinen. Reuna-alueiden nykyistäkin suurempi luonnonmukaisuus 
edistäisi metsän tuntua myös alueen ulkopuolella. Tätä on mahdollista 
edistää seurakuntayhtymän toimesta puistosuunnittelun keinoin. Met-
säisen yhteyden kannalta on tärkeää, että kaupungin ulkoilumetsää 
uurnalehdon molemmin puolin hoidetaan edelleen runsaspuustoisena.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Raimo Pakarinen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31534

raimo.pakarinen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.02.2017 § 68

HEL 2016-012103 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kau-
punginhallitukselle:

Maunulan uurnalehto on osa yleiskaavassa osoitettua Keskuspuiston 
virkistys- ja viheraluetta. Vuonna 2014 voimaan tulleessa asemakaa-
vassa alue on varattu hautausmaa-alueeksi.

Maunulan uurnalehto Keskuspuistossa on Helsingin seurakuntayhty-
män ylläpitämä uurna- ja tuhkahautauksille perustettu 8 hehtaarin laa-
juinen hautausmaa, joka on perustettu vuonna 1966. Haudattuja vaina-
jia on noin 24 000 ja hautoja 11 000. Lisäksi alueella on muistolehtoja. 
Uusia hautauksia on 500 - 600 kappaletta vuodessa. Hautausmaa on 
vainajien omaisille tärkeä ja arvokas paikka. Kirkkojärjestyksen 17 luku 
3 momentti edellyttää, että seurakunnan on pidettävä hautausmaa sen 
arvoa vastaavasti hoidettuna ja hautausmaa on aidattu. Seurakunta ei 
voi luopua hautausmaan aidasta. Hautausmaan aita rajaa alueen ja an-
taa sinne rauhallisen hautausmaan tunnelman. Aitatyyppi on tällä het-
kellä pääosin sellainen, että eläimet pääsevät liikkumaan aidan alitse ja 
aidan raoista. Hautausmaan edustajan mukaan tämä aita ei tunnu hi-
dastavan kanien, rusakoiden, kettujen, supien yms. liikkumista. Portit 
ovat päivisin avoinna ja kävelyportit ovat lukitsemattomina öisin. 

Alueella on perinteisiä hoidettuja hautapaikkoja kukkaistutuksineen, 
mutta myös metsähautakortteleita, joissa on vanhaa puustoa. Lisäksi 
hautausmaalla on monimuotoisuutta luova vesiaihe ja luonnonkiviase-
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telmia. Hautausmaan hoidossa on otettava ekologisten asioiden ohella 
huomioon hautausmaakulttuuriin liittyvät tavoitteet alueen kauneudesta 
sekä turvallisista ja esteettömistä käytävistä ja aitaamisesta. Alueella 
on useita kymmeniä linnunpönttöjä. Seurakuntayhtymä tulee jatkossa-
kin istuttamaan runsaasti kasveja ja rakentamaan kaunista ja arvokasta 
hautausmaaympäristöä.

Hautausmaan läpi kulkee Maunulan luontopolku. Luontopolun perusta-
jat katsoivat, että Maunulan uurnalehdossa on niin monipuolinen kasvil-
lisuus ja kaunis ympäristö, että se selkeästi lisää luontopolun houkutte-
levuutta.

Hyväksyessään 26.10.2016 yleiskaavan kaupunginvaltuusto päätti sa-
malla, että jatkosuunnittelussa ratkaistaan tarkemmin maankäyttöön liit-
tyvät kysymykset Keskuspuiston Hakamäentien ja Kehä 1 välillä kulke-
van osan kohdalta sekä Hämeenlinnan väylän bulevardisointiin liittyen. 
Prosessissa määritellään rakentamisalueen raja Keskuspuiston reunan 
osalta sekä koko alueen suunnitteluperiaatteet ja aikataulut mukaan lu-
kien tarvittavat metsäistutukset rakentamisalueiden reunoihin. Valmis-
telun lähtökohta on, että Keskuspuisto ja asuntorakentaminen sovite-
taan yhteen niin, että Keskuspuisto säilyy mahdollisimman laajana, kui-
tenkin bulevardin toteuttamiskelpoisuus huomioiden, esimerkiksi perus-
tuen viher- ja virkistysverkon kehittämissuunnitelmissa esitettyyn ka-
peimpaan vaihtoehtoon.

Maunulan uurnahautausmaa puistomaisine ja puustoisine osineen on 
nykyisin osa Keskuspuiston ekologista käytävää. Helsingin seurakun-
tayhtymä hoitaa aluetta sen arvot tiedostaen. Nykyinen harvahko aita 
mahdollistaa eläinten liikkumisen alueella. Aluetta koskevat luontoselvi-
tykset ja alueen merkitys Keskuspuiston osana selvitetään siinä vai-
heessa kun Keskuspuiston asemakaavojen mahdolliset muutokset tule-
vat ajankohtaisiksi.

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen

Lisätiedot
Raisa Kiljunen-Siirola, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37209

raisa.kiljunen-siirola(a)hel.fi
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§ 932
Valtuutettu Timo Raittisen toivomusponsi uuden leirintäaluepaikan 
käytettävyydestä ja matkailupalveluista Helsingin uudessa yleiskaa-
vassa

HEL 2016-012152 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 26.10.2016 hyväksymän toivomusponnen (Timo Raittinen) johdosta 
tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle se-
kä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Raittinen Timo, toivomusponsi 25, Kvsto 26.10.2016 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 26.10.2016 Helsingin uuden yleiskaavan - Kaupunki-
kaavan kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Hyväksyessään yleiskaavapäätöksen kaupunginvaltuusto edellyttää, 
että ennen Rastilan leirintäalueen siirtopäätöstä selvitetään leirintäalu-
een nykyisen ja suunnitellun uuden leirintäaluepaikan käytettävyys ja 
matkailupalveluiden saavutettavuus leirintäalueen eri käyttäjäryhmien 
kannalta". (Timo Raittinen)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen 
ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toi-
menpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Sel-
vitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.
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Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkisuunnittelulautakunnan ja 
liikuntalautakunnan lausunnot.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että ennen 
Rastilan leirintäalueen siirtopäätöstä tullaan selvittämään leirintäalueen 
nykyisen ja suunnitellun uuden leirintäaluepaikan käytettävyys leirintä-
alueen eri käyttäjäryhmien kannalta. Jotta suunnitellun uuden leirintä-
aluepaikan käytettävyydestä ja soveltuvuudesta leirintäalueeksi saatai-
siin tarkempaa tietoa, tullaan laatimaan yksityiskohtaisempi suunnitel-
ma uudelle alueelle.

Rastilan leirintäalueen toimintaa koskevat tilastot matkailija- ja yöpy-
mismäärineen sekä tiedot leirintäalueen käyttämästä rakennuskannas-
ta, majoituskapasiteetista ja sen käytössä olevasta pinta-alasta ovat ol-
leet kaupunkisuunnitteluviraston käytettävissä jo yleiskaavan valmiste-
luvaiheessa. Myös selvitykset Rastilan leirintäalueen tulo- ja työllisyys-
vaikutuksista (Suomen leirintäalueyhdistys ry) sekä leirintäalueen syn-
nyttämistä rahavirroista (Haaga-Helia) eri palveluihin ja tuotteisiin anta-
vat hyvän pohjan matkailupalveluiden saavutettavuuden selvittämiselle.

Yleiskaavan valmisteluvaiheessa on jo selvitetty vaihtoehtoisia sijainti-
paikkoja Rastilan leirintäalueelle Kivinokassa ja Savelanpuistossa sekä 
Degermossassa, Granössä ja Talosaaressa Östersundomin yleiskaa-
va-alueella. Tässä yhteydessä selvitettiin myös saavutettavuutta eri 
käyttäjäryhmien kannalta.

Saavutettavuutta joukkoliikenteellä on tarkasteltu Kivinokassa ja Save-
lanpuistossa verrattuna Rastilaan. Kivinokan saavutettavuus osoittautui 
uusista vaihtoehdoista parhaimmaksi. Östersundomin sijaintipaikka-
vaihtoehtojen saavutettavuus jää toistaiseksi henkilöautoilun varaan, 
sillä joukkoliikenneyhteydet puuttuvat vielä. Degermossan sijaintipaik-
kavaihtoehto osoittautui maanomistuksen ja muiden retkeilytoimintojen 
yhdistämisen kannalta (Sipoonkorven portti) parhaimmaksi vaihtoeh-
doksi Östersundomin alueella. Puutteellisista joukkoliikenneyhteyksistä 
johtuen Degermossa voisi soveltua lähinnä matkailuautojen käytettä-
väksi.

Jatkosuunnittelussa selviää myös se, voisiko Helsingin kokoisessa kau-
pungissa jatkossa olla 2–3 luonteeltaan ja palvelutasoltaan erilaista lei-
rintäaluetta. Kivinokan sijainti olisi telttaleirintäalueelle erinomainen. 
Alueen nykyinen rakenne uimarantoineen, kartanoympäristöineen ja 
kesämajoineen sopisi erinomaisesti leirintäalueelle. Leirintäalue lisäpal-
veluineen voisi myös tuoda sen nykyistä paremmin kaupunkilaisten yh-
teiseen käyttöön. Kivinokassa ei kuitenkaan olisi mahdollisuutta matkai-
luautojen tai -vaunujen käyttöön.
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Degermossan alueella retkeilypalvelut voisivat toimia vetonaulana Si-
poonkorven matkailulle ja tukea koira-, hevos- ja kotieläintoimintaa se-
kä maastopyöräilyä. Leirintäalueelle vaadittaisiin infrastruktuurin raken-
tamista ja yksityiskohtaisempaa suunnittelua. Lisäksi tulisi pohtia saa-
vutettavuutta joukkoliikenteellä. 

Tällä hetkellä matkailupalvelujen ja Helsingin imagon kannalta Rastilan 
nykyinen leirintäalueen sijainti on ainutlaatuinen. On pohdittava myös 
nykyisen sijainnin säilyttämistä. Rastilan leirintäalueen merkitys Helsin-
gin matkailulle on niin suuri, ettei sen toimintaa kannata lakkauttaa ellei 
uusi vastaavat palvelut käsittävä alue Helsingissä ole käytettävissä.

Rastilan leirintäalue on Rastilan metroaseman vieressä historiallisessa 
kartanomiljöössä meren rannalla sijaitseva viiden tähden leirintäalue, 
jossa on vuosittain lähes 100 000 yöpymistä. Tämä on lähes kolme 
prosenttia Helsingin 3,5 miljoonasta yöpymisestä. Rastila on Suomen 
kansainvälisin leirintäalue, sillä sen asiakkaista 49 prosenttia on ulko-
maalaisia. Rastilassa yöpyvät jättivät vuonna 2015 noin 10,6 miljoonaa 
euroa matkailutuloa Helsingin seudulle. Rastilan leirintäalueella on 
kymmenen vakituista työntekijää ja kesäisin tämän lisäksi noin 40 nuor-
ta kausityöntekijää, jotka saavat työssään arvokasta kokemusta kan-
sainvälisistä matkailualan tehtävistä. Rastilan vuotuinen liikevaihto on 
noin 1,4 miljoonaa euroa, josta käytetään vuosittain yli 600 000 euroa 
aineiden, tarvikkeiden, tavaroiden ja palvelujen ostoon suurelta osin 
Itä-Helsingin alueen yrityksiltä.

Kaupunki on investoinut Rastilan leirintäalueeseen pelkästään vuosina 
2011–2016 yli 2 miljoonaa euroa. Vastaavien tilojen rakentaminen 
muualle maksaisi infrastruktuureineen 15–20 miljoonaa euroa. Helsin-
gin leirintämatkailun suuri ongelma on jo vuosia ollut Rastilan matkai-
luajoneuvoalueen pienuus, josta syystä Rastilasta joudutaan vuosittain 
lomasesongin aikaan ohjaamaan noin 2 000 matkailuajoneuvoa muual-
le, yleensä Porvooseen tai Järvenpäähän. Rastilan leirintäalueen sijain-
ti metroaseman vieressä on poikkeuksellisen. Suora ja nopea metroyh-
teys vähentää vuosittain tuhansia matkailuajoneuvojen käyntikertoja 
Helsingin keskustasta helpottaen näin sekä ruuhkia että pysäköintion-
gelmia.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Raittinen Timo, toivomusponsi 25, Kvsto 26.10.2016 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.02.2017 § 100

HEL 2016-012152 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle:

Ennen Rastilan leirintäalueen siirtopäätöstä tullaan selvittämään leirin-
täalueen nykyisen ja suunnitellun uuden leirintäaluepaikan käytettävyys 
leirintäalueen eri käyttäjäryhmien kannalta. Jotta suunnitellun uuden 
leirintäaluepaikan käytettävyydestä ja soveltuvuudesta leirintäalueeksi 
saataisiin tarkempaa tietoa, tullaan laatimaan yksityiskohtaisempi suun-
nitelma uudelle alueelle.

Rastilan leirintäalueen toimintaa koskevat tilastot matkailija- ja yöpy-
mismäärineen sekä tiedot leirintäalueen käyttämästä rakennuskannas-
ta, majoituskapasiteetista ja sen käytössä olevasta pinta-alasta ovat ol-
leet kaupunkisuunnitteluviraston käytettävissä jo yleiskaavan valmiste-
luvaiheessa. Myös selvitykset Rastilan leirintäalueen tulo- ja työllisyys-
vaikutuksista (Suomen leirintäalueyhdistys ry) sekä leirintäalueen syn-
nyttämistä rahavirroista (Haaga-Helia) eri palveluihin ja tuotteisiin anta-
vat hyvän pohjan matkailupalveluiden saavutettavuuden selvittämiselle. 
Esimerkiksi matkailupalvelujen osalta v. 2015 eniten rahaa käytettiin 
kesäjuhlissa ja festivaaleilla, ravintoloissa ja kahviloissa sekä huvi- ja 
vesipuistoissa käymiseen.

Yleiskaavan valmisteluvaiheessa on jo selvitetty vaihtoehtoisia sijainti-
paikkoja Rastilan leirintäalueelle Kivinokassa ja Savelanpuistossa sekä 
Degermossassa, Granössä ja Talosaaressa Östersundomin yleiskaa-
va-alueella. Tässä yhteydessä selvitettiin myös saavutettavuutta eri 
käyttäjäryhmien kannalta.

Saavutettavuutta joukkoliikenteellä on tarkasteltu Kivinokassa ja Save-
lanpuistossa verrattuna Rastilaan. Kivinokan saavutettavuus osoittautui 
uusista vaihtoehdoista parhaimmaksi. Östersundomin sijaintipaikka-
vaihtoehtojen saavutettavuus jää toistaiseksi henkilöautoilun varaan, 
sillä joukkoliikenneyhteydet puuttuvat vielä. Degermossan sijaintipaik-
kavaihtoehto osoittautui maanomistuksen ja muiden retkeilytoimintojen 
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yhdistämisen kannalta (Sipoonkorven portti) parhaimmaksi vaihtoeh-
doksi Östersundomin alueella. Puutteellisista joukkoliikenneyhteyksistä 
johtuen Degermossa voisi soveltua lähinnä matkailuautojen käytettä-
väksi. Jatkosuunnittelussa selvinnee myös se, voisiko leirintäalueella 
olla Helsingin kokoisessa kaupungissa jatkossa 2-3 luonteeltaan ja pal-
velutasoltaan erilaista paikkaa. 

Kivinokan sijainti olisi telttaleirintäalueelle erinomainen. Alueen nykyi-
nen rakenne uimarantoineen, kartanoympäristöineen ja kesämajoineen 
sopisi erinomaisesti leirintäalueelle. Leirintäalue lisäpalveluineen voisi 
myös tuoda sen nykyistä paremmin kaupunkilaisten yhteiseen käyt-
töön. Kivinokassa ei kuitenkaan olisi mahdollisuutta matkailuautojen tai 
- vaunujen käyttöön.

Degermossan alueella retkeilypalvelut voisivat toimia vetonaulana Si-
poonkorven matkailulle, ja tukea koira-, hevos- ja kotieläintoimintaa se-
kä maastopyöräilyä. Leirintäalueelle vaadittaisiin infrastruktuurin raken-
tamista ja yksityiskohtaisempaa suunnittelua. Lisäksi tulisi pohtia saa-
vutettavuutta joukkoliikenteellä.

Tällä hetkellä matkailupalvelujen ja Helsingin imagon kannalta on Ras-
tilan nykyinen leirintäalueen sijainti ainutlaatuinen ja lautakunta kehot-
taa pohtimaan myös nykyisen sijainnin säilyttämistä.

Käsittely

28.02.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Jape Lovén: Kohta viisi muotoon:

Saavutettavuutta joukkoliikenteellä on tarkasteltu Kivinokassa ja Save-
lanpuistossa verrattuna Rastilaan. Kivinokan saavutettavuus osoittautui 
uusista vaihtoehdoista parhaimmaksi. Östersundomin sijaintipaikka-
vaihtoehtojen saavutettavuus jää toistaiseksi henkilöautoilun varaan, 
sillä joukkoliikenneyhteydet puuttuvat vielä. Degermossan sijaintipaik-
kavaihtoehto osoittautui maanomistuksen ja muiden retkeily...

Kannattaja: Eija Loukoila

Vastaehdotus:
Jape Lovén: Kohta 6 muotoon:
6) Kivinokan sijainti olisi telttaleirintäalueelle erinomainen. Alueen ny-
kyinen rakenne uimarantoineen, kartanoympäristöineen ja kesämajoi-
neen sopisi erinomaisesti leirintäalueelle. Leirintäalue lisäpalveluineen 
voisi myös tuoda sen nykyistä paremmin kaupunkilaisten yhteiseen 
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käyttöön. Kivinokassa ei kuitenkaan olisi mahdollisuutta matkailuauto-
jen tai - vaunujen käyttöön.

Kannattaja: Eija Loukoila

Vastaehdotus:
Jape Lovén: Kohta 7 muotoon.
Degermossan alueella retkeilypalvelut voisivat toimia vetonaulana Si-
poonkorven matkailulle, ja tukea koira-, hevos- ja kotieläintoimintaa se-
kä maastopyöräilyä. Leirintäalueelle vaadittaisiin infrastruktuurin raken-
tamista ja yksityiskohtaisempaa suunnittelua. Lisäksi tulisi pohtia saa-
vutettavuutta joukkoliikenteellä.

Kannattaja: Eija Loukoila

Vastaehdotus:
Jape Lovén: Lisätään uusi kohta kohdan seitsemän jälkeen:
Tällä hetkellä matkailupalvelujen ja Helsingin imagon kannalta on Ras-
tilan nykyinen leirintäalueen sijainti ainutlaatuinen ja lautakunta kehot-
taa pohtimaan myös nykyisen sijainnin säilyttämistä.

Kannattaja: Eija Loukoila

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti yksimielisesti ilman äänestystä 
hyväksyä jäsen Lovénin tekemät ja jäsen Loukoilan kannattamat vas-
taehdotukset.

14.02.2017 Pöydälle

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen

Lisätiedot
Satu Tarula, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37164

satu.tarula(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 19.01.2017 § 19

HEL 2016-012152 T 00 00 03

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon: 

Liikuntalautakunta kannattaa kaikkia kolmea Rastilan leirintäalueen tu-
levaisuutta koskevaa toivomuspontta ja pitää niissä esitettyjä selvitys- 
ja arviointitarpeita tärkeinä. Rastilan leirintäalueen merkitys Helsingin 
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matkailulle on niin suuri ettei sen toimintaa kannata lakkauttaa ellei uusi 
vastaavat palvelut käsittävä alue Helsingissä ole käytettävissä. 

Rastilan leirintäalue on Rastilan metroaseman vieressä historiallisessa 
kartanomiljöössä meren rannalla sijaitseva viiden tähden leirintäalue, 
jossa on vuosittain lähes 100 000 yöpymistä. Tämä on lähes kolme 
prosenttia Helsingin 3,5 miljoonasta yöpymisestä. Rastila on Suomen 
kansainvälisin leirintäalue, sillä sen asiakkaista 49 prosenttia on ulko-
maalaisia. Rastilassa yöpyvät jättivät vuonna 2015 noin 10,6 miljoonaa 
euroa matkailutuloa Helsingin seudulle. Henkilöä kohden Rastilan 
asiakkaat jättävät Helsingille enemmän rahaa henkilöä kohden vuoro-
kaudessa (117,00 euroa) kuin ulkomaiset risteilymatkustajat (65,00 eu-
roa).

Rastilan leirintäalueella on kymmenen (10) vakituista työntekijää ja ke-
säisin tämän lisäksi noin 40 helsinkiläistä nuorta kausityöntekijää, jotka 
saavat työssään arvokasta kokemusta kansainvälisistä matkailualan 
tehtävistä. Rastilan vuotuinen liikevaihto on noin 1,4 miljoonaa euroa, 
josta käytetään vuosittain yli 600 000 euroa aineiden, tarvikkeiden, ta-
varoiden ja palvelujen ostoon suurin osin Itä-Helsingin alueen yrityksil-
tä. 

Rastilan leirintäalueen koko on 14,249 hehtaaria ja alueella on majoituskapasiteettia:

 6 saunallista lomamökkiä
 7 hirsimökkiä
 5 perhemökkiä
 4 leirintämökkiä
 165 sähköistettyä ja tontitettua matkailuajoneuvopaikkaa
 80 telttapaikkaa 
 lisäksi kesäisin kesähostelli Karavaanin 65 vuodepaikkaa sekä kou-

lun hiekkakentällä 20 matkailuajoneuvopaikkaa

Kokous- ja vuokratila:

 Isännän talo
 Aitta
 Kartanon kenttä
 2 rantasaunaa
 2 perhesaunaa 

Muut palvelut:

 keskushuolto- ja toimistorakennus
 vastaanottorakennus
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 4 yleisökäytössä olevaa huoltorakennusta, joissa naisten ja miesten 
WC:t ja suihkut, 2 invasuihkua ja invawc:t, lasten hoitohuone, lasten 
leikkihuone, sisäkeittiö, kemiallisen wc:n tyhjennys ja asiakkaitten 
pyykkitupa

 3 kesäkeittiötä
 2 grillauspaikkaa
 tv-huone/ lasten leikkinurkka
 2 lasten ulkoleikkipaikkaa 

Lisäksi eräs Rastilan kiistattomista valteista on hieno kahvilana ja ravin-
tolana toimiva kartanorakennus monipuolisine tiloineen. 

Teknisiltä ominaisuuksiltaan Rastila on huipputasoa esimerkiksi ener-
giatehokkuuden ja kierrätyksen osalta. Kaupunki on investoinut Rasti-
lan leirintäalueeseen pelkästään vuosina 2011 – 2016 yli 2 miljoonaa 
euroa. Vastaavien tilojen rakentaminen muualle maksaisi infrastruktuu-
reineen 15 – 20 miljoonaa euroa, jonka suuruisen rahoituksen löytymi-
nen miltään taholta olisi erittäin epätodennäköistä.

Helsingin leirintämatkailun suuri ongelma on jo vuosia ollut Rastilan 
matkailuajoneuvoalueen pienuus, josta syystä Rastilasta joudutaan 
vuosittain lomasesongin aikaan ohjaamaan noin 2 000 matkailuajoneu-
voa muualle, yleensä Porvooseen tai Järvenpäähän. Jotta näin mittava 
matkailutulojen menetys ei jatkuisi, on liikuntalautakunta lausunnos-
saan Östersundomin yleiskaavasta esittänyt 250 matkailuajoneuvon 
kapasiteetin omaavan leirintäalueen perustamista Östersundomiin Ras-
tilan lisäalueeksi.

Rastilan leirintäalueen sijainti metroaseman vieressä on poikkeukselli-
sen hyvä jopa Euroopan mittakaavassa. Suora ja nopea metroyhteys 
vähentää vuosittain tuhansia matkailuajoneuvojen käyntikertoja Helsin-
gin keskustasta helpottaen näin sekä ruuhkia että pysäköintiongelmia.      

Esittelijä
osastopäällikkö
Turo Saarinen

Lisätiedot
Turo Saarinen, osastopäällikkö, puhelin: 310 87801

turo.saarinen(a)hel.fi
Terhi Paarnio, leirintäpäällikkö, puhelin: 310 71439

terhi.paarnio(a)hel.fi
Soile Lehmusto, hallintosihteeri, puhelin: 310 87803

soile.lehmusto(a)hel.fi
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§ 933
Valtuutettu Timo Raittisen toivomusponsi yritys- ja matkailuvaiku-
tusten tekemisestä koskien Rastilan leirintäalueen siirtoa Helsingin 
uudessa yleiskaavassa

HEL 2016-012151 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 26.10.2016 hyväksymän toivomusponnen (Timo Raittinen) johdosta 
tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle se-
kä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Raittinen Timo, toivomusponsi 24, Kvsto 26.10.2016 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 26.10.2016 Helsingin uuden yleiskaavan - Kaupunki-
kaavan kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Hyväksyessään yleiskaavapäätöksen kaupunginvaltuusto edellyttää, 
että ennen leirintäalueen ja Rastilan kartanoalueen asemakaavavaihet-
ta tehdään yritys- ja matkailuvaikutusten arviointi siitä, miten leirintäalu-
een siirto muualle, vaikuttaisi alueen yritysten, matkailupalveluiden ja 
Vuosaaren alueen talouteen, toimintakykyyn ja edellytyksiin sekä työ-
paikojen syntyyn alueelle." (Timo Raittinen)
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Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen 
ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toi-
menpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Sel-
vitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkisuunnittelulautakunnan ja 
liikuntalautakunnan lausunnot.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Rastilan 
leirintäalueen mahdollisuudet uudelleensijoittua Helsingissä nykyisen 
kaltaisena matkailukohteena tullaan selvittämään ennen kuin nykyistä 
leirintäaluetta voidaan käyttää rakentamiseen. Rastilan leirintäalueen 
toimintaa koskevat tilastot matkailija- ja yöpymismäärineen sekä tiedot 
leirintäalueen käyttämästä rakennuskannasta, majoituskapasiteetista ja 
sen käytössä olevasta pinta-alasta ovat olleet kaupunkisuunnitteluvi-
raston käytettävissä yleiskaavan valmisteluvaiheessa.

Helsingissä on otettu käyttöön suunnitelmien ja päätösten yritysvaiku-
tusten arviointimalli. Tätä mallia voidaan soveltaa myös Rastilan leirin-
täalueen siirron vaikutuksista tehtävään arviointiin. Ennen asemakaa-
vavaihetta tullaan tekemään yritys- ja matkailuvaikutusten arviointi siitä, 
miten leirintäalueen siirto vaikuttaisi alueen yritysten ja matkailupalve-
luiden edellytyksiin sekä Vuosaaren alueen talouteen ja työpaikkojen 
syntyyn alueelle. Selvitykset Rastilan leirintäalueen tulo- ja työllisyys-
vaikutuksista (Suomen leirintäalueyhdistys ry) sekä leirintäalueen syn-
nyttämistä rahavirroista (Haaga-Helia) eri palveluihin ja tuotteisiin anta-
vat hyvän pohjan leirintäalueen yritys- ja matkailuvaikutuksen selvittä-
miselle.

Siirron vaikutuksista tehtävään arviointiin sisällytetään suorien talous- 
ja työllisyysvaikutusten lisäksi mahdolliset epäsuorat vaikutukset, esi-
merkiksi vaikutukset alueen muuhun elinkeinoelämään ja imagoon.

Rastilan leirintäalueen merkitys Helsingin matkailulle on suuri. Sen toi-
mintaa ei kannata lakkauttaa ellei uusi vastaavat palvelut käsittävä alue 
Helsingissä ole käytettävissä. Rastilan leirintäalue on Rastilan metroa-
seman vieressä historiallisessa kartanomiljöössä meren rannalla sijait-
seva viiden tähden leirintäalue, jossa on vuosittain lähes 100 000 yöpy-
mistä. Tämä on lähes kolme prosenttia Helsingin 3,5 miljoonasta yöpy-
misestä. Rastila on Suomen kansainvälisin leirintäalue, sillä sen asiak-
kaista 49 prosenttia on ulkomaalaisia. Rastilassa yöpyvät jättivät vuon-
na 2015 noin 10,6 miljoonaa euroa matkailutuloa Helsingin seudulle. 

Rastilan leirintäalueella on kymmenen vakituista työntekijää ja kesäisin 
tämän lisäksi noin 40nuorta kausityöntekijää, jotka saavat työssään ar-
vokasta kokemusta kansainvälisistä matkailualan tehtävistä. Rastilan 
vuotuinen liikevaihto on noin 1,4 miljoonaa euroa, josta käytetään vuo-
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sittain yli 600 000 euroa aineiden, tarvikkeiden, tavaroiden ja palvelujen 
ostoon suurelta osin Itä-Helsingin alueen yrityksiltä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Raittinen Timo, toivomusponsi 24, Kvsto 26.10.2016 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.02.2017 § 78

HEL 2016-012151 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kau-
punginhallitukselle:

Rastilan leirintäalueen mahdollisuudet uudelleensijoittua Helsingissä 
nykyisen kaltaisena matkailukohteena tullaan selvittämään ennen kuin 
nykyistä leirintäaluetta voidaan käyttää rakentamiseen. Rastilan leirin-
täalueen toimintaa koskevat tilastot matkailija- ja yöpymismäärineen 
sekä tiedot leirintäalueen käyttämästä rakennuskannasta, majoituska-
pasiteetista ja sen käytössä olevasta pinta-alasta ovat olleet viraston 
käytettävissä yleiskaavan valmisteluvaiheessa.

Helsingissä on otettu käyttöön suunnitelmien ja päätösten yritysvaiku-
tusten arviointimalli. Tätä mallia voidaan soveltaa myös Rastilan leirin-
täalueen siirron vaikutuksista tehtävään arviointiin. Ennen asemakaa-
vavaihetta tullaan tekemään yritys- ja matkailuvaikutusten arviointi siitä, 
miten leirintäalueen siirto vaikuttaisi alueen yritysten ja matkailupalve-
luiden edellytyksiin sekä Vuosaaren alueen talouteen ja työpaikkojen 
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syntyyn alueelle. Selvitykset Rastilan leirintäalueen tulo- ja työllisyys-
vaikutuksista (Suomen leirintäalueyhdistys ry) sekä leirintäalueen syn-
nyttämistä rahavirroista (Haaga-Helia) eri palveluihin ja tuotteisiin anta-
vat hyvän pohjan leirintäalueen yritys- ja matkailuvaikutuksen selvittä-
miselle.

Siirron vaikutuksista tehtävään arviointiin sisällytetään suorien talous- 
ja työllisyysvaikutusten lisäksi mahdolliset epäsuorat vaikutukset, esi-
merkiksi vaikutukset alueen muuhun elinkeinoelämään ja imagoon.

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen

Lisätiedot
Elina Luukkonen, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37073

elina.luukkonen(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 19.01.2017 § 18

HEL 2016-012151 T 00 00 03

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon: 

Liikuntalautakunta kannattaa kaikkia kolmea Rastilan leirintäalueen tu-
levaisuutta koskevaa toivomuspontta ja pitää niissä esitettyjä selvitys- 
ja arviointitarpeita tärkeinä. Rastilan leirintäalueen merkitys Helsingin 
matkailulle on niin suuri ettei sen toimintaa kannata lakkauttaa ellei uusi 
vastaavat palvelut käsittävä alue Helsingissä ole käytettävissä. 

Rastilan leirintäalue on Rastilan metroaseman vieressä historiallisessa 
kartanomiljöössä meren rannalla sijaitseva viiden tähden leirintäalue, 
jossa on vuosittain lähes 100 000 yöpymistä. Tämä on lähes kolme 
prosenttia Helsingin 3,5 miljoonasta yöpymisestä. Rastila on Suomen 
kansainvälisin leirintäalue, sillä sen asiakkaista 49 prosenttia on ulko-
maalaisia. Rastilassa yöpyvät jättivät vuonna 2015 noin 10,6 miljoonaa 
euroa matkailutuloa Helsingin seudulle. Henkilöä kohden Rastilan 
asiakkaat jättävät Helsingille enemmän rahaa henkilöä kohden vuoro-
kaudessa (117,00 euroa) kuin ulkomaiset risteilymatkustajat (65,00 eu-
roa).

Rastilan leirintäalueella on kymmenen (10) vakituista työntekijää ja ke-
säisin tämän lisäksi noin 40 helsinkiläistä nuorta kausityöntekijää, jotka 
saavat työssään arvokasta kokemusta kansainvälisistä matkailualan 
tehtävistä. Rastilan vuotuinen liikevaihto on noin 1,4 miljoonaa euroa, 
josta käytetään vuosittain yli 600 000 euroa aineiden, tarvikkeiden, ta-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 37/2017 95 (236)
Kaupunginhallitus

Asia/17
23.10.2017

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

varoiden ja palvelujen ostoon suurin osin Itä-Helsingin alueen yrityksil-
tä. 

Rastilan leirintäalueen koko on 14,249 hehtaaria ja alueella on majoituskapasiteettia:

 6 saunallista lomamökkiä
 7 hirsimökkiä
 5 perhemökkiä
 4 leirintämökkiä
 165 sähköistettyä ja tontitettua matkailuajoneuvopaikkaa
 80 telttapaikkaa 
 lisäksi kesäisin kesähostelli Karavaanin 65 vuodepaikkaa sekä kou-

lun hiekkakentällä 20 matkailuajoneuvopaikkaa

Kokous- ja vuokratila:

 Isännän talo
 Aitta
 Kartanon kenttä
 2 rantasaunaa
 2 perhesaunaa 

Muut palvelut:

 keskushuolto- ja toimistorakennus
 vastaanottorakennus
 4 yleisökäytössä olevaa huoltorakennusta, joissa naisten ja miesten 

WC:t ja suihkut, 2 invasuihkua ja invawc:t, lasten hoitohuone, lasten 
leikkihuone, sisäkeittiö, kemiallisen wc:n tyhjennys ja asiakkaitten 
pyykkitupa

 3 kesäkeittiötä
 2 grillauspaikkaa
 tv-huone/ lasten leikkinurkka
 2 lasten ulkoleikkipaikkaa 

Lisäksi eräs Rastilan kiistattomista valteista on hieno kahvilana ja ravin-
tolana toimiva kartanorakennus monipuolisine tiloineen. 

Teknisiltä ominaisuuksiltaan Rastila on huipputasoa esimerkiksi ener-
giatehokkuuden ja kierrätyksen osalta. Kaupunki on investoinut Rasti-
lan leirintäalueeseen pelkästään vuosina 2011 – 2016 yli 2 miljoonaa 
euroa. Vastaavien tilojen rakentaminen muualle maksaisi infrastruktuu-
reineen 15 – 20 miljoonaa euroa, jonka suuruisen rahoituksen löytymi-
nen miltään taholta olisi erittäin epätodennäköistä.
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Helsingin leirintämatkailun suuri ongelma on jo vuosia ollut Rastilan 
matkailuajoneuvoalueen pienuus, josta syystä Rastilasta joudutaan 
vuosittain lomasesongin aikaan ohjaamaan noin 2 000 matkailuajoneu-
voa muualle, yleensä Porvooseen tai Järvenpäähän. Jotta näin mittava 
matkailutulojen menetys ei jatkuisi, on liikuntalautakunta lausunnos-
saan Östersundomin yleiskaavasta esittänyt 250 matkailuajoneuvon 
kapasiteetin omaavan leirintäalueen perustamista Östersundomiin Ras-
tilan lisäalueeksi.

Rastilan leirintäalueen sijainti metroaseman vieressä on poikkeukselli-
sen hyvä jopa Euroopan mittakaavassa. Suora ja nopea metroyhteys 
vähentää vuosittain tuhansia matkailuajoneuvojen käyntikertoja Helsin-
gin keskustasta helpottaen näin sekä ruuhkia että pysäköintiongelmia.      

Esittelijä
osastopäällikkö
Turo Saarinen

Lisätiedot
Turo Saarinen, osastopäällikkö, puhelin: 310 87801

turo.saarinen(a)hel.fi
Terhi Paarnio, leirintäpäällikkö, puhelin: 310 71439

terhi.paarnio(a)hel.fi
Soile Lehmusto, hallintosihteeri, puhelin: 310 87803

soile.lehmusto(a)hel.fi
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§ 934
Valtuutettu Leo Straniuksen toivomusponsi Malmin kentän ympäris-
tön virkistys- ja luontoalueiden säilyttämisestä Helsingin uudessa 
yleiskaavassa

HEL 2016-012144 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Mika Raa-
tikaisen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginval-
tuuston 26.10.2016 hyväksymän toivomusponnen (Leo Stranius) joh-
dosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdotta-
jalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 26.10.2016 Helsingin uuden yleiskaavan - Kaupunki-
kaavan kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Hyväksyessään yleiskaavan kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvi-
tetään mahdollisuus säilyttää Malmin kentän ympäristön virkistys- ja 
luontoalueet". (Leo Stranius)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen 
ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toi-
menpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Sel-
vitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.
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Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkisuunnittelulautakunnan ja 
ympäristölautakunnan lausunnot.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Malmin 
lentokentän alueelle on hyväksytty kaavarunko (kslk 1.12.2015 ja 
13.12.2016), joka toimii ohjeellisena maankäyttösuunnitelmana asema-
kaavoja laadittaessa. Koko koillista Helsinkiä yhdistävän ja vahvistavan 
alueen ensisijainen kaupunkirakenteellinen tavoite on liittää Malmin 
lentokentän alue tiiviisti ympäröiviin alueisiin—Malmin keskustaan, Ja-
komäkeen, Tattarisuohon, Kivikon ulkoilupuistoon ja edelleen Viik-
ki—Kivikon vihersormeen, Kontulaan, Viikkiin, Pukinmäkeen ja Tapani-
laan. Alueita yhdistetään kaupunkirakennetta täydentämällä, liiken-
neyhteyksiä luomalla sekä yhdistämällä viheralueista yhtenäisesti jat-
kuvia kokonaisuuksia, jotka palvelevat ekologisina käytävinä sekä ja-
lankulun ja pyöräilyn yhteyksinä.

Kaavarungon suunnittelussa on painotettu riittävän tonttitarjonnan, ole-
massa olevan yhdyskuntarakenteen hyödyntämisen, joukkoliikenteen 
toimintaedellytysten parantamisen ja valtakunnallisesti merkittävän kult-
tuuriympäristön arvojen säilymisnäkökulmia. Erilaiset maankäytön ta-
voitteet on pyritty sovittamaan yhteen niin, että uudessa kaupunkira-
kenteessa voidaan säilyttää myös olemassa olevia virkistys- ja luon-
toarvoja. Suunnittelussa on kiinnitetty huomiota alueen virkistysmahdol-
lisuuksien kehittämiseen ja luonnonympäristön monimuotoisuuden säi-
lyttämiseen. 

Malmin lentokentän alue on Helsingin uuden yleiskaavan merkittävin 
uusi rakentamisalue. Rakentamisen määrään liittyvistä tavoitteista seu-
raa, ettei kaikkien kenttää ympäröivien nykyisten virkistys- ja luontoa-
lueiden säilyttämistä ole pidetty mahdollisena. Avointa aluetta ei voida 
valitussa maankäyttömallissa säilyttää nykyisessä laajuudessa. Osa 
lentokenttää nykyisin ympäröivistä metsäalueista menetetään, osa säi-
lyy virkistysverkoston osana. Suuri osa lentokentän ympäristön aktiivi-
sessa virkistyskäytössä olevista alueista kuitenkin säilyy tulevaisuudes-
sakin virkistysalueina. Fallkullan tilan laajaa ja kulttuuriperinnöltään 
merkittävää aluetta kehitetään monipuolisesti virkistyskäytössä. Tärkeä 
luontoalue, Longinojan puro, säilyy ja siellä esiintyvän uhanalaisen me-
ritaimenen suojelu turvataan. Uusia, Longinojaan liittyviä vesialueita ra-
kennetaan kaavarunkoalueelle ja niiden suunnittelussa on tavoitteena 
luoda meritaimenelle sopivaa elinympäristöä. 

Malmin kaavarunko tarjoaa poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet 
suunnitella aluetta kokonaisvaltaisesti yhteistyössä toteuttavien toimia-
lojen kanssa niin, että uusille puistoalueille rakennetaan mahdollisim-
man monimuotoista kaupunkiluontoa. Näin voidaan saada täysin uu-
sien virkistysalueiden ja -yhteyksien lisäksi myös uusia luontoarvoja.
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Toiminnallisten puistoalueiden ja kaupunkimetsän lisäksi alueelle on 
tarkoitus suunnitella esimerkiksi niittymäistä kasvillisuutta, kosteikkoa ja 
paahdeympäristöä. Hulevesiä johdetaan luonnonmukaisiksi rakennetta-
villa uusilla uomilla ja kerätään vesialtaaseen, jonka reunoille on tarkoi-
tus saada aikaan luonnonkaltaista kasvillisuutta. Erityisesti keskeiseen 
suureen lentokenttäpuistoon pyritään luomaan uutta korvaavaa elinym-
päristöä alueella esiintyville arvokkaille perhoslajeille, joita rakentami-
nen uhkaa. 

Itse lentokenttäalueen nykyisistä virkistysarvoista tärkein on kenttää 
kiertävä reitti, jolla hiihdetään talvisin. Kaavarungossa reitti on tarkoitus 
korvata uudella, osittain nykyisen reitin linjalla kulkevalla kiertoreitillä. 
Myös hiihtäminen on tarkoitus mahdollistaa jatkossakin. Poikittaisten 
virkistysyhteyksien syntyminen ja erityisesti uutta puistosiltaa pitkin Ki-
vikon ulkoilupuistoon mahdollistuva yhteys parantavat alueellisia virkis-
tysmahdollisuuksia huomattavasti. 

Virkistyskäyttöä kehitetään ja virkistysalueita suunnitellaan aktiivisesti 
alueen asemakaavojen laatimisen yhteydessä. Samalla alueen luon-
toarvoja selvitetään edelleen ja niiden tarkempaa sovittamista maan-
käytön suunnitteluratkaisuihin jatketaan.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Stranius Leo, toivomusponsi 18, Kvsto 26.10.2016 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätöshistoria

Ympäristölautakunta 14.02.2017 § 54

HEL 2016-012144 T 00 00 03
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Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Malmin lentokentän alueen kaavarungossa erilaiset maankäytön tavoit-
teet on pyritty sovittamaan yhteen niin, että uudessa kaupunkiraken-
teessa voidaan merkittävästä rakentamisesta huolimatta säilyttää myös 
joitakin luontoarvoja. Osa suunnittelualueen luontoarvoista kuitenkin 
kytkeytyy avoimeen, aidattuun lentokenttäalueeseen, jonka pinta-ala 
supistuu sekä kasvillisuus ja pienilmasto muuttuvat voimakkaasti. Myös 
osa kentän lähimetsistä menetetään, vain osa metsästä ja Fallkullan ti-
lan alue säilyvät virkistysalueina. Alueen keskelle on suunniteltu avoin 
lentokenttäpuisto, josta osa on tarkoitus rakentaa niittymäiseksi. Ympä-
ristölautakunta pitää tärkeänä mahdollisuutta rakentaa tänne uutta kau-
punkiluontoa ja samalla tarjota harvinaisille lajeille korvaavia elinympä-
ristöjä. Tämä vaatii vielä asemakaavoituksen ja myöhemmän viheralue-
suunnittelun vaiheessa lajikohtaisia lisätutkimuksia ja innovatiivisia rat-
kaisuja.

Alueen nykyisistä virkistysarvoista tärkein on kenttää kiertävä reitti, jolla 
hiihdetään talvisin. Kaavarungossa reitti on tarkoitus korvata uudella, 
osittain nykyisen reitin linjalla kulkevalla kiertoreitillä. Myös hiihtäminen 
on tarkoitus mahdollistaa jatkossakin. Poikittaisten virkistysyhteyksien 
syntyminen ja erityisesti uutta puistosiltaa pitkin Kivikon ulkoilupuistoon 
mahdollistuva yhteys parantavat alueellisia virkistysmahdollisuuksia.

Käsittely

14.02.2017 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Timo Latikka: Poistetaan: Ympäristölautakunta pitää tärkeänä mahdolli-
suutta rakentaa tänne uutta kaupunkiluontoa ja samalla tarjota harvi-
naisille lajeille korvaavia elinympäristöjä.

Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Raimo Pakarinen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31534

raimo.pakarinen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.02.2017 § 74

HEL 2016-012144 T 00 00 03
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Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kau-
punginhallitukselle:

Malmin lentokentän alueelle on hyväksytty kaavarunko (kslk 1.12.2015 
ja 13.12.2016), joka toimii ohjeellisena maankäyttösuunnitelmana ase-
makaavoja laadittaessa. Koko koillista Helsinkiä yhdistävän ja vahvista-
van alueen ensisijainen kaupunkirakenteellinen tavoite on liittää Malmin 
lentokentän alue tiiviisti ympäröiviin alueisiin - Malmin keskustaan, Ja-
komäkeen, Tattarisuohon, Kivikon ulkoilupuistoon ja edelleen Viikki-Ki-
vikon vihersormeen, Kontulaan, Viikkiin, Pukinmäkeen ja Tapanilaan. 
Alueita yhdistetään kaupunkirakennetta täydentämällä, liikenneyhteyk-
siä luomalla sekä yhdistämällä viheralueista yhtenäisesti jatkuvia koko-
naisuuksia, jotka palvelevat ekologisina käytävinä sekä jalankulun ja 
pyöräilyn yhteyksinä.

Kaavarungon suunnittelussa on painotettu riittävän tonttitarjonnan, ole-
massa olevan yhdyskuntarakenteen hyödyntämisen, joukkoliikenteen 
toimintaedellytysten parantamisen ja valtakunnallisesti merkittävän kult-
tuuriympäristön arvojen säilymisnäkökulmia. Erilaiset maankäytön ta-
voitteet on pyritty sovittamaan yhteen niin, että uudessa kaupunkira-
kenteessa voidaan säilyttää myös olemassa olevia virkistys- ja luon-
toarvoja. Suunnittelussa on kiinnitetty huomiota alueen virkistysmahdol-
lisuuksien kehittämiseen ja luonnonympäristön monimuotoisuuden säi-
lyttämiseen. 

Malmin lentokentän alue on Helsingin uuden yleiskaavan merkittävin 
uusi rakentamisalue. Rakentamisen määrään liittyvistä tavoitteista seu-
raa, ettei kaikkien kenttää ympäröivien nykyisten virkistys- ja luontoa-
lueiden säilyttämistä ole pidetty mahdollisena. Avointa aluetta ei voida 
valitussa maankäyttömallissa säilyttää nykyisessä laajuudessa. Osa 
lentokenttää nykyisin ympäröivistä metsäalueista menetetään, osa säi-
lyy virkistysverkoston osana. Suuri osa lentokentän ympäristön aktiivi-
sessa virkistyskäytössä olevista alueista kuitenkin säilyy tulevaisuudes-
sakin virkistysalueina. Fallkullan tilan laajaa ja kulttuuriperinnöltään 
merkittävää aluetta kehitetään monipuolisesti virkistyskäytössä. Tärkeä 
luontoalue, Longinojan puro, säilyy ja siellä esiintyvän uhanalaisen me-
ritaimenen suojelu turvataan. Uusia, Longinojaan liittyviä vesialueita ra-
kennetaan kaavarunkoalueelle ja niiden suunnittelussa on tavoitteena 
luoda meritaimenelle sopivaa elinympäristöä. 

Malmin kaavarunko tarjoaa poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet 
suunnitella aluetta kokonaisvaltaisesti yhteistyössä toteuttavien toimia-
lojen kanssa niin, että uusille puistoalueille rakennetaan mahdollisim-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 37/2017 102 (236)
Kaupunginhallitus

Asia/18
23.10.2017

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

man monimuotoista kaupunkiluontoa. Näin voidaan saada täysin uu-
sien virkistysalueiden ja -yhteyksien lisäksi myös uusia luontoarvoja.

Toiminnallisten puistoalueiden ja kaupunkimetsän lisäksi alueelle on 
tarkoitus suunnitella esimerkiksi niittymäistä kasvillisuutta, kosteikkoa ja 
paahdeympäristöä. Hulevesiä johdetaan luonnonmukaisiksi rakennetta-
villa uusilla uomilla ja kerätään vesialtaaseen, jonka reunoille on tarkoi-
tus saada aikaan luonnonkaltaista kasvillisuutta. Erityisesti keskeiseen 
suureen lentokenttäpuistoon pyritään luomaan uutta korvaavaa elinym-
päristöä alueella esiintyville arvokkaille perhoslajeille, joita rakentami-
nen uhkaa. Suunnitteluhankkeille ja niiden toteuttamiselle tulee osoittaa 
riittävä rahoitus.  

Itse lentokenttäalueen nykyisistä virkistysarvoista tärkein on kenttää 
kiertävä reitti, jolla hiihdetään talvisin. Kaavarungossa reitti on tarkoitus 
korvata uudella, osittain nykyisen reitin linjalla kulkevalla kiertoreitillä. 
Myös hiihtäminen on tarkoitus mahdollistaa jatkossakin. Poikittaisten 
virkistysyhteyksien syntyminen ja erityisesti uutta puistosiltaa pitkin Ki-
vikon ulkoilupuistoon mahdollistuva yhteys parantavat alueellisia virkis-
tysmahdollisuuksia huomattavasti. 

Virkistyskäyttöä kehitetään ja virkistysalueita suunnitellaan aktiivisesti 
alueen asemakaavojen laatimisen yhteydessä. Samalla alueen luon-
toarvoja selvitetään edelleen ja niiden tarkempaa sovittamista maan-
käytön suunnitteluratkaisuihin jatketaan.

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen

Lisätiedot
Jouni Heinänen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37257

jouni.heinanen(a)hel.fi
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§ 935
Valtuutettu Leo Straniuksen toivomusponsi Pornaistenniemen ra-
kentamisen vaikutuksesta Natura-alueen suoja-alueeseen Helsingin 
uudessa yleiskaavassa

HEL 2016-012143 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 26.10.2016 hyväksymän toivomusponnen (Leo Stranius) johdosta 
tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle se-
kä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Stranius Leo, toivomusponsi 17, Kvsto 26.10.2016 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 26.10.2016 Helsingin uuden yleiskaavan - Kaupunki-
kaavan kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Selvitetään mahdollisuus minimoida Pornaistennimen mahdollisen ra-
kentamisen vaikutus Natura-alueen suoja-alueeseen, jotta kaavaratkai-
su ei katkaisisi viheryhteyttä Viikkiin tai heikentäisi luonnonniittyä, jonka 
merkitys alueen eliöstölle on iso." (Leo Stranius)
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Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen 
ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toi-
menpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Sel-
vitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkisuunnittelulautakunnan ja 
ympäristölautakunnan lausunnot.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Pornais-
tenniemi liittyy Helsingin yhteen tärkeimpään kaupunkiluonnon ydinalu-
eeseen, josta ekologiset yhteydet jatkuvat Viikin ja Vantaanjoen suun-
taan. Pornaistenniemi on osoitettu yleiskaavassa kantakaupunkimer-
kinnällä. Yleiskaava määrää myös luontoarvojen huomioon ottamisesta 
suunnittelussa. Yleiskaavassa osoitettu sijainniltaan ohjeellinen pyörä-
liikenteen baanaverkon osa sivuaa Pornaisteniemeä ja yhdistää Viikin 
alueen koko kaupungin baana- ja virkistysverkkoon. Kaavamääräysten 
mukaan vihersormien ja muiden seudullisten ja viheralueiden sekä pai-
kallisen viherverkoston jatkuvuus tulee turvata. Myös ekologisen ver-
koston ja luontoarvojen turvaamisesta on määräys. Pornaistenniemen 
alueella on myös kulttuuriympäristöarvoja, jotka tulee ottaa huomioon 
jatkosuunnittelussa. Yleiskaavan Natura-arvioinnissa on todettu, ettei 
yleiskaavalla ole merkittävää vaikutusta Natura-alueen luontoarvoihin.

Asemakaavoituksen yhteydessä arvioidaan rakentamisen ja lisäänty-
vän virkistyskäytön vaikutukset Natura-alueeseen ja luonnonsuojelualu-
eeseen. Samalla turvataan nykyisten ekologisten yhteyksien toiminta ja 
hyvät virkistysyhteydet. Asemakaavoituksen yhteydessä tulee tutkia 
keinot, joilla rakentamisen haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Eri-
tyisesti alueella on kulumisen estämiseen ja liikkumisen kanavoimiseen 
poluille ja reiteille liittyvän suunnittelun tarvetta.

Yleiskaavan rakentamisalueen eteläpuolella sijaitsee Pornaistennie-
men tervaleppälehto -niminen luonnonsuojelualue, joka on rauhoitettu 
16.5.2016. Luonnonsuojelualue on osoitettu oikeusvaikutteisena yleis-
kaavan Kaupunkiluonto-teemakartalla. Pornaistenniemen tervaleppä-
lehto sijoittuu ikään kuin suoja-alueena yleiskaavan rakentamisalueen 
ja Viikin-Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualueen ja Vanhankau-
punginlahden lintuvesi Natura-alueen väliselle alueelle.

Pornaistenniemen tervaleppälehdon kasvillisuus on rehevää ja lehti-
puuvaltaista. Alueella on arvokas linnusto ja runsas kääpälajisto. Kas-
villisuutta hallitsevat lehdot ja lehtomaiset metsät.

Arvokkaat niityt Pornaistenniemen alueella ja Lammassaaren ja Por-
naistenniemen välissä on rauhoitettu olemassa olevilla luonnonsuoje-
lualueilla. Pornaistenniemeen rajoittuva Viikki–Vanhankaupunginlahden
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luonnonsuojelualue on avointa ruovikkoniittyä ja muuta ruovikkoaluetta 
vesilampareineen.

Poikittainen virkistysyhteys eli viherlinja Viikkiin on osoitettu yleiskaa-
van Virkistys- ja viherverkosto -teemakartalla. Viheryhteydet on esitetty 
tarkemmin Virkistysalueiden kehittämisperiaatteet (Vistra II) -raportissa.

Virkistysreitti on osoitettu myös vuonna 2014 laaditussa Vanhankau-
punginlahden hoito- ja käyttösuunnitelmassa. Suunnitelmassa on otettu 
huomioon lisääntyvä virkistyskäyttö siten, että liikkumista varten osoite-
taan luontopolut ja tarvittavat palvelut. Pornaistenniemen eteläpuolelle
Säynäslahden länsireunalle on Vanhankaupunginlahden hoito- ja käyt-
tösuunnitelmassa suunniteltu uusi polku patoa pitkin. Lisäksi nykyiset 
jalankulku ja pyöräyhteydet kulkevat Säynäslahdentien suuntaisesti.
Kulun ohjaaminen reiteille on tärkeää, jotta niittyjen sekä ruovikko- ja 
avovesialueen luontoarvot voidaan turvata.

Pornaistenniemessä yleiskaavan kantakaupunkimaista rakentamista 
tarkoittavan alueen ruudut asettuvat osittain lähelle Natura-aluetta ja 
hiukan myös jo rauhoitetun Pornaistenniemen tervaleppälehdon päälle. 
Asemakaavoituksen yhteydessä rakentamisen rajan tulee hahmottua 
toisin. Luonnonsuojelualue toimii osaltaan puskurina Natura-alueen 
suuntaan, minkä lisäksi luonnonsuojelulain mukainen Natura-arvio mi-
toittaa rakentamisen etäisyyttä ja tehokkuutta, mm. kerroslukua, linnus-
tonsuojelualueen puoleisella reunalla. Alueen sisäiset luontoarvot sekä 
toimiva viheryhteys tulee myös selvittää ja turvata suunnittelun yhtey-
dessä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Stranius Leo, toivomusponsi 17, Kvsto 26.10.2016 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti
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Päätöshistoria

Ympäristölautakunta 14.02.2017 § 53

HEL 2016-012143 T 00 00 03

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Pornaistenniemessä yleiskaavan kantakaupunkimaista rakentamista 
tarkoittavan alueen ruudut asettuvat osittain lähelle Natura-aluetta ja 
hiukan myös jo rauhoitetun Pornaistenniemen tervaleppälehdon päälle. 
Asemakaavoituksen yhteydessä rakentamisen rajan tulee hahmottua 
toisin. Luonnonsuojelualue toimii osaltaan puskurina Natura-alueen 
suuntaan, minkä lisäksi luonnonsuojelulain mukainen Natura-arvio mi-
toittaa rakentamisen etäisyyttä ja tehokkuutta, mm. kerroslukua, linnus-
tonsuojelualueen puoleisella reunalla. Alueen sisäiset luontoarvot sekä 
toimiva viheryhteys tulee myös selvittää ja turvata suunnittelun yhtey-
dessä.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Raimo Pakarinen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31534

raimo.pakarinen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.02.2017 § 73

HEL 2016-012143 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kau-
punginhallitukselle:

Pornaistenniemi liittyy Helsingin yhteen tärkeimpään kaupunkiluonnon 
ydinalueeseen, josta ekologiset yhteydet jatkuvat Viikin ja Vantaanjoen 
suuntaan. Pornaistenniemi on osoitettu yleiskaavassa kantakaupunki-
merkinnällä. Yleiskaava määrää myös luontoarvojen huomioon ottami-
sesta suunnittelussa. Yleiskaavassa osoitettu sijainniltaan ohjeellinen 
pyöräliikenteen baanaverkon osa sivuaa Pornaisteniemeä ja yhdistää 
Viikin alueen koko kaupungin baana- ja virkistysverkkoon. Kaavamää-
räysten mukaan vihersormien ja muiden seudullisten ja viheralueiden 
sekä paikallisen viherverkoston jatkuvuus tulee turvata. Myös ekologi-
sen verkoston ja luontoarvojen turvaamisesta on määräys. Pornaisten-
niemen alueella on myös kulttuuriympäristöarvoja, jotka tulee ottaa 
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huomioon jatkosuunnittelussa. Yleiskaavan Natura-arvioinnissa on to-
dettu, ettei yleiskaavalla ole merkittävää vaikutusta Natura-alueen luon-
toarvoihin.  

Asemakaavoituksen yhteydessä arvioidaan rakentamisen ja lisäänty-
vän virkistyskäytön vaikutukset Natura-alueeseen ja luonnonsuojelualu-
eeseen. Samalla turvataan nykyisten ekologisten yhteyksien toiminta ja 
hyvät virkistysyhteydet. Asemakaavoituksen yhteydessä tulee tutkia 
keinot, joilla rakentamisen haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Eri-
tyisesti alueella on kulumisen estämiseen ja liikkumisen kanavoimiseen 
poluille ja reiteille liittyvän suunnittelun tarvetta.   

Yleiskaavan rakentamisalueen eteläpuolella sijaitsee Pornaistennie-
men tervaleppälehto-niminen luonnonsuojelualue, joka on rauhoitettu 
16.5.2016. Luonnonsuojelualue on osoitettu oikeusvaikutteisena yleis-
kaavan Kaupunkiluonto-teemakartalla. Pornaistenniemen tervaleppä-
lehto sijoittuu ikään kuin suoja-alueena yleiskaavan rakentamisalueen 
ja Viikin-Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualueen ja Vanhankau-
punginlahden lintuvesi Natura-alueen väliselle alueelle.

Pornaistenniemen tervaleppälehdon kasvillisuus on rehevää ja lehti-
puuvaltaista. Alueella on arvokas linnusto ja runsas kääpälajisto. Kas-
villisuutta hallitsevat lehdot ja lehtomaiset metsät. 

Arvokkaat niityt Pornaistenniemen alueella ja Lammassaaren ja Por-
naistenniemen välissä on rauhoitettu olemassa olevilla luonnonsuoje-
lualueilla. Pornaistenniemeen rajoittuva Viikki-Vanhankaupunginlahden 
luonnonsuojelualue on avointa ruovikkoniittyä ja muuta ruovikkoaluetta 
vesilampareineen. 

Poikittainen virkistysyhteys eli viherlinja Viikkiin on osoitettu yleiskaa-
van Virkistys- ja viherverkosto- teemakartalla. Viheryhteydet on esitetty 
tarkemmin Virkistysalueiden kehittämisperiaatteet (Vistra II) -raportissa.

Virkistysreitti on osoitettu myös vuonna 2014 laaditussa Vanhankau-
punginlahden hoito- ja käyttösuunnitelmassa. Suunnitelmassa on otettu 
huomioon lisääntyvä virkistyskäyttö siten, että liikkumista varten osoite-
taan luontopolut ja tarvittavat palvelut. Pornaistenniemen eteläpuolelle 
Säynäslahden länsireunalle on Vanhankaupunginlahden hoito- ja käyt-
tösuunnitelmassa suunniteltu uusi polku patoa pitkin. Lisäksi nykyiset 
jalankulku ja pyöräyhteydet kulkevat Säynäslahdentien suuntaisesti. 
Kulun ohjaaminen reiteille on tärkeää, jotta niittyjen sekä ruovikko- ja 
avovesialueen luontoarvot voidaan turvata.

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen
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Lisätiedot
Raisa Kiljunen-Siirola, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37209

raisa.kiljunen-siirola(a)hel.fi
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§ 936
Valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponsi Veräjämäen ja Pirunkal-
lion metsäalueiden säilyttämisestä Helsingin uudessa yleiskaavas-
sa

HEL 2016-012142 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 26.10.2016 hyväksymän toivomusponnen (Anna Vuorjoki) johdosta 
tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle se-
kä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuorjoki Anna, toivomusponsi 16, Kvsto 26.10.2016 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 26.10.2016 Helsingin uuden yleiskaavan - Kaupunki-
kaavan kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Hyväksyessään yleiskaavan valtuusto edellyttää, että asemakaavavai-
heessa selvitetään mahdollisuutta säilyttää rakentamattomina Veräjä-
mäen ja Pirunkallion metsäalueiden luontoarvojen ja virkistyskäytön 
kannalta keskeiset osat, jotka ovat luonnonsuojelullisesti Vantaanjoki-
varren arvokkaimpia- tehdä yhteistyötä paikallisten asukkaiden kanssa 
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sellaisen suunnitteluratkaisun löytämiseksi, joka toteuttaisi em. tavoit-
teen. "(Anna Vuorjoki)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen 
ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toi-
menpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Sel-
vitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkisuunnittelulautakunnan ja 
ympäristölautakunnan lausunnot.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Veräjä-
mäen ja Pirunkallion metsäalueet sijaitsevat Oulunkylän ja Viikinmäen 
välissä Vantaanjoen varrella. Yleiskaavassa alue on osoitettu pääosin 
virkistys- ja viheralueeksi. Pirunkallion jyrkän etelärinteen alla on uima-
ranta. Alue rajautuu idässä Vantaanjokeen ja lännessä pientaloaluee-
seen, jonka kohdalla rakennetun alueen rajaus noudattelee olevaa ra-
kennetta. Alueen pohjoisosaan, Maaherrantien varteen, on osoitettu 
asuntorakentamista. 

Maaherrantielle on suunniteltu pikaraitiotie ja sen lähimmät pysäkit ovat 
Viikinmäessä ja Veräjämäen jo rakennetun alueen keskellä, Otto 
Brandtin tien kohdalla. Nopean pyöräliikenteen baana kulkee myös 
Maaherrantietä pitkin. Maaherrantielle on laadittu liikennesuunnitelma, 
johon nämä molemmat sisältyvät.

Pirunkallion ylittää pohjois-eteläsuuntainen voimalinja, joka tulee ottaa 
huomioon rakentamisessa. Voimalinjan johtokatu jakaa myös metsä-
alueen kahteen osaan.

Yleiskaavan virkistys- ja viherverkoston teemakartassa alue on osa 
Helsinkipuistoa, jonka yhtenäisyys ja arvot turvataan. Helsinkipuiston 
yleissuunnitelmassa Veräjämäen ja Pirunkallion alue kuuluvat osa-alu-
eeseen B4 Oulunkylän rantametsät. Suunnitelman mukaan puiston reit-
tiverkostoa täydennetään kattavaksi rantaviivaa ja sen saavutettavuutta 
painottaen. Vantaanjoen länsirantaa kehitetään rauhallisena virkistys-
maisemana.

Veräjämäen alueella on vireillä asemakaavamuutos, jolla Veräjämäen 
alkuperäiset huvilayhdyskuntaan kuuluneet rakennukset suojellaan ja 
ko. tonteille osoitetaan täydennysrakentaminen huvilayhdyskunnan 
luonteeseen sopivalla tavalla. 

Kaupunkisuunnitteluviraston selvityksessä Helsingin keskeisimmät 
maankäytön muutosalueet (2015:8, päivitetty 14.6.2016) kuvataan Ou-
lunkylän täydennysrakentamista, joka Veräjämäen alueella keskittyy 
Maaherrantien raitiolinjan varrelle.
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Uusi yleiskaava ja alueelle laaditut muut suunnitelmat säilyttävät Verä-
jämäen ja Pirunkallion arvokkaat luontoalueet ja parantavat niiden saa-
vutettavuutta ja mahdollisuuksia virkistyskäyttöön. Täydennysrakenta-
minen on mahdollista Maaherrantien varrelle. Yleiskaavan rakentami-
salueet rajoittuvat 100–200 m etäisyydelle Maaherrantiestä eivätkä yllä 
maisemaa hallitsevan Pirunkallion lakialueille. 

Rakennettavan alueen täsmällinen rajaus ja sen katuyhteydet ratkais-
taan asemakaavoissa ja liikennesuunnitelmissa. Jatkosuunnittelussa 
otetaan huomioon alueen merkitys osana Helsinkipuistoa ja alueellista 
luonto- ja virkistysverkostoa. Rakentaminen pyritään sovittamaan alu-
eelle siten, että alueen keskeisimmät luonto- ja virkistysarvot säilyvät. 

Geologisesti, maisemallisesti ja virkistyksen kannalta arvokas Pirunkal-
lion alue säilyy osana Helsinkipuistoa. Alue rajautuu Vantaanjoen Natu-
ra-alueeseen. Alueella ei ole luonnonsuojeluohjelman 2014–2025 suo-
jeltavia kohteita, mutta alueella on runsaasti metsän monimuotoisuu-
sarvoja, joita kuvaavat Pirunkallion pohjoispuolelta vuonna 2016 löydet-
ty liito-oravan ydinalue ja kääpäselvityksen runsas lajimäärä. Lisäksi 
alueella on linnusto- ja kasvillisuusarvoja. Luontoarvojen säilymisen 
edellytykset selvitetään asemakaavoituksen yhteydessä.

Paikallisia asukkaita kuullaan jatkosuunnittelussa asemakaavojen ja lii-
kenne- ja katusuunnitelmien laadintaan liittyvässä vuorovaikutuksessa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuorjoki Anna, toivomusponsi 16, Kvsto 26.10.2016 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätöshistoria
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Ympäristölautakunta 14.02.2017 § 50

HEL 2016-012142 T 00 00 03

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Veräjämäen ja Pirunkallion metsät kuuluvat luonnonsuojelullisesti ar-
vokkaimpiin luonnonsuojeluohjelman ulkopuolelle jääneisiin metsä-
alueisiin Helsingissä. Luontotietojärjestelmän mukaan ne sisältävät mo-
nia vanhan metsän erityisarvoja, ja niiden sieni-, kasvi- ja lintulajisto on 
vaateliasta. Asemakaavoituksen yhteydessä on arvioitava luonnontie-
teellisten lisäselvitysten tarve. Luontotietojärjestelmä ei sisällä tietoja 
alueiden virkistyskäytöstä tai asukkaiden luontoon liittyvistä kokemuk-
sista tai arvostuksista, joten näiden arvojen huomioonottamisessa tarvi-
taan ponsitekstin mukaista asukasyhteistyötä.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Raimo Pakarinen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31534

raimo.pakarinen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.02.2017 § 71

HEL 2016-012142 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kau-
punginhallitukselle:

Veräjämäen ja Pirunkallion metsäalueet sijaitsevat Oulunkylän ja Viikin-
mäen välissä Vantaanjoen varrella. Yleiskaavassa alue on osoitettu 
pääosin virkistys- ja viheralueeksi. Pirunkallion jyrkän etelärinteen alla 
on uimaranta. Alue rajautuu idässä Vantaanjokeen ja lännessä pienta-
loalueeseen, jonka kohdalla rakennetun alueen rajaus noudattelee ole-
vaa rakennetta. Alueen pohjoisosaan, Maaherrantien varteen, on osoi-
tettu asuntorakentamista. 

Maaherrantielle on suunniteltu pikaraitiotie ja sen lähimmät pysäkit ovat 
Viikinmäessä ja Veräjämäen jo rakennetun alueen keskellä, Otto 
Brandtin tien kohdalla. Nopean pyöräliikenteen baana kulkee myös 
Maaherrantietä pitkin. Maaherrantielle on laadittu liikennesuunnitelma, 
johon nämä molemmat sisältyvät.
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Pirunkallion ylittää pohjois-eteläsuuntainen voimalinja, joka tulee ottaa 
huomioon rakentamisessa. Voimalinjan johtokatu jakaa myös metsä-
alueen kahteen osaan.

Yleiskaavan virkistys- ja viherverkoston teemakartassa alue on osa 
Helsinkipuistoa, jonka yhtenäisyys ja arvot turvataan. Helsinkipuiston 
yleissuunnitelmassa Veräjämäen ja Pirunkallion alue kuuluvat osa-alu-
eeseen B4 Oulunkylän rantametsät. Suunnitelman mukaan puiston reit-
tiverkostoa täydennetään kattavaksi rantaviivaa ja sen saavutettavuutta 
painottaen. Vantaanjoen länsirantaa kehitetään rauhallisena virkistys-
maisemana.

Veräjämäen alueella on vireillä asemakaavamuutos, jolla Veräjämäen 
alkuperäiset huvilayhdyskuntaan kuuluneet rakennukset suojellaan ja 
ko. tonteille osoitetaan täydennysrakentaminen huvilayhdyskunnan 
luonteeseen sopivalla tavalla. 

Kaupunkisuunnitteluviraston selvityksessä Helsingin keskeisimmät 
maankäytön muutosalueet (2015:8, päivitetty 14.6.2016) kuvataan Ou-
lunkylän täydennysrakentamista, joka Veräjämäen alueella keskittyy 
Maaherrantien raitiolinjan varrelle.

Uusi yleiskaava ja alueelle laaditut muut suunnitelmat säilyttävät Verä-
jämäen ja Pirunkallion arvokkaat luontoalueet ja parantavat niiden saa-
vutettavuutta ja mahdollisuuksia virkistyskäyttöön. Täydennysrakenta-
minen on mahdollista Maaherrantien varrelle. Yleiskaavan rakentami-
salueet rajoittuvat 100-200 m etäisyydelle Maaherrantiestä eivätkä yllä 
maisemaa hallitsevan Pirunkallion lakialueille. 

Rakennettavan alueen täsmällinen rajaus ja sen katuyhteydet ratkais-
taan asemakaavoissa ja liikennesuunnitelmissa. Jatkosuunnittelussa 
otetaan huomioon alueen merkitys osana Helsinkipuistoa ja alueellista 
luonto- ja virkistysverkostoa. Rakentaminen pyritään sovittamaan alu-
eelle siten, että alueen keskeisimmät luonto- ja virkistysarvot säilyvät. 

Geologisesti, maisemallisesti ja virkistyksen kannalta arvokas Pirunkal-
lion alue säilyy osana Helsinkipuistoa. Alue rajautuu Vantaanjoen Natu-
ra-alueeseen. Alueella ei ole luonnonsuojeluohjelman 2014–2025 suo-
jeltavia kohteita, mutta alueella on runsaasti metsän monimuotoisuu-
sarvoja, joita kuvaavat Pirunkallion pohjoispuolelta vuonna 2016 löydet-
ty liito-oravan ydinalue ja kääpäselvityksen runsas lajimäärä. Lisäksi 
alueella on linnusto- ja kasvillisuusarvoja. Luontoarvojen säilymisen 
edellytykset selvitetään asemakaavoituksen yhteydessä.

Paikallisia asukkaita kuullaan jatkosuunnittelussa asemakaavojen ja lii-
kenne- ja katusuunnitelmien laadintaan liittyvässä vuorovaikutuksessa.
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Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen

Lisätiedot
Jouko Kunnas, arkkitehti, puhelin: 310 37070

jouko.kunnas(a)hel.fi
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§ 937
Valtuutettu Jarmo Niemisen toivomusponsi Melkin alueen taajama-
rakentamisen pidättäytymisestä Helsingin uudessa yleiskaavassa

HEL 2016-012147 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 26.10.2016 hyväksymän toivomusponnen (Jarmo Nieminen) joh-
dosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdotta-
jalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Nieminen Jarmo, toivomusponsi 21, Kvsto 26.10.2016 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 26.10.2016 Helsingin uuden yleiskaavan - Kaupunki-
kaavan kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen

"Hyväksyessään yleiskaavan valtuusto edellyttää, että selvitetään mah-
dollisuus pidättäytyä Melkin alueen taajamarakentamisesta. Alueen 
suunnitteluun palataan, jos asutuksen sijoittaminen saareen on välttä-
mätöntä. Siihen asti Melkkiä kehitetään yhdessä Pihlajasaaren kanssa 
Helsingin läntisen saariston virkistysalueena." (Jarmo Nieminen)
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Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen 
ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toi-
menpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Sel-
vitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkisuunnittelulautakunnan, 
kiinteistölautakunnan ja liikuntalautakunnan lausunnot.

Kaupunginhallitus viitaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Melkin 
saari on yleiskaavassa esitetty rakennettavaksi asuntovaltaiseksi alu-
eeksi ja virkistys- ja viheralueeksi. Saaren rakentuminen ei kuitenkaan 
todennäköisesti ole strategisesti tärkeimpien tai ensisijaisempien 
maankäytön kehitystoimien joukossa. Yleiskaavan väestö- ja työpaik-
ka-arviossa ei ole tarkastelujaksolle ennen vuotta 2050 osoitettu Melk-
kiin asukkaita tai työpaikkoja. Kun saaren rakentaminen tulee ajankoh-
taiseksi, tehdään kaikki tarvittavat selvitykset saaren mahdollisesta 
asuinrakentamisesta.

Melkin saari on valtion omistuksessa ja kaikki alueen kehittäminen tu-
lee tehdä yhteistyössä valtion kanssa. Alueen toteuttaminen tulee vaa-
timaan maankäyttösopimusta, mikäli Melkin saarelle osoitetaan merkit-
tävää rakentamista. Alueen osoittaminen virkistyskäyttöön edellyttää 
maanhankintaa valtiolta.  Melkki on toistaiseksi huonosti saavutettavis-
sa. Yleiskaavan toteuttamisohjelman luonnoksessa todetaan Melkin 
olevan pitemmän aikavälin varaus. Yleiskaavaa tarkempi suunnittelu on 
yleiskaavan alueista kauimpana tulevaisuudessa. Melkin eteläosa on 
merkitty yleiskaavassa virkistys- ja viheralueeksi, joten näiden alueiden 
kehittäminen on mahdollista jo ennen alueen taajamarakentamista.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Nieminen Jarmo, toivomusponsi 21, Kvsto 26.10.2016 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti
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Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 09.03.2017 § 123

HEL 2016-012147 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Melkin saari on yleiskaavassa esitetty rakennettavaksi asuntovaltaisek-
si alueeksi ja virkistys- ja viheralueeksi. Saaren rakentuminen ei kuiten-
kaan ole strategisesti tärkeimpien tai ensisijaisempien maankäytön ke-
hitystoimien joukossa. Yleiskaavan väestö- ja työpaikka-arviossa ei ole 
tarkastelujaksolle ennen vuotta 2050 osoitettu Melkkiin asukkaita tai 
työpaikkoja. 

Melkin saari on valtion omistuksessa ja kaikki alueen kehittäminen tu-
lee tehdä yhteistyössä valtion kanssa. Alueen toteuttaminen tulee vaa-
timaan maankäyttösopimusta, mikäli Melkin saarelle osoitetaan merkit-
tävää rakentamista. Alueen osoittaminen virkistyskäyttöön edellyttää 
maanhankintaa valtiolta. Melkin saaren kehittäminen tulisi edellyttä-
mään erittäin laaja-alaisia investointeja esimerkiksi pysyvän silta- ja lii-
kenneyhteyden osalta.

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Pekka Saarinen, toimistopäällikkö, puhelin: 09 310 64182

pekka.t.saarinen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.02.2017 § 77

HEL 2016-012147 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kau-
punginhallitukselle:

Melkin saari on yleiskaavassa esitetty rakennettavaksi asuntovaltaisek-
si alueeksi ja virkistys- ja viheralueeksi. Saaren rakentuminen ei kuiten-
kaan todennäköisesti ole strategisesti tärkeimpien tai ensisijaisempien 
maankäytön kehitystoimien joukossa. Yleiskaavan väestö- ja työpaik-
ka-arviossa ei ole tarkastelujaksolle ennen vuotta 2050 osoitettu Melk-
kiin asukkaita tai työpaikkoja.
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Kun saaren rakentaminen tulee ajankohtaiseksi, tehdään luonnollisesti 
kaikki tarvittavat selvitykset saaren mahdollisesta asuinrakentamisesta. 
Melkki on myös toistaiseksi huonosti saavutettavissa, ja rakentaminen 
edellyttää säännöllistä ympärivuotista lauttaliikennettä. 

Yleiskaavan toteuttamisohjelman luonnoksessa todetaan Melkin olevan 
pitemmän aikavälin varaus. Yleiskaavaa tarkempi suunnittelu on yleis-
kaavan alueista kauimpana tulevaisuudessa. 

Melkin eteläosa on merkitty yleiskaavassa virkistys- ja viheralueeksi, jo-
ten näiden alueiden kehittäminen on mahdollista jo ennen alueen taaja-
marakentamista.

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen

Lisätiedot
Hanna Käyhkö, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37265

hanna.kayhko(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 09.02.2017 § 38

HEL 2016-012147 T 00 00 03

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginvaltuuston 
yleiskaavapäätöksen yhteydessä hyväksyttyyn valtuutettu Jarmo Nie-
misen toivomusponteen:

Liikuntalautakunta kannattaa Pihlajasaaren jatkokehittämistä ja toteaa, 
että liikuntatoimella ei ole kehittämissuunnitelmia Melkin saaren osalta.

Pihlasaarta on kehitetty pitkäjänteisesti, maltillisesti ja olemassa oleviin 
toimintoihin keskittyen, koska alue on tunnistettu myös kulttuurihistorial-
lisesti arvokkaaksi alueeksi. Liikuntatoimen tavoitteena on edelleen ke-
hittää Pihlajasaarta helsinkiläisten monipuolisena ulkoilualueena. 

Uusia alueiden asemakaavoja laadittaessa ja kaupunkirakenteen tiivis-
tyessä tulee kuitenkin huomioida myös asukkaiden ulkoilu- ja virkisty-
salueiden tarve. Pihlajasaaren ulkoilualueen kapasiteetti on äärimmil-
lään kesäisillä 70 000 kävijän määrillä, joten lisää virkistyskäytössä ole-
via saaria tarvitaan nopeasti kaupunkilaisten käyttöön. Melkin avaami-
nen yleiseksi kaupunkilaisille avoimeksi saareksi riippumatta sen mah-
dollisesta tulevasta asuntorakentamisesta olisi hieno mahdollisuus.

Esittelijä
osastopäällikkö
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Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Matti Kuusela, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
Turo Saarinen, osastopäällikkö, puhelin: 310 87801

turo.saarinen(a)hel.fi
Sanna Kallionpää, saaristopäällikkö, puhelin: 310 87733
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§ 938
Valtuutettu Jarmo Niemisen toivomusponsi Pro Tuomarinkylä -liik-
keen suunnitelmasta Helsingin uudessa yleiskaavassa

HEL 2016-012145 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 26.10.2016 hyväksymän toivomusponnen (Jarmo Nieminen) joh-
dosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdotta-
jalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Nieminen Jarmo, toivomusponsi 19, Kvsto 26.10.2016 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 26.10.2016 Helsingin uuden yleiskaavan - Kaupunki-
kaavan kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Hyväksyessään yleiskaavan valtuusto edellyttää, että tutkitaan asema-
kaavoituksessa ProTuomarinkylä-liikkeen julkaisema yleiskaavan ta-
voitteiden mukainen suunnitelma Tuomarinkylän alueen asuntotuotan-
non, kulttuuri- ja viherarvojen sekä harrastustoiminnan järjestämiseksi. 
"(Jarmo Nieminen)
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Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen 
ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toi-
menpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Sel-
vitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkisuunnittelulautakunnan, 
liikuntalautakunnan sekä kaupunginmuseon johtokunnan lausunnot.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että uudessa 
yleiskaavassa on osoitettu uutta rakentamista Tuomarinkylän kartanon 
Uuspellon alueelle ja muualle alueen ympäristöön. Nyt pääosin
liikenteen suoja-aluetta ja virkistysaluetta oleva alue sijaitsee seudulli-
sesti erittäin keskeisellä paikalla, jossa risteää kaksi yleiskaavaan osoi-
tettua pikaraitiotietä tai muuta runkolinjaa. Yleiskaavaan on osoitettu
alueelle lähikeskustamerkintä. Yleiskaavan ruudut esittävät alueiden 
pääkäyttötarkoitusta ja sisältävät mm. alueiden sisäiset viheralueet.

Pro Tuomarinkylä on laatinut vaihtoehtoisen suunnitelman Tuomarinky-
län kartanon alueen kehittämiseksi. Yleiskaavan laadinnan yhteydessä 
on käyty runsasta keskustelua alueen kehittämisestä ja Tuomarinkylän 
kartanon ympäristön aluevarauksia on muutettu kaavavalmistelun aika-
na. Aktiivinen osallistuminen suunnitteluprosessiin kertoo Tuomarinky-
län kartanon merkityksestä monipuolisena hevos- ja koiraharrastuksen 
keskittymänä.

Jatkosuunnittelussa otetaan huomioon ja hyödynnetään myös vaih-
toehtoisia suunnitelmia, joita alueelta on tehty. Ne tarjoavat monipuolis-
ta käyttäjätietoa sekä erilaisia näkökulmia alueen kehittämiseen. Pro -
Tuomarinkylä -liikkeen ehdotus Tuomarinkylän alueen asuntotuotan-
non, kulttuuri- ja viherarvojen sekä harrastustoiminnan järjestämiseksi 
otetaan jatkosuunnittelussa mahdollisuuksien mukaan huomioon.  Kun 
alueen jatkosuunnittelu käynnistyy, on asemakaavoitusvaiheessa jäl-
leen monia vuorovaikutuksen ja vaikuttamisen paikkoja. Avoin dialogi 
kaupunkilaisten ja suunnittelijoiden välillä mahdollistaa parhaan mah-
dollisen sellaisen lopputuloksen saavuttamisen, jossa sekä koira- että 
hevosharrastuksen toimintaedellytykset alueella varmistetaan. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Nieminen Jarmo, toivomusponsi 19, Kvsto 26.10.2016 asia 5
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.02.2017 § 99

HEL 2016-012145 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle:

Uudessa yleiskaavassa on osoitettu uutta rakentamista Tuomarinkylän 
kartanon Uuspellon alueelle ja muualle alueen ympäristöön. Nyt pää-
osin liikenteen suoja-aluetta ja virkistysaluetta oleva alue sijaitsee seu-
dullisesti erittäin keskeisellä sijainnilla, jossa risteää kaksi yleiskaavaan 
osoitettua pikaraitiotietä tai muuta runkolinjaa. Yleiskaavaan on osoitet-
tu alueelle lähikeskustamerkintä. Yleiskaavan ruudut esittävät alueiden 
pääkäyttötarkoitusta ja sisältävät mm. alueiden sisäiset viheralueet.

Pro Tuomarinkylä on laatinut vaihtoehtoisen suunnitelman Tuomarinky-
län kartanon alueen kehittämiseksi. Yleiskaavan laadinnan yhteydessä 
on käyty runsasta keskustelua alueen kehittämisestä ja Tuomarinkylän 
kartanon ympäristön aluevarauksia on muutettu kaavavalmistelun aika-
na. Aktiivinen osallistuminen suunnitteluprosessiin kertoo Tuomarinky-
län kartanon merkityksestä monipuolisena hevos- ja koiraharrastuksen 
keskittymänä. 

Yleiskaavan merkittävimpien aluevarausten toteuttamisen aikataulusta 
päätetään loppuvuonna 2017 yleiskaavan toteuttamisohjelman käsitte-
lyn yhteydessä. 

Jatkosuunnittelussa otetaan huomioon ja hyödynnetään myös vaih-
toehtoisia suunnitelmia, mitä alueelta on tehty. Ne tarjoavat monipuolis-
ta käyttäjätietoa sekä erilaisia näkökulmia alueen kehittämiseen. Kun 
alueen jatkosuunnittelu käynnistyy, on asemakaavoitusvaiheessa jäl-
leen monia vuorovaikutuksen ja vaikuttamisen paikkoja. Avoin dialogi 
kaupunkilaisten ja suunnittelijoiden välillä mahdollistaa parhaan mah-
dollisen lopputuloksen saavuttamisen, missä sekä koira- että hevoshar-
rastuksen toimintaedellytykset alueella varmistetaan.
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Käsittely

28.02.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Elina Moisio: Lisäys lausuntoon: “Jatkosuunnittelussa otetaan huo-
mioon myös vaihtoehtoiset suunnitelmat, mitä alueelta on tehty.” Muu-
tetaan muotoon: “Jatkosuunnittelussa otetaan huomioon ja hyödynne-
tään myös vaihtoehtoisia suunnitelmia, mitä alueelta on tehty.”

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti yksimielisesti ilman äänestystä 
hyväksyä jäsen Moision tekemän ja puheenjohtaja Rautavan kannatta-
man vastaehdotuksen.

14.02.2017 Pöydälle

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen

Lisätiedot
Heikki Salmikivi, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37483

heikki.salmikivi(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 27.2.2017

HEL 2016-012145 T 00 00 03

Hyväksyessään 26.10.2016 Helsingin uuden yleiskaavan – kaupunki-
kaavan kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan kaupunginvaltuutettu 
Jarmo Niemisen tekemän toivomusponnen: Hyväksyessään yleiskaa-
van valtuusto edellyttää, että tutkitaan asemakaavoituksessa ProTuo-
marinkylä-liikkeen julkaisema yleiskaavan tavoitteiden mukainen suun-
nitelma Tuomarinkylän alueen asuntotuotannon, kulttuuri- ja viherarvo-
jen sekä harrastustoiminnan järjestämiseksi.

Kaupunginmuseon johtokunta totesi yleiskaavaehdotuksesta antamas-
saan lausunnossa (26.1.2016) seuraavasti: Tuomarinkylän kartanon 
uutta pellolle osoitettua rakennusalaa on vähennetty luonnosvaiheesta. 
Kartanoalueen eteläpuolelta asuntovaltaista aluetta on pienennetty ja 
muutettu virkistys- ja viheralueeksi. Peltoalue säilyy laajempana, mutta 
rakennettavalle alueelle tulisi luonnosvaihetta tehokkaampaa rakenta-
mista. Tuomarinkartanon rakennusperinnön ja arvokkaan maisema-alu-
een keskeisten arvojen säilyminen on siten edelleenkin uhattuna. Kau-
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punginmuseon johtokunta edellytti, että RKY-alueeseen liittyvässä 
suunnittelussa mitoitusta arvioidaan uudelleen niin, että alueen kulttuu-
rihistorialliset arvot otetaan paremmin huomioon. Pro Tuomarinkylä -
liikkeen julkaisema suunnitelma Tuomarinkylän alueen asuntotuotan-
non, kulttuuri- ja viherarvojen sekä harrastustoiminnan järjestämiseksi 
ottaa yleiskaavaehdotusta paremmin huomioon alueen kulttuurihisto-
rialliset ja maisemalliset arvot. Pro Tuomarinkylän ehdotuksessa Van-
haa Tuusulantietä suoristetaan välillä Tuomarinkyläntie – Laamannin-
tie. Tien oikaisu kaventaa Riihipeltoa ja Köyhänmiehenpeltoa, mutta 
mahdollistaa samalla uutta rakentamista tien länsipuolelle. Tekemällä 
näin kartanon alue ja koirakeskus voidaan säilyttää viher- ja virkistysa-
lueena. Ehdotus turvaa kartanoalueen kulttuurihistoriallisesti ja maise-
mallisesti merkittävien arvojen säilymisen. 

Kaupunginmuseo pitää tärkeänä, että Pro Tuomarinkylä liikkeen ehdo-
tus Tuomarinkylän alueen asuntotuotannon, kulttuuri- ja viherarvojen 
sekä harrastustoiminnan järjestämiseksi otetaan jatkosuunnittelussa 
huomioon.

Lisätiedot
Sari Saresto, tutkija, puhelin: +358 9 503756846

sari.saresto(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 19.01.2017 § 24

HEL 2016-012145 T 00 00 03

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginvaltuuston 
yleiskaavapäätöksen yhteydessä hyväksyttyyn valtuutettu Jarmo Nie-
misen toivomusponteen: 

Liikuntalautakunta puoltaa ponnessa esitetyn tutkimuksen tekemistä ja 
pitää Pro Tuomarinkylän ehdotusta kannatettavana. Pro Tuomarinkylän 
julkaisemassa ehdotuksessa Vanhaa Tuusulantietä suoristettaisiin vä-
lillä Tuomarinkyläntie – Laamannintie. Tien oikaisu kaventaisi Riihipel-
toa ja Köyhänmiehenpeltoa, mutta mahdollistaisi samalla uutta rakenta-
mista tien länsipuolelle.

Pro Tuomarinkylän esittämä ratkaisu mahdollistaisi sekä hevosurheilu-
keskuksen että koiraurheilukeskuksen säilyttämisen nykyisillä paikoil-
laan. Ehdotus mahdollistaisi myös noin 4 000 uuden asunnon rakenta-
misen. Yli 60 000 käyttäjää vuodessa palveleva koirakeskus voisi jat-
kaa toimintaansa ja ratsastuskeskuksen yrittäjät voisivat jatkaa kesken 
jäänyttä investointiohjelmaansa.
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Ehdotus kunnioittaa kartanoalueen suojelumerkintöjä ja Helsingin kau-
pungin omaa suunnitelmaa tehdä kartanoalueesta Helsinkipuiston ylei-
sen virkistyksen keskus. 

Esittelijä
osastopäällikkö
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Hanna Lehtiniemi, hankesuunnittelija, puhelin: 310 87723

hanna.lehtiniemi(a)hel.fi
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§ 939
Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi Helsingin kallioluonnon 
säilyttämisestä Helsingin uudessa yleiskaavassa

HEL 2016-012140 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 26.10.2016 hyväksymän toivomusponnen (Mari Holopainen) joh-
dosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdotta-
jalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Holopainen Mari, toivomusponsi 14, Kvsto 26.10.2016 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 26.10.2016 Helsingin uuden yleiskaavan - Kaupunki-
kaavan kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Helsinki on Euroopan kallioisin pääkaupunki. Hyväksyessään yleiskaa-
van kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet suo-
jella ja osoittaa virkistyskäyttöön Helsingin jäljellä oleva, arvokas kallio-
luonto mahdollisimman laajasti." (Mari Holopainen)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen 
ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toi-
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menpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Sel-
vitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkisuunnittelulautakunnan ja 
ympäristölautakunnan lausunnot.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että jääkau-
den kuluttamat sileät luonnonkalliot ovat Helsingin ainutlaatuinen omi-
naispiirre. Helsingin kallioperä on iältään hyvin vanhaa ja se on useissa 
kohdin paljastunut ohuen maakerroksen alta. Kallioita on nähtävissä 
myös tiiviin kaupungin keskellä. Kalliopaljastumat ovat vaikuttaneet 
merkittävästi kaupungin identiteetin muotoutumisessa. Kaupunkikuvalli-
sesti tärkeä erityiskohde on esim. Temppeliaukio. Helsingin alueesta 
on alun perin ollut noin 35 % kallioalueita (Helsingin kaupungin ympä-
ristökeskus 2010). Yleiskaavan alueella on kallioisia alueita yli 1 000 
hehtaaria. Kallioalueet näkyvät maisemassa pääasiassa Keskuspuis-
ton, Herttoniemen selänteen ja Itä-Helsingin alueilla sekä ennen kaik-
kea saaristossa saarten etelärannoilla ja luodoilla.

Keskeisimmät kallioalueet voidaan säilyttää jatkossa virkistysalueiden 
ja puistojen osina. Rakennettavien alueiden omaleimaisuutta voidaan 
lisätä ottamalla huomioon kohteen pinnanmuodot. Yleiskaavassa mää-
rätään, että suunnittelussa tulee ottaa huomioon luonnonsuojelun ja 
luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat alueet ja että arvojen 
säilyminen on turvattava. Tämä määräys käsittää myös kallioluonnon ja 
on oikeusvaikutteinen. Helsingin kallioiden kasvillisuus on omaleimaista 
ja niistä heijastuu yhteinen kulttuurihistoria Ruotsin ja Venäjän kanssa. 
Kalliobiotooppien kasvillisuus on herkkää kulutukselle, mikä tulee ottaa 
huomioon virkistysreittien suunnittelussa. 

Yleiskaavan luontovaikutusten arvioinnissa on arvioitu rakentamisen 
vaikutukset maa- ja kallioperään. Valtaosa uudesta rakentamisesta on 
yhdyskuntarakenteen tiivistämistä maa- ja kallioperältään jo muokatuil-
la alueilla. Arvion mukaan vaikutukset luonnontilaisilla, mutta maa- ja 
kallioperältään tavanomaisilla alueilla ovat vähäiset. Valtakunnallisesti 
arvokkaiksi luokitelluille kallioalueille uutta asuinrakentamista on osoi-
tettu Laajasalossa. Tällä alueella rakentaminen on kuitenkin mahdollis-
ta jo yleiskaava 2002 myötä. Uutta rakentamista sijoittuu myös paikalli-
sesti arvokkaiksi luokitelluille maa- ja kallioperäkohteille, joiden osalta 
vaikutukset on arvioitu kohtalaisiksi. Maakunnallisesti arvokkaille kallio-
alueille ei yleiskaavassa esitetä rakentamista.

Asemakaavatason suunnittelussa voidaan lieventää maa- ja kalliope-
rään kohdistuvia vaikutuksia paikallisten pinnanmuotojen huomioimisel-
la. Samalla voidaan lisätä rakennettavien alueiden omaleimaisuutta. 
Tästä on esimerkkinä Vuosaaren Uutelankanavan itärannan kallioiden 
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säilyttäminen osana kanavarakennetta. Helsingissä on runsaasti myös 
ensimmäisen maailmansodan aikaisia kallioalueille sijoittuvia linnoitus-
laitekokonaisuuksia, jotka on suojeltu muinaismuistolain nojalla.

Kallioalueiden suojelu on huomioitu myös voimassa olevan maanalai-
sen yleiskaavan määräyksissä. Yleiskaavan yhteydessä hyväksytyssä 
luonnonsuojeluohjelmassa 2015-24 on useita kallioluontoa sisältäviä 
uusia suojelualueita.  Niistä erityisasemassa on Kalkkisaari, joka on 
kasvillisuudeltaan hyvin arvokas ja huonosti kulutusta kestävä. Muita 
pääosin kallioluonnon kohteita ovat Kivikon ulkoilupuiston kallioalue, 
Hallainvuori, Skatanniemi ja Patterinmäki. Näiden lisäksi suojelun piiriin 
tulee laajalti kallioita mm. Uutelassa, Meri-Rastilassa sekä saaristossa. 

Maanalaisten tilojen ja niiden pintaan tulevien rakenteiden suunnittelus-
sa ja sijoittamisessa tulee huomioida ympäristönäkökohdat, virkistys-
käyttö, maisema, kaupunkikuva ja tilaan sopeuttaminen.

Helsingin yleiskaavan alueen kallioperä ei luonto- ja maisema-arvojen 
sekä tiheän asutuksen vuoksi sovellu maa-aineksen ottamiseen tähtää-
vään louhintaan. Pienempiä louhintoja tehdään jatkuvasti talonraken-
nuksen ja infrastruktuurin tarpeisiin. Luontotietojärjestelmän arvokkais-
sa geologisissa kohteissa on laajoja kallioaluerajauksia, joista osa on 
siirtynyt myös asemakaavoihin virkistysaluemerkintöinä, joskus myös 
erityisiä geologisia arvoja esiin nostavina lisämerkintöinä. Pienet geolo-
giset arvokohteet, kuten siirtolohkareet ja hiidenkirnut, pyritään asema-
kaavoituksessa turvaamaan rakentamiselta.

Kallioluonto on virkistyskäyttäjien arvostamaa etenkin näköalapaikoilla. 
Sen eri elementit kestävät käyttöpainetta hyvin eri tavoin. Geologiset 
luontoarvot kestävät hyvin suositun luonnonnähtävyyden aseman, mut-
ta kalliokasvillisuus on erityisen arkaa kulutukselle. Helsingissä tapaa 
kehittynyttä iäkästä poronjäkälikköä lähinnä aidatuilla tai muuten vai-
keasti saavutettavilla kallioalueille.

Luonnonsuojelualueilla on mahdollista rauhoitussäännösten avulla sää-
tää liikkumisrajoituksia, kuten ns. polkupakko. Tätä keinoa on käytetty 
lintuvesillä ja suoalueilla, mutta ei vielä toistaiseksi kallioilla, joilla ihmis-
ten kulkutapa ja halu poiketa polulta on paljon suurempi kuin kosteikko-
ympäristöissä. Virkistysalueilla jokamiehenoikeutta ei ole edes mahdol-
lista rajoittaa tällä tavoin. Jatkossa olisi hyvä harkita ihmisten kulun oh-
jaamista paremmin myös kallioisilla suojelualueilla, joilla kasvaa herk-
kää kalliokasvillisuutta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
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Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024
hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Holopainen Mari, toivomusponsi 14, Kvsto 26.10.2016 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätöshistoria

Ympäristölautakunta 14.02.2017 § 49

HEL 2016-012140 T 00 00 03

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Helsingin yleiskaavan alueen kallioperä ei luonto- ja maisema-arvojen 
sekä tiheän asutuksen vuoksi sovellu maa-aineksen ottamiseen tähtää-
vään louhintaan. Pienempiä louhintoja tehdään jatkuvasti talonraken-
nuksen ja infrastruktuurin tarpeisiin. Luontotietojärjestelmän arvokkais-
sa geologisissa kohteissa on laajoja kallioaluerajauksia, joista osa on 
siirtynyt myös asemakaavoihin virkistysaluemerkintöinä, joskus myös 
erityisiä geologisia arvoja esiin nostavina lisämerkintöinä. Pienet geolo-
giset arvokohteet, kuten siirtolohkareet ja hiidenkirnut, pyritään asema-
kaavoituksessa turvaamaan rakentamiselta.

Kallioluonto on virkistyskäyttäjien arvostamaa etenkin näköalapaikoilla. 
Sen eri elementit kestävät käyttöpainetta hyvin eri tavoin. Geologiset 
luontoarvot kestävät hyvin suositun luonnonnähtävyyden aseman, mut-
ta kalliokasvillisuus on erityisen arkaa kulutukselle. Helsingissä tapaa 
kehittynyttä iäkästä poronjäkälikköä lähinnä aidatuilla tai muuten vai-
keasti saavutettavilla kallioalueille.

Luonnonsuojelualueilla on mahdollista rauhoitussäännösten avulla sää-
tää liikkumisrajoituksia, kuten ns. polkupakko. Tätä keinoa on käytetty 
lintuvesillä ja suoalueilla, mutta ei vielä toistaiseksi kallioilla, joilla ihmis-
ten kulkutapa ja halu poiketa polulta on paljon suurempi kuin kosteikko-
ympäristöissä. Virkistysalueilla jokamiehenoikeutta ei ole edes mahdol-
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lista rajoittaa tällä tavoin. Jatkossa olisi hyvä harkita ihmisten kulun oh-
jaamista paremmin myös kallioisilla suojelualueilla, joilla kasvaa herk-
kää kalliokasvillisuutta.

Yleiskaavan yhteydessä hyväksytyssä luonnonsuojeluohjelmassa 
2015-24 on useita kallioluontoa sisältäviä uusia suojelualueita. Niistä 
erityisasemassa on Kalkkisaari, joka on kasvillisuudeltaan hyvin arvo-
kas ja huonosti kulutusta kestävä. Muita pääosin kallioluonnon kohteita 
ovat Kivikon ulkoilupuiston kallioalue, Hallainvuori, Skatanniemi ja Pat-
terinmäki. Näiden lisäksi suojelun piiriin tulee laajalti kallioita mm. Uute-
lassa, Meri-Rastilassa sekä saaristossa.

Käsittely

14.02.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Leo Stranius: Lisätään kappaleen neljä loppuun: 
"Jatkossa olisi hyvä harkita ihmisten kulun ohjaamista paremmin myös 
kallioisilla suojelualueilla, joilla kasvaa herkkää kalliokasvillisuutta."

Kannattaja: Matti Niemi

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä vastaehdotuksen.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Raimo Pakarinen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31534

raimo.pakarinen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.02.2017 § 70

HEL 2016-012140 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kau-
punginhallitukselle:

Jääkauden kuluttamat sileät luonnonkalliot ovat Helsingin ainutlaatui-
nen ominaispiirre. Helsingin kallioperä on iältään hyvin vanhaa ja se on 
useissa kohdin paljastunut ohuen maakerroksen alta. Kallioita on näh-
tävissä myös tiiviin kaupungin keskellä. Kalliopaljastumat ovat vaikutta-
neet merkittävästi kaupungin identiteetin muotoutumisessa. Kaupunki-
kuvallisesti tärkeä erityiskohde on esim. Temppeliaukio. Helsingin alu-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 37/2017 131 (236)
Kaupunginhallitus

Asia/23
23.10.2017

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

eesta on alun perin ollut noin 35 % kallioalueita (Helsingin kaupungin 
ympäristökeskus 2010). Yleiskaavan alueella on kallioisia alueita yli 
1 000 hehtaaria. Kallioalueet näkyvät maisemassa pääasiassa Keskus-
puiston, Herttoniemen selänteen ja Itä-Helsingin alueilla sekä ennen 
kaikkea saaristossa saarten etelärannoilla ja luodoilla.

Keskeisimmät kallioalueet voidaan säilyttää jatkossa virkistysalueiden 
ja puistojen osina. Rakennettavien alueiden omaleimaisuutta voidaan 
lisätä ottamalla huomioon kohteen pinnanmuodot. Yleiskaavassa mää-
rätään, että suunnittelussa tulee ottaa huomioon luonnonsuojelun ja 
luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat alueet, ja arvojen säily-
minen on turvattava. Tämä määräys käsittää myös kallioluonnon ja on 
oikeusvaikutteinen. Helsingin kallioiden kasvillisuus on omaleimaista ja 
niistä heijastuu yhteinen kulttuurihistoria Ruotsin ja Venäjän kanssa. 
Kalliobiotooppien kasvillisuus on herkkää kulutukselle, mikä tulee ottaa 
huomioon virkistysreittien suunnittelussa. 

Yleiskaavan luontovaikutusten arvioinnissa on arvioitu rakentamisen 
vaikutukset maa- ja kallioperään. Valtaosa uudesta rakentamisesta on 
yhdyskuntarakenteen tiivistämistä maa- ja kallioperältään jo muokatuil-
la alueilla. Arvion mukaan vaikutukset luonnontilaisilla, mutta maa- ja 
kallioperältään tavanomaisilla alueilla ovat vähäiset. Valtakunnallisesti 
arvokkaiksi luokitelluille kallioalueille uutta asuinrakentamista on osoi-
tettu Laajasalossa. Tällä alueella rakentaminen on kuitenkin mahdollis-
ta jo aikaisemmin laaditun yleiskaavan myötä. Uutta rakentamista sijoit-
tuu myös paikallisesti arvokkaiksi luokitelluille maa- ja kallioperäkohteil-
le, joiden osalta vaikutukset on arvioitu kohtalaisiksi. Maakunnallisesti 
arvokkaille kallioalueille ei yleiskaavassa esitetä rakentamista.

Asemakaavatason suunnittelussa voidaan lieventää maa- ja kalliope-
rään kohdistuvia vaikutuksia paikallisten pinnanmuotojen huomioimisel-
la. Samalla voidaan lisätä rakennettavien alueiden omaleimaisuutta. 
Tästä on esimerkkinä Vuosaaren Uutelankanavan itärannan kallioiden 
säilyttäminen osana kanavarakennetta. Helsingissä on runsaasti myös 
ensimmäisen maailmansodan aikaisia kallioalueille sijoittuvia linnoitus-
laitekokonaisuuksia, jotka tulevat suojelluiksi muinaismuistolain nojalla.

Kallioalueiden suojelu on huomioitu myös voimassa olevan maanalai-
sen yleiskaavan määräyksissä. Maanalaisten tilojen ja niiden pintaan 
tulevien rakenteiden suunnittelussa ja sijoittamisessa tulee huomioida 
ympäristönäkökohdat, virkistyskäyttö, maisema, kaupunkikuva ja tilaan 
sopeuttaminen.

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen
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Lisätiedot
Juha Niemelä, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37156

juha.m.niemela(a)hel.fi
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§ 940
Valtuutettu Arja Karhuvaaran toivomusponsi luonnontilaisten ranta-
alueiden säilyttämisestä Helsingin uudessa yleiskaavassa

HEL 2016-012079 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 26.10.2016 hyväksymän toivomusponnen (Arja Karhuvaara) joh-
dosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdotta-
jalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Karhuvaara Arja, toivomusponsi 2, Kvsto 26.10.2016 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 26.10.2016 Helsingin uuden yleiskaavan - Kaupunki-
kaavan kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Hyväksyessään yleiskaavan kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvi-
tetään miten ranta-alueita rakennettaessa jäljellä olevat luonnontilaiset 
ranta-alueet voitaisi ensisijaisesti säilyttää luonnon muokkaamassa ti-
lassa." (Arja Karhuvaara)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen 
ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toi-
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menpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Sel-
vitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkisuunnittelulautakunnan ja 
ympäristölautakunnan lausunnot.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Helsingin 
rantaviiva on muuttunut Helsingin kehityksen mukana melko täydelli-
sesti erityisesti kantakaupungissa. Luonnonrannoille on tehty täyttöjä ja 
rakennettu asumista ja satamia. Kuitenkin suuri osuus Helsingin ran-
noista on luonnonmukaisia. Helsingin rantaviivan pituus on noin 290 
km, josta rakennettua rantaviivaa on noin 75 km. Lisäksi Helsingissä on 
noin 300 saarta, joiden rannat ovat suurimmaksi osaksi luonnonrantoja. 
Uuden yleiskaavan suuret uudisrakentamisalueet eivät sijoitu rannoille 
vaan pääsääntöisesti sisämaahan.

Luonnontilaisten rantojen merkitys ja arvo on otettu huomioon yleiskaa-
van viherverkoston suunnittelun yhteydessä. Helsingin luonnonsuoje-
luohjelmassa, joka on valmisteltu samanaikaisesti yleiskaavan valmis-
telun yhteydessä, on varattu uusia suojeltavia ranta-alueita. Nämä suo-
jeltavat rannat on osoitettu yleiskaavan Kaupunkiluonto-teemakartalla. 
Yleiskaava määrää, että rannat suunnitellaan uusilla rakennettavilla 
alueilla julkisina, jolloin virkistyskäyttö on niillä mahdollista. Yleiskaava 
osoittaa myös koko Helsingin kattavan rantaraitin.  Luonnonsuojelulain 
perusteella on jo suojeltu useita hiekkarantoja ja merenrantaniittyjä.

Luonnonrantoja on laajoina kokonaisuuksina Vanhankaupunginlahden 
ympäristössä ja Itä-Helsingissä. Alueilla, joilla virkistyskäyttöpaine on 
suuri, on tarve rakentaa ulkoilupolkuja ja rantarakenteita, jotta luonno-
narvot voidaan säilyttää. Luonnonrantojen kulunohjauksen tarve on 
tuotu esiin mm. Lauttasaaren eteläosien ja Kallahdenniemen asema-
kaavoissa ja vuonna 2014 valmistuneessa Vanhankaupunginlahden 
hoito- ja käyttösuunnitelmassa. 

Rakennettavien alueiden suunnittelussa rannat ovat osa virkistysaluei-
den ja julkisten ulkotilojen suunnittelua. Suunnittelussa otetaan huo-
mioon alueiden käytettävyys, käyttäjämäärän lisäys, erilaisten merellis-
ten toimintojen tarpeet, kaupunkikuva, merelliset maisemat ja mm. eri-
laisten teknisten rakenteiden tarpeet. Lisääntyvä käyttäjämäärä edellyt-
tää rantojen rakentamista niin, että rantareitit ja rakenteet ovat turvalli-
sia. Reittien rakentaminen ohjaa myös kulkua niin, että luontoarvot voi-
daan säilyttää kulutukselta. Tyypillisesti luonnon rannat ovat kallioisia, 
hiekkaisia tai pehmeitä ja siten vaikeakulkuisia. Tiiviiseenkin rakentee-
seen on mahdollista jättää tai kehittää uusia luonnonmukaisia rantoja 
rakennetun puiston osiksi. Esimerkiksi Vartiosaaressa lähes kaikki ran-
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nat uutta pienvenesatamaa lukuun ottamatta säilyvät luonnontilaisina 
virkistys- ja huvila-alueina. 

Luonnonmukaisilla rannoilla on merkitystä ilmastonmuutokseen sopeu-
tumisessa ja mm. tulviin varautumisessa. Yleiskaavan Kaupunkiluonto - 
teemakartta esittää kehittämistarpeeksi siniverkoston, joka koostuu me-
rialueen, merenlahtien, jokien, lampien, purojen, avo-ojien, rantabio-
tooppien sekä merenalaisen luonnon muodostama ekologinen verkos-
tosta, jota kehitetään ottaen huomioon luontoarvot.

Luonnontilaisten rantojen kehittämistä on tarkasteltu kokonaisvaltaises-
ti kaupunkisuunnittelulautakunnan syksyllä 2016 hyväksymässä Helsin-
gin viher- ja virkistysverkoston kehittämissuunnitelmassa. Viher- ja vir-
kistysalueiden kehittämissuunnitelmassa tärkeimmiksi kehittämiskoh-
teiksi nousevat koko Helsingin rantavyöhykettä seuraileva rantareitti, 
virkistyssaarten ja julkisen vesijoukkoliikenteen kehittäminen. 

Kaupunkiympäristön toimialalla on käynnistetty Merellisen Helsingin 
yleissuunnitelma, joka on osa yleiskaavan toteuttamisohjelmaa. Yleis-
suunnitelman tavoitteena on merellisten alueiden kehittäminen ja 
maankäytön suunnittelu hallittuna kokonaisuutena. Suunnittelua teh-
dään yhteistyössä kaupungin eri hallintokuntien ja merellisten toimijoi-
den kanssa. Yhtenä työn tavoitteena on rantojen ja saariston resiliens-
sin ja ilmaston muutokseen sopeutumisen turvaaminen ja ekologisen 
kehityksen tukeminen. Rantojen luonnon monimuotoisuus ja luontoar-
vot ovat tärkeässä osassa tässä työssä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Karhuvaara Arja, toivomusponsi 2, Kvsto 26.10.2016 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti
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Päätöshistoria

Ympäristölautakunta 14.02.2017 § 46

HEL 2016-012079 T 00 00 03

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Kantakaupungin rannat ovat laajalti täyttömaata, mutta luonnonrantaa 
on Töölössä, Länsisatamassa, Kalliossa, Kluuvissa ja Kaivopuistossa. 
Muualla Helsingissä luonnontilaiseen rinnastettavat rantatyypit ovat 
yleisiä ja saaristossa vallitsevia. Useita hiekkarantoja ja merenrantaniit-
tyjä on suojeltu luonnonsuojelulain mukaisesti, ja luonnonsuojeluohjel-
man toteuttaminen lisää suojellun merenrannan ja Kallahdenniemen 
suojelualueen laajennus myös suojellun merenpohjan määrää. Yleis-
kaava on meritäyttöjen suhteen maltillinen, mutta muutamin paikoin se 
mahdollistaa myös rantaviivan siirtoa ja meritäyttöä. Näillä alueilla tarvi-
taan tarkkaa suunnittelua ja luontoarvojen täydentäviä kartoituksia.

Luontaisten rantojen merkitys luonnon monimuotoisuudelle on suuri. 
Helsingissä noudatettu vapaiden rantojen periaate mahdollistaa hyvin 
rantojen saavutettavuutta virkistyskäyttöön. Rantareittien rakentamista-
voite voi joskus aiheuttaa kompromissitarpeita luontoarvojen säilyttämi-
sen kanssa, ja nämä ongelmakohdat on hyvä tunnistaa jatkosuunnitte-
lussa.

Käsittely

14.02.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Leo Stranius: Lisätään kappaleen kolme alkuun seuraava lause: 
"Luontaisten rantojen merkitys luonnon monimuotoisuudelle on suuri." 
(ennen seuraavaa lausetta: Helsingissä noudatettu vapaiden rantojen 
periaate mahdollistaa hyvin rantojen saavutettavuutta virkistyskäyt-
töön.) 

Kannattaja: Timo Pyhälahti

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä vastaehdotuksen.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Raimo Pakarinen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31534

raimo.pakarinen(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 37/2017 137 (236)
Kaupunginhallitus

Asia/24
23.10.2017

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

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.02.2017 § 58

HEL 2016-012079 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kau-
punginhallitukselle:

Helsingin rantaviiva on muuttunut Helsingin kehityksen mukana melko 
täydellisesti erityisesti kantakaupungissa. Luonnonrannoille on tehty 
täyttöjä ja rakennettu asumista ja satamia. Kuitenkin suuri osuus Hel-
singin rannoista on luonnonmukaisia. Helsingin rantaviivan pituus on 
noin 290 km, josta rakennettua rantaviivaa on noin 75 km. Lisäksi Hel-
singissä on noin 300 saarta, joiden rannat ovat suurimmaksi osaksi 
luonnonrantoja. Uuden yleiskaavan suuret uudisrakentamisalueet eivät 
sijoitu rannoille vaan pääsääntöisesti sisämaahan.

Luonnontilaisten rantojen merkitys ja arvo on otettu huomioon yleiskaa-
van viherverkoston suunnittelun yhteydessä. Helsingin luonnonsuoje-
luohjelmassa, joka on valmisteltu samanaikaisesti yleiskaavan valmis-
telun yhteydessä, on varattu uusia suojeltavia ranta-alueita. Nämä suo-
jeltavat rannat on osoitettu yleiskaavan Kaupunkiluonto-teemakartalla. 
Yleiskaava määrää, että rannat suunnitellaan uusilla rakennettavilla 
alueilla julkisina, jolloin virkistyskäyttö on niillä mahdollista. Yleiskaava 
osoittaa myös koko Helsingin kattavan rantaraitin.  

Luonnonrantoja on laajoina kokonaisuuksina Vanhankaupunginlahden 
ympäristössä ja Itä-Helsingissä. Alueilla, joilla virkistyskäyttöpaine on 
suuri, on tarve rakentaa ulkoilupolkuja ja rantarakenteita, jotta luonno-
narvot voidaan säilyttää. Luonnonrantojen kulunohjauksen tarve on 
tuotu esiin mm. Lauttasaaren eteläosien ja Kallahdenniemen asema-
kaavoissa ja vuonna 2014 valmistuneessa Vanhankaupunginlahden 
hoito- ja käyttösuunnitelmassa. 

Rakennettavien alueiden suunnittelussa rannat ovat osa virkistysaluei-
den ja julkisten ulkotilojen suunnittelua. Suunnittelussa otetaan huo-
mioon alueiden käytettävyys, käyttäjämäärän lisäys, erilaisten merellis-
ten toimintojen tarpeet, kaupunkikuva, merelliset maisemat ja mm. eri-
laisten teknisten rakenteiden tarpeet. Lisääntyvä käyttäjämäärä edellyt-
tää rantojen rakentamista niin, että rantareitit ja rakenteet ovat turvalli-
sia. Reittien rakentaminen ohjaa myös kulkua niin, että luontoarvot voi-
daan säilyttää kulutukselta. Tyypillisesti luonnon rannat ovat kallioisia, 
hiekkaisia tai pehmeitä ja siten vaikeakulkuisia. Tiiviiseenkin rakentee-
seen on mahdollista jättää tai kehittää uusia luonnonmukaisia rantoja 
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rakennetun puiston osiksi. Esimerkiksi Vartiosaaressa lähes kaikki ran-
nat uutta pienvenesatamaa lukuun ottamatta säilyvät luonnontilaisina 
virkistys- ja huvila-alueina. 

Luonnonmukaisilla rannoilla on merkitystä ilmastonmuutokseen sopeu-
tumisessa ja mm. tulviin varautumisessa. Yleiskaavan Kaupunkiluonto - 
teemakartta esittää kehittämistarpeeksi siniverkoston, joka koostuu me-
rialueen, merenlahtien, jokien, lampien, purojen, avo-ojien, rantabio-
tooppien sekä merenalaisen luonnon muodostama ekologinen verkos-
tosta, jota kehitetään ottaen huomioon luontoarvot.

Luonnontilaisten rantojen kehittämistä on tarkasteltu kokonaisvaltaises-
ti kaupunkisuunnittelulautakunnan syksyllä 2016 hyväksymässä Helsin-
gin viher- ja virkistysverkoston kehittämissuunnitelmassa. Viher- ja vir-
kistysalueiden kehittämissuunnitelmassa tärkeimmiksi kehittämiskoh-
teiksi nousevat koko Helsingin rantavyöhykettä seuraileva rantareitti, 
virkistyssaarten ja julkisen vesijoukkoliikenteen kehittäminen. 

Kaupunkisuunnitteluvirastossa on käynnistetty Merellisen Helsingin 
yleissuunnitelma, joka on osa yleiskaavan toteuttamisohjelmaa. Yleis-
suunnitelman tavoitteena on merellisten alueiden kehittäminen ja 
maankäytön suunnittelu hallittuna kokonaisuutena. Suunnittelua teh-
dään yhteistyössä kaupungin eri hallintokuntien ja merellisten toimijoi-
den kanssa. Yhtenä työn tavoitteena on rantojen ja saariston resiliens-
sin ja ilmaston muutokseen sopeutumisen turvaaminen ja ekologisen 
kehityksen tukeminen. Rantojen luonnon monimuotoisuus ja luontoar-
vot ovat tärkeässä osassa tässä työssä.

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen

Lisätiedot
Raisa Kiljunen-Siirola, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37209

raisa.kiljunen-siirola(a)hel.fi
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§ 941
Valtuutettu Tuomo Valokaisen toivomusponsi asukkaiden ja ulkoili-
joiden toiveiden huomioimisesta Helsingin uudessa yleiskaavassa

HEL 2016-012097 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 26.10.2016 hyväksymän toivomusponnen (Tuomo Valokainen) joh-
dosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdotta-
jalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valokainen Tuomo, toivomusponsi 8, Kvsto 26.10.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 26.10.2016 Helsingin uuden yleiskaavan - Kaupunki-
kaavan kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Hyväksyessään yleiskaavan kaupunginvaltuusto edellyttää, että kau-
punginhallitus selvittää miten tulevassa yleiskaavasuunnitelmassa voi-
daan ottaa alueen asukkaiden ja ulkoilijoiden toiveet huomioon mahdol-
lisimman hyvin." (Tuomo Valokainen)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen 
ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toi-
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menpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Sel-
vitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkisuunnittelulautakunnan ja 
liikuntalautakunnan lausunnot.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että tiivisty-
vässä kaupunkirakenteessa onnistunut asukasvuorovaikutus on yhä 
merkityksellisempi asia parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaa-
miseksi. Asukasyhteistyötä tullaan kehittämään jatkosuunnittelun yh-
teydessä siten, että yleiskaava konkretisoituu mahdollisimman koko-
naisvaltaisesti kaikki kaupunkilaiset ja muut osalliset huomioivaksi hy-
väksi uudeksi kaupungiksi.

Yleiskaavaa valmisteltaessa haluttiin kuulla mahdollisimman kattavasti 
kaupunkilaisten ajatuksia kaupungin kehittämisestä ja siitä, millaisena 
asukkaat tulevaisuuden Helsingin näkevät. Työn alkuvaiheessa kau-
punkilaisten näkemyksiä tulevaisuuden kaupungista kartoitettiin mm. 
avoimissa keskustelutilaisuuksissa, laajan karttakyselyn kautta sekä 
yleiskaava-blogin välityksellä.

Yleiskaavan valmistelu alkoi vuoden 2012 lopulla, jolloin osallisille ker-
rottiin yleiskaavatyön käynnistymisestä. Vuoden 2013 alussa kaupunki-
suunnittelun infokeskus Laiturilla järjestettiin kymmenen eri yleiskaavan 
teemoihin syventynyttä avointa tilaisuutta, joissa kerättiin kaupunkilais-
ten näkemyksiä kaupungin kehittämisestä ja pohjustettiin pitkän aikavä-
lin kaupunkikehityksen visiota. Samanaikaisesti avattiin myös yleiskaa-
van verkkosivu (www.yleiskaava.fi), jossa viestitettiin työn etenemises-
tä ja suunnitteluun liittyvistä kysymyksistä avoimen blogin kautta. Vuo-
den 2013 aikana toteutettiin internet-pohjainen karttakysely yleiskaavan 
tavoitteisiin liittyen, jossa vastaajilla oli mahdollisuus merkitä kartalle 
niin muutosta kuin myös suojelua kaipaavia kohteita. Kyselyyn osallis-
tui noin 4 700 vastaajaa ja kokonaisuudessaan paikannuksia tehtiin yli 
33 000.  

Vuoden 2014 aikana laadittiin yleiskaavaluonnos ja toteutettiin siihen 
liittyvää asukasvuorovaikutusta, keskeisessä roolissa olivat neljä Laitu-
rilla pidettyä hetki suunnittelijana -tapahtumaa, joissa kaupunkilaisten 
kanssa tehtiin yhteissuunnittelua kaupunginosatasoisesti. Vuoden 2015 
alussa yleiskaavaluonnos asetettiin kaupunkisuunnittelulautakunnan 
päätöksen mukaisesti nähtäville ja siitä oli mahdollisuus lausua mielipi-
de. Mielipiteitä vastaanotettiin 1041 kappaletta ja teemallisesti mielipi-
teissä korostui huoli viheralueiden tulevaisuudesta. Mielipiteiden sisältö 
ja vastineet näihin esiteltiin päätöksentekijöille yleiskaavaehdotuksen 
liitteenä. Vastineet laadittiin teemakohtaisesti sekä kaupunginosakoh-
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taisesti siltä osin kuin mielipiteet kohdentuivat vain yksittäiseen kaupun-
ginosaan.

Vuoden 2015 lopussa esitelty yleiskaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 
27.11.2015-29.1.2016. Muistutuksia kaavasta tehtiin 1444 kappaletta ja 
sisällöltään niissä keskityttiin mielipiteiden tapaan viheralueisiin liittyviin 
suunnitteluratkaisuihin. Tarkistettu yleiskaavaehdotus esiteltiin kaupun-
kisuunnittelulautakunnalle 14.6.2016. Raportti muistutuksista vastinei-
neen esiteltiin tällöin yleiskaavan liitteenä. 

Kaikkiin työvaiheisiin sisältyi myös runsaasti asukasjärjestöjen ja mui-
den sidosryhmien järjestämiä keskustelutilaisuuksia eri kaupunginosis-
sa, joihin kaavan valmistelijat osallistuivat kutsuttuina.

Yleiskaavavaihetta seuraa kaavahierarkian mukaisesti yksityiskohtai-
sempaa suunnittelua sisältävät vaiheet kohti toteutusta mentäessä. Yk-
sityiskohtaiseen suunnitteluun, kuten asemakaavoitukseen liittyy oma 
vuorovaikutusprosessinsa. Tässä yhteydessä myös asukkaiden ja ul-
koilijoiden toiveet otetaan mahdollisimman hyvin huomioon.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valokainen Tuomo, toivomusponsi 8, Kvsto 26.10.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.02.2017 § 63

HEL 2016-012097 T 00 00 03

Lausunto
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Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kau-
punginhallitukselle:

Tiivistyvässä kaupunkirakenteessa onnistunut asukasvuorovaikutus on 
yhä merkityksellisempi asia parhaan mahdollisen lopputuloksen ai-
kaansaamiseksi. Asukasyhteistyötä tullaan kehittämään jatkosuunnitte-
lun yhteydessä siten, että yleiskaava konkretisoituu mahdollisimman 
kokonaisvaltaisesti kaikki kaupunkilaiset ja muut osalliset huomioivaksi 
hyväksi uudeksi kaupungiksi.

Yleiskaavaa valmisteltaessa haluttiin kuulla mahdollisimman kattavasti 
kaupunkilaisten ajatuksia kaupungin kehittämisestä ja siitä millaisena 
asukkaat tulevaisuuden Helsingin näkevät. Työn alkuvaiheessa kau-
punkilaisten näkemyksiä tulevaisuuden kaupungista kartoitettiin mm. 
avoimissa keskustelutilaisuuksissa, laajan karttakyselyn kautta sekä 
yleiskaava-blogin välityksellä.

Yleiskaavan valmistelu alkoi vuoden 2012 lopulla, jolloin osallisille ker-
rottiin yleiskaavatyön käynnistymisestä. Vuoden 2013 alussa kaupunki-
suunnittelun infokeskus Laiturilla järjestettiin kymmenen eri yleiskaavan 
teemoihin syventynyttä avointa tilaisuutta, joissa kerättiin kaupunkilais-
ten näkemyksiä kaupungin kehittämisestä ja pohjustettiin pitkän aikavä-
lin kaupunkikehityksen visiota. Samanaikaisesti avattiin myös yleiskaa-
van verkkosivu (www.yleiskaava.fi), jossa viestitettiin työn etenemises-
tä ja suunnitteluun liittyvistä kysymyksistä avoimen blogin kautta. Vuo-
den 2013 aikana toteutettiin internet-pohjainen karttakysely yleiskaavan 
tavoitteisiin liittyen, jossa vastaajilla oli mahdollisuus merkitä kartalle 
niin muutosta kuin myös suojelua kaipaavia kohteita. Kyselyyn osallis-
tui noin 4 700 vastaajaa ja kokonaisuudessaan paikannuksia tehtiin yli 
33 000.  

Vuoden 2014 aikana laadittiin yleiskaavaluonnos ja toteutettiin siihen 
liittyvää asukasvuorovaikutusta, keskeisessä roolissa olivat neljä Laitu-
rilla pidettyä hetki suunnittelijana -tapahtumaa, joissa kaupunkilaisten 
kanssa tehtiin yhteissuunnittelua kaupunginosatasoisesti. Vuoden 2015 
alussa yleiskaavaluonnos asetettiin kaupunkisuunnittelulautakunnan 
päätöksen mukaisesti nähtäville ja siitä oli mahdollisuus lausua mielipi-
de. Mielipiteitä vastaanotettiin 1041 kappaletta ja teemallisesti mielipi-
teissä korostui huoli viheralueiden tulevaisuudesta. Mielipiteiden sisältö 
ja vastineet näihin esiteltiin päätöksentekijöille yleiskaavaehdotuksen 
liitteenä. Vastineet laadittiin teemakohtaisesti sekä kaupunginosakoh-
taisesti siltä osin kuin mielipiteet kohdentuivat vain yksittäiseen kaupun-
ginosaan.

Vuoden 2015 lopussa esitelty yleiskaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 
27.11.2015-29.1.2016. Muistutuksia kaavasta tehtiin 1444 kappaletta ja 
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sisällöltään niissä keskityttiin mielipiteiden tapaan viheralueisiin liittyviin 
suunnitteluratkaisuihin. Tarkistettu yleiskaavaehdotus esiteltiin kaupun-
kisuunnittelulautakunnalle 14.6.2016. Raportti muistutuksista vastinei-
neen esiteltiin tällöin yleiskaavan liitteenä. 

Kaikkiin työvaiheisiin sisältyi myös runsaasti asukasjärjestöjen ja mui-
den sidosryhmien järjestämiä keskustelutilaisuuksia eri kaupunginosis-
sa, joihin kaavan valmistelijat osallistuivat kutsuttuina.

Yleiskaavavaihetta seuraa kaavahierarkian mukaisesti yksityiskohtai-
sempaa suunnittelua sisältävät vaiheet kohti toteutusta mentäessä. Yk-
sityiskohtaiseen suunnitteluun, kuten asemakaavoitukseen liittyy oma 
vuorovaikutusprosessinsa. Tässä yhteydessä myös asukkaiden ja ul-
koilijoiden toiveet otetaan mahdollisimman hyvin huomioon.

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen

Lisätiedot
Alpo Tani, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37316

alpo.tani(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 19.01.2017 § 23

HEL 2016-012097 T 00 00 03

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginvaltuuston 
yleiskaavapäätöksen yhteydessä hyväksyttyyn valtuutettu Tuomo Valo-
kaisen toivomusponteen: 

Liikuntalautakunta pitää tärkeänä, että yleiskaavan toteuttamisohjel-
massa otetaan asukkaiden ja virkistysalueiden käyttäjien toiveet ja tar-
peet huomioon mahdollisimman hyvin ja riittävän laajasti. Toteuttami-
sohjelmassa tulee myös huomioida asukkaiden muuttuvat tarpeet ja 
toimintaympäristön muutokset.

Liikuntalautakunnan mielestä toteuttamisohjelma on laadittava ja sitä 
on päivitettävä tiiviissä yhteistyössä virastojen ja jatkossa toimialojen 
kanssa. Toteuttamisohjelma on myös linkitettävä kaupungin strategi-
aan.

Helsingin viher- ja virkistysverkosto on ainutlaatuinen: meri- ja saaristo-
luonto, urbaanit puistot, ulkoilureitit, kulttuurimaisemat ja kaupunkimet-
sät tarjoavat merkittäviä liikunnan ja virkistymisen mahdollisuuksia. Lii-
kuntalautakunnan mielestä yhtenä yleiskaavan toteuttamisen tavoitee-
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na pitääkin olla, että viher- ja virkistysverkosta saadaan tulevaisuudes-
sa entistä helpommin saavutettava, vetovoimaisempi ja palveluiltaan 
monipuolisempi.

Esittelijä
osastopäällikkö
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Hanna Lehtiniemi, hankesuunnittelija, puhelin: 310 87723

hanna.lehtiniemi(a)hel.fi
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§ 942
Valtuutettu Ulla-Marja Urhon toivomusponsi kouluista ja päiväko-
deista isosti tiivistettävissä kaupunginosissa Helsingin uudessa 
yleiskaavassa

HEL 2016-012087 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 26.10.2016 hyväksymän toivomusponnen (Ulla-Marja Urho) johdos-
ta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle 
sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Urho Ulla-Marja, toivomusponsi 4, Kvsto 26.10.2016 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 26.10.2016 Helsingin uuden yleiskaavan - Kaupunki-
kaavan kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Hyväksyessään yleiskaavan valtuusto edellyttää, että isosti tiivistettä-
vissä kaupunginosissa selvitetään ajoissa riittävät tilat kouluille ja päi-
väkodeille." (Ulla-Marja Urho)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen 
ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toi-
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menpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Sel-
vitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkisuunnittelulautakunnan, 
opetuslautakunnan ja varhaiskasvatuslautakunnan lausunnot.

Yleistä suunnitteluprosessista

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että maan-
käytön toteuttamisella on suuri vaikutus alueellisen ikärakenteen ja pal-
velutarpeiden kehittymiseen. Asuinrakentaminen heijastuu suoraan päi-
väkoti- ja koulupalveluihin. Näiden palveluiden tulisi sijaita hyvin saavu-
tettavilla paikoilla ja lähellä asukkaita.

Julkisten palveluiden suunnittelussa eri sektoreiden välisellä yhteistyöl-
lä on suuri merkitys. Yhteistyötä tarvitaan tiedon tuottamisessa, tiedon 
välittämisessä sekä suunnitteluprosessien ja investointien aikataulutta-
misessa. Yleiskaavan valmistelun ja yleiskaavan toteuttamisohjelman 
valmistelun yhteydessä on luotu hyvä yhteistyön pohja eri toimialojen 
kesken palveluverkkojen suunnittelun edellyttämälle tiedon tuottamisel-
le.

Palveluiden suunnittelussa keskeisessä roolissa on kymmenen vuoden 
alueellinen ikärakenne-ennuste. Yleiskaavan toteuttamisohjelman avul-
la pyritään tarkentamaan lähtötietoja kaavoituksen ajastamisesta ja 
määrästä, jolloin ne tarkentavat myös kaupungin rakentamisennustetta 
sekä väestöarvioita. Tavoitteena on ollut alueellisen ikärakenne-ennus-
teen ulottaminen pidemmälle aikavälille, jolloin saadaan pitempiaikaisia 
suuntaviivoja alueiden kehittymiselle. Tämä on tärkeää palveluverkon 
suunnittelun kannalta, sillä esimerkiksi uuden koulun suunnittelu ja val-
mistuminen saattaa kestää 5–10 vuotta.

Alueille, joille kaavoitetaan paljon uusia asuntoja, arvioidaan päiväkoti- 
ja ala-astekoulueverkon osalta nykytilanne, kuten tilojen sijainti, kunto, 
käyttöaste ja mitoitus sekä alueen palveluverkkoihin kohdistuvat muu-
tospaineet alueen rakentumisen seurauksena, palveluiden saavutetta-
vuus uudessa tilanteessa, vaihtoehtoiset kehittämiskohteet sekä talou-
delliset lähtökohdat palveluverkon uudistamistarpeille. Toimialat tarkas-
televatkin jatkuvasti palveluverkon tilannetta.

Yleiskaavan toteuttamisohjelman avulla saadaan tuotettua tietoa muu-
tosten hallinnan tueksi. Yhteistä lähtötietopohjaa ollaan myös parhail-
laan kehittämässä. Aluerakentamisprojekteissa palvelutarpeiden koko-
naisuuden hahmottaminen on helpompaa ja prosessi on selkeä, mutta 
täydennysrakentamisen osalta palvelutarpeiden ennakointi on haasta-
vampaa. Tehokkaasti tiivistettäville alueille yleiskaavan toteuttamisoh-
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jelma voi tuoda tarvittavia kaavoituksen lähtötietoja kootusti ja ennakoi-
den, jotta palveluihin pystytään varautumaan ajoissa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan osalta

Opetustoimi on osallistunut yleiskaavatyön valmisteluun kuvaten mm. 
palvelujen jakautumista lähipalveluihin ja koko kaupunkia palveleviin 
palveluihin, ylläpidettävää tilasto- ja suunnitteluaineistoa, mitoitusperi-
aatteita suhteessa väestöön, palvelujen sijaintiperiaatteita sekä hahmo-
tellut tulevaisuutta hankekokojen ja hallintokuntien yhteistyötarpeiden 
kautta. 

Julkisten palvelujen verkkoa myös suunnitellaan palveluja tuottavilla 
toimialoilla. Palvelujen tarkempi sijainti määritellään asemakaavoituk-
sessa. Kouluverkon tarve lähtee väestöennusteesta ja toimipisteiden 
sijainti suunnitellaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Koko 
kaupunkia palvelevat toiminnot halutaan sijoittaa helposti saavutettaviin 
paikkoihin. Kouluverkossa tavoitellaan monikäyttöisyyttä muiden palve-
lujen kanssa ja rajapintojen joustavuutta.

Toteutusohjelmavaiheessa kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tulee 
esittämään vaiheistusta tarkemmalle jatkosuunnittelulle, mikä vaikuttaa 
myös palvelujen jatkosuunnitteluun. Toteutusohjelmassa otetaan huo-
mioon myös palveluverkon pidemmän aikavälin suunnittelu yhdessä 
muiden toimialojen kanssa.

Väestöennusteen mukaan vuoteen 2050 mennessä Helsingissä on n. 
230 000 uutta asukasta, mikä tarkoittaa n. 27 000 peruskouluikäistä 
lasta. Uusilla alueilla ja tiivistyvässä kaupunkirakenteessa tulee kaavoi-
tuksessa ajoissa huomioida koulurakentamisen tarpeet. Kouluraken-
nusten ja olemassa olevien kiinteistöjen laajentamisen lisäksi tämä tar-
koittaa riittäviä tilavarauksia ja yhteyksiä oppilaiden välituntiliikunnan 
mahdollistamiseksi. Liikennesuunnittelussa on koulumatkojen turvalli-
suuteen kiinnitettävä riittävästi huomiota. 

Varhaiskasvatusvirasto on osallistunut omalta osaltaan yleiskaavan 
valmisteluyhteistyöhön ja kuvannut varhaiskasvatuksen palveluverkko-
suunnittelun periaatteita ja tavoitteita. Tällä hetkellä alle kouluikäisiä 0–
6-vuotiaita lapsia on noin 7,2 % Helsingin väestöstä. Mikäli tämä osuus 
säilyy nykyisen kaltaisena, väestönkasvu vuoteen 2050 mennessä tar-
koittaisi 0–6 -vuotiaiden lasten määrän lisääntymistä lähes 17 000 lap-
sella.

Varhaiskasvatusvirasto on korostanut, että yleiskaavan tavoitteet lisää-
vät merkittävästi varhaiskasvatuspalveluiden tarvetta, ja että tähän on 
varauduttava jatkossa asemakaavoituksen yhteydessä. Varhaiskasva-
tuksen palveluverkon kehittämisen ja palvelutarpeeseen varautumisen 
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lähtökohtana on väestöennuste. Viimeistään asemakaavoituksen käyn-
nistyessä tulee poikkihallinnollisessa yhteistyössä selvittää uusien in-
vestointien tarve sekä mahdollisuudet olemassa olevan palvelutilaver-
kon hyödyntämiseen vanhojen alueiden tiiviistämisessä sekä uusien 
alueiden suunnittelussa. Olemassa olevia palvelutiloja voidaan hyödyn-
tää niitä kehittämällä, laajentamalla sekä niistä luopumalla ja rakenta-
malla täysin uutta tilaa laajenevaan palvelutarpeeseen. Tavoitteena on 
rakentaa riittävän suuria toimipisteitä joko erillisinä päiväkoteina tai 
osana yhteishankkeita, joissa on monia eri toimijoita ja kuntalaisten pal-
veluja. Varhaiskasvatuspalvelut ovat pääosin lähipalveluita ja niiden tu-
lee sijoittua asumisen lähelle, siten että ne ovat helposti ja turvallisesti 
kävellen tai sujuvasti julkisella liikenteellä saavutettavissa.

Kaupunkiympäristön toimiala koordinoi toimialojen yhteistyötä palveluti-
lojen tilahallintaan liittyen. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on 
mahdollista entistäkin paremmin ottaa huomioon eri-ikäisten lasten ja 
nuorten väestöpohjan kehitys eri puolilla kaupunkia ja kehittää sekä 
koordinoida tilojen käyttöä siten, että palvelutiloja on käytössä palvelu-
tarvetta vastaavasti.

Tarkoituksena on ennakoida kaavoituksen, palvelutarpeen muutosten 
ja palvelutilojen kehittämisen keskinäisiä vaikutuksia, siten, että palve-
luiden järjestämiselle on käytössä tarkoituksenmukaisia tiloja ja tarvitta-
vat investoinnit suunnitellaan taloudellisesti. Kaupunkiympäristön toi-
miala on käynnistänyt yhteistyön yleiskaavan toteuttamisohjelman val-
misteluun liittyen koulutuksen ja kasvatuksen toimialan perusopetuksen 
ja varhaiskasvatuksen palvelukokonaisuuksien sekä kaupunkiympäris-
tötoimialan rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuuden kanssa. 
Työskentelyn tavoitteena on, että yleiskaavan toteuttaminen, asema-
kaavoituksen edistyminen ja siihen liittyvät palvelutarpeen muutokset 
on mahdollista ottaa huomioon ja suunnitella riittävän ajoissa ja ohjel-
moida investointeja tarkoituksenmukaisesti eri puolilla kaupunkia.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Urho Ulla-Marja, toivomusponsi 4, Kvsto 26.10.2016 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätöshistoria

Opetuslautakunta 07.03.2017 § 34

HEL 2016-012087 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Yleiskaavan keskustaverkko tukee palvelujen sijoittumista keskusta-
alueille. Julkisten palvelujen verkkoa suunnitellaan palveluja tuottavissa 
hallintokunnissa ja niiden tarkempi sijainti määritellään asemakaavoi-
tuksessa.  

Kouluverkon tarve lähtee väestöennusteesta ja toimipisteiden sijainti 
suunnitellaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Koko kaupunkia 
palvelevat toiminnot halutaan sijoittaa helposti saavutettaviin paikkoi-
hin. Kouluverkossa tavoitellaan monikäyttöisyyttä muiden palvelujen 
kanssa ja rajapintojen joustavuutta. 

Opetustoimi on osallistunut yleiskaavatyön valmisteluun kuvaten mm. 
palvelujen jakautumista lähipalveluihin ja koko kaupunkia palveleviin 
palveluihin, ylläpidettävää tilasto- ja suunnitteluaineistoa, mitoitusperi-
aatteita suhteessa väestöön, palvelujen sijaintiperiaatteita sekä hahmo-
tellut tulevaisuutta hankekokojen ja hallintokuntien yhteistyötarpeiden 
kautta.

Toteutusohjelmavaiheessa tuleva kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 
tulee esittämään vaiheistusta tarkemmalle jatkosuunnittelulle, mikä vai-
kuttaa myös palvelujen jatkosuunnitteluun. Toteutusohjelmassa otetaan 
huomioon myös palveluverkon pidemmän aikavälin suunnittelu yhdes-
sä muiden hallintokuntien kanssa. 

Väestöennusteen mukaan vuoteen 2050 mennessä Helsingissä on n. 
230 000 uutta asukasta, mikä tarkoittaa n. 27 000 peruskouluikäistä 
lasta. Uusilla alueilla ja tiivistyvässä kaupunkirakenteessa tulee kaavoi-
tuksessa ajoissa huomioida koulurakentamisen tarpeet. Kouluraken-
nusten ja olemassa olevien kiinteistöjen laajentamisen lisäksi tämä tar-
koittaa riittäviä tilavarauksia ja yhteyksiä oppilaiden välituntiliikunnan 
mahdollistamiseksi. 
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Liikennesuunnittelussa on koulumatkojen turvallisuuteen kiinnitettävä 
riittävästi huomiota. Tulevalla kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on 
mahdollista entistäkin paremmin ottaa huomioon eri-ikäisten lasten ja 
nuorten väestöpohjan kehitys eri puolilla kaupunkia ja kehittää sekä 
koordinoida tilojen käyttöä siten, että palvelutiloja on käytössä palvelu-
tarvetta vastaavasti.

Käsittely

07.03.2017 Ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

mia.kuokkanen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.02.2017 § 60

HEL 2016-012087 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kau-
punginhallitukselle:

Maankäytön toteuttamisella on suuri vaikutus alueellisen ikärakenteen 
ja palvelutarpeiden kehittymiseen. Asuinrakentaminen heijastuu suo-
raan erityisesti palveluihin, joita käytetään joka arkipäivä, kuten päivä-
kodit ja koulut. Nämä palvelut tulisi myös sijaita hyvin saavutettavilla 
paikoilla ja lähellä asukkaita. 

Julkisten palveluiden suunnittelussa eri sektoreiden välisellä yhteistyöl-
lä on suuri merkitys. Yhteistyötä tarvitaan tiedon tuottamisessa, tiedon 
välittämisessä sekä suunnitteluprosessien ja investointien aikataulutta-
misessa. Yleiskaavan valmistelun ja yleiskaavan toteuttamisohjelman 
valmistelun yhteydessä on luotu hyvä yhteistyön pohja eri hallintokun-
tien ja kaupunkisuunnittelun kesken palveluverkkojen suunnittelun 
edellyttämälle tiedon tuottamiselle.

Palveluiden suunnittelussa keskeisessä roolissa on kymmenen vuoden 
alueellinen ikärakenne-ennuste. Yleiskaavan toteuttamisohjelman avul-
la pyritään tarkentamaan lähtötietoja kaavoituksen ajastamisesta ja 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 37/2017 151 (236)
Kaupunginhallitus

Asia/26
23.10.2017

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

määrästä, jolloin ne voivat tarkentaa myös kaupungin rakentamisen-
nustetta sekä väestöarvioita. Tavoitteena on myös ollut alueellisen ikä-
rakenne-ennusteen ulottaminen pidemmälle aikavälille, jolloin saadaan 
pitemmän aikavälin mahdollisia suuntaviivoja alueiden kehittymiselle. 
Tämä on tärkeää palveluverkon suunnittelun kannalta, sillä esimerkiksi 
uuden koulun suunnittelu ja valmistuminen saattaa kestää jo 5-10 vuot-
ta.

Alueille, joille kaavoitetaan paljon uutta asuntokaavaa, tulisi arvioida 
päiväkoti- ja ala-asteverkon osalta nykytilanne, kuten tilojen sijainti, 
kunto, käyttöaste ja mitoitus sekä alueen palveluverkkoihin kohdistuvat 
muutospaineet alueen rakentumisen seurauksena, palveluiden saavu-
tettavuus uudessa tilanteessa, vaihtoehtoiset kehittämiskohteet sekä 
taloudelliset lähtökohdat palveluverkon uudistamistarpeisiin. Palvelu-
hallintokunnat tarkastelevatkin jatkuvasti palveluverkon tilannetta.

Yleiskaavan toteuttamisohjelman avulla saadaan tuotettua tietoa muu-
tosten hallinnan tueksi ja yhteistä lähtötietopohjaa ollaan myös parhail-
laan kehittämässä. Aluerakentamisprojekteissa palvelutarpeiden koko-
naisuuden hahmottaminen on helpompaa ja prosessi on selkeä, mutta 
täydennysrakentamisen osalta palvelutarpeiden ennakointi on haasta-
vampaa. Juuri näihin tehokkaasti tiivistettäville alueille yleiskaavan to-
teuttamisohjelma voi tuoda tarvittavia kaavoituksen lähtötietoja kootusti 
ja ennakoiden, jotta palveluihin pystytään varautumaan ajoissa.

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen

Lisätiedot
Anne Karlsson, johtava yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37444

anne.karlsson(a)hel.fi

Varhaiskasvatuslautakunta 07.02.2017 § 19

HEL 2016-012087 T 00 00 03

Lausunto

Varhaiskasvatuslautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Ulla-Marja Urhon yleiskaavan hyväksymiseen liittyvästä toivo-
musponnesta, että isosti tiivistettävissä kaupunginosissa selvitetään 
ajoissa riittävät tilat kouluille ja päiväkodeille:

Yleiskaavaehdotuksen aluevaraukset mahdollistavat Helsingin merkit-
tävän kasvun. Väestön arvioidaan kasvavan nykyisestä noin 630 000 
asukkaasta vähintään 860 000 asukkaaseen eli 230 000 uutta asukas-
ta vuoteen 2050 mennessä. Tällä hetkellä alle kouluikäisiä 0–6-vuotiai-
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ta lapsia on noin 7,2 % Helsingin väestöstä. Mikäli tämä osuus säilyy 
nykyisen kaltaisena, väestönkasvu vuoteen 2050 mennessä tarkoittaisi 
0–6 -vuotiaiden lasten määrän lisääntymistä lähes 17 000 lapsella.

Varhaiskasvatusvirasto on osallistunut omalta osaltaan yleiskaavan 
valmisteluyhteistyöhön ja kuvannut varhaiskasvatuksen palveluverkko-
suunnittelun periaatteita ja tavoitteita. Varhaiskasvatusvirasto on koros-
tanut, että yleiskaavan tavoitteet lisäävät merkittävästi varhaiskasvatus-
palveluiden tarvetta, ja että tähän on varauduttava jatkossa asemakaa-
voituksen yhteydessä. Varhaiskasvatuksen palveluverkon kehittämisen 
ja palvelutarpeeseen varautumisen lähtökohtana on väestöennuste.

Varhaiskasvatusviraston lausunnossa yleiskaavasta on todettu, että vii-
meistään asemakaavoituksen käynnistyessä tulee poikkihallinnollises-
sa yhteistyössä selvittää uusien investointien tarve sekä mahdollisuu-
det olemassa olevan palvelutilaverkon hyödyntämiseen vanhojen aluei-
den tiiviistämisessä sekä uusien alueiden suunnittelussa. Olemassa 
olevia palvelutiloja voidaan hyödyntää niitä kehittämällä, laajentamalla 
sekä niistä luopumalla ja rakentamalla täysin uutta tilaa laajenevaan 
palvelutarpeeseen. Tavoitteena on rakentaa riittävän suuria toimipistei-
tä joko erillisinä päiväkoteina tai osana yhteishankkeita, joissa on mo-
nia eri toimijoita ja kuntalaisten palveluja. Kunnalliset varhaiskasvatus-
palvelut ovat pääosin lähipalveluita ja niiden tulee sijoittua asumisen lä-
helle, siten että ne ovat helposti ja turvallisesti kävellen tai sujuvasti jul-
kisella liikenteellä saavutettavissa.

Kiinteistöviraston tilakeskus koordinoi virastojen yhteistyötä palvelutilo-
jen tilahallintaan liittyen. Tarkoituksena on ennakoida kaavoituksen, 
palvelutarpeen muutosten ja palvelutilojen kehittämisen keskinäisiä vai-
kutuksia, siten, että palveluiden järjestämiselle on käytössä tarkoituk-
senmukaisia tiloja ja tarvittavat investoinnit suunnitellaan taloudellisesti.

Yleiskaavan hyväksymisen jälkeen kaupunkisuunnitteluvirasto on käyn-
nistänyt yleiskaavan toteuttamisohjelman valmisteluun liittyen yhteis-
työtä muun muassa varhaiskasvatusviraston ja opetusviraston sekä 
kiinteistöviraston tilakeskuksen kanssa. Työskentelyn tavoitteena on, 
että yleiskaavan toteuttaminen, asemakaavoituksen edistyminen ja sii-
hen liittyvät palvelutarpeen muutokset on mahdollista ottaa huomioon 
ja suunnitella riittävän ajoissa ja ohjelmoida investointeja tarkoituksen-
mukaisesti eri puolilla kaupunkia.

Tulevalla kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on mahdollista entistä-
kin paremmin ottaa huomioon eri-ikäisten lasten ja nuorten väestöpoh-
jan kehitys eri puolilla kaupunkia ja kehittää sekä koordinoida tilojen 
käyttöä siten, että palvelutiloja on käytössä palvelutarvetta vastaavasti.

Esittelijä
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varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Carola Harju, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi
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§ 943
Valtuutettu Nina Hurun toivomusponsi Kansallisen kaupunkipuiston 
perustamisesta Helsingin uudessa yleiskaavassa

HEL 2016-012148 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Marcus 
Rantalan ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginval-
tuuston 26.10.2016 hyväksymän toivomusponnen (Nina Huru) johdosta 
tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle se-
kä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 26.10.2016 Helsingin uuden yleiskaavan - kaupunki-
kaavan kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Hyväksyessään  Helsingin uuden yleiskaavan- Kaupunkikaavan, kau-
punginvaltuusto edellyttää, että Helsinki on aloitteellinen edistääkseen 
kansallisen kaupunkipuiston perustamista". (Nina Huru)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen 
ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toi-
menpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Sel-
vitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkisuunnittelulautakunnan 
lausunto.
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Kaupunginhallitus viitaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että  toivomus-
ponnessa esitetään, että Helsinki on aloitteellinen edistääkseen kansal-
lisen kaupunkipuiston perustamista. Kaupunginvaltuusto päätti 
22.2.2016 Jarmo Niemisen aloitteeseen liittyen kansallisen kaupunki-
puiston perustamisselvityksen tekemisestä. Perustamisselvitys on 
käynnistetty yleiskaavan toteuttamisohjelman rinnalla vuoden 2017 ai-
kana. Työn ensimmäisessä vaiheessa selvitetään Helsingin kansallisen 
kaupunkipuiston sisältöä koskevat helsinkiläiset piirteet, alustavat ra-
jausedellytykset, kaavalliset valmiudet ja edellytykset, suhde uuden 
yleiskaavan arvioituun muuhun maankäyttöön sekä tunnistetaan lisä-
selvitystarpeet ja hankkeen hyötyjä ja haittoja.

Kaupunkipuiston edellytyksiä on selvitettävä huolellisesti ottaen huo-
mioon kaupungin muut kehittymistarpeet. Kaavojen mukaisen maan-
käytön kehittämisen ja puistorajauksen tulee olla ristiriidaton. Maan-
käyttö- ja rakennuslain mukaan puistoon voidaan osoittaa alueita, jotka 
on kaavassa osoitettu puistoksi, virkistys- tai suojelualueeksi, arvok-
kaaksi maisema-alueeksi tai muuhun kansallisen kaupunkipuiston tar-
koituksen kannalta sopivaan käyttöön. On arvioitava myös tarvitaanko
puiston perustamiseksi uusia asemakaavoja tai kaavamuutoksia.

Kansalliseen kaupunkipuistoon liitettävien alueiden tulisi tukea sisällöl-
tään Helsingin kehitystarinaa ja täyttää kansallisen kaupunkipuiston kri-
teerit. Kansallisen kaupunkipuiston perustamista Helsinkiin on tutkittu 
Yleiskaavan 2002 valmistelun yhteydessä ja lukuisten aloitteiden poh-
jalta yleiskaavan valmistumisen jälkeen. Kansallisen kaupunkipuiston 
perustamisen sijaan on aikaisemmin esitetty Yleiskaavassa 2002 osoi-
tetun Helsinkipuiston kehittämistä kaupungin omana hankkeena. Hel-
sinkipuiston suunnitteluperiaatteet on hyväksytty kaupunkisuunnittelu-
lautakunnassa 7.2.2012. 

Kaupunkiympäristötoimialan tämän hetkinen käsitys on, että edellytyk-
set kansalliselle kaupunkipuistolle täyttyvät parhaiten Helsinkipuiston 
alueella. Uuden yleiskaavan valmistelussa on otettu huomioon Helsin-
kipuiston alue. Helsinkipuiston asemakaavoitusta on toteutettu pääosin 
niin, että alueen kulttuuriympäristö- ja virkistys ja ekologiset arvot tule-
vat turvattua. Uusi yleiskaava mahdollistaisi Helsinkipuiston lähes 
Yleiskaavassa 2002 esitetyssä laajuudessa.

Työn toisessa vaiheessa tehdään asukaskysely ja otetaan kansalliseen 
kaupunkipuistoon liittyvät maankäytöltään muuttuvat alueet tarkem-
paan suunnitteluun. Samalla käynnistetään tarkemmat selvitykset sekä 
vuorovaikutus kaupunkilaisten kanssa ja neuvotteluprosessi ympäristö-
ministeriön kanssa. Tässä vaiheessa on luontevaa laatia myös hoito- ja 
käyttösuunnitelma. Perustamisselvityksen ja mahdollisten kaavamuu-
tosten laatimiseen on varattava muiden kaupunkien kokemusten mu-
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kaan useita vuosia. Perustamisselvityksen hyväksymisen jälkeen olisi 
mahdollista edetä kohti hakuvaihetta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Huru Nina, toivomusponsi 22, Kvsto 26.10.2016 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.02.2017 § 101

HEL 2016-012148 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle:

Nina Hurun toivomusponnessa esitetään, että Helsinki on aloitteellinen 
edistääkseen kansallisen kaupunkipuiston perustamista. Kaupunginval-
tuusto on päättänyt 22.2.2016 Jarmo Niemisen aloitteeseen liittyen 
kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvityksen tekemisestä.

Perustamisselvitys voidaan käynnistää yleiskaavan toteuttamisohjel-
man rinnalla vuoden 2017 aikana. Työn ensimmäisessä vaiheessa sel-
vitetään Helsingin kansallisen kaupunkipuiston sisältöä koskevat hel-
sinkiläiset piirteet, alustavat rajausedellytykset, kaavalliset valmiudet ja 
edellytykset, suhde uuden yleiskaavan arvioituun muuhun maankäyt-
töön sekä tunnistetaan lisäselvitystarpeet ja hankkeen hyötyjä ja haitto-
ja.

Kaupunkipuiston edellytyksiä on selvitettävä huolellisesti ottaen huo-
mioon kaupungin muut kehittymistarpeet. Kaavojen mukaisen maan-
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käytön kehittämisen ja puistorajauksen tulee olla ristiriidaton. Maan-
käyttö- ja rakennuslain mukaan puistoon voidaan osoittaa alueita, jotka 
on kaavassa osoitettu puistoksi, virkistys- tai suojelualueeksi, arvok-
kaaksi maisema-alueeksi tai muuhun kansallisen kaupunkipuiston tar-
koituksen kannalta sopivaan käyttöön. On arvioitava myös tarvitaanko 
puiston perustamiseksi uusia asemakaavoja tai kaavamuutoksia.

Kansalliseen kaupunkipuistoon liitettävien alueiden tulisi tukea sisällöl-
tään Helsingin kehitystarinaa ja täyttää kansallisen kaupunkipuiston kri-
teerit. Kansallisen kaupunkipuiston perustamista Helsinkiin on tutkittu 
Yleiskaavan 2002 valmistelun yhteydessä ja lukuisten aloitteiden poh-
jalta yleiskaavan valmistumisen jälkeen. Kansallisen kaupunkipuiston 
perustamisen sijaan on aikaisemmin esitetty Yleiskaavassa 2002 osoi-
tetun Helsinkipuiston kehittämistä kaupungin omana hankkeena. Hel-
sinkipuiston suunnitteluperiaatteet on hyväksytty kaupunkisuunnittelu-
lautakunnassa 7.2.2012. Kaupunkisuunnitteluviraston tämän hetkinen 
käsitys on, että edellytykset kansalliselle kaupunkipuistolle täyttyvät 
parhaiten Helsinkipuiston alueella. Uuden yleiskaavan valmistelussa on 
otettu huomioon Helsinkipuiston alue. Helsinkipuiston asemakaavoitus-
ta on toteutettu pääosin niin, että alueen kulttuuriympäristö- ja virkistys- 
ja ekologiset arvot tulevat turvattua. Uusi yleiskaava mahdollistaisi Hel-
sinkipuiston lähes Yleiskaavassa 2002 esitetyssä laajuudessa. 

Työn toisessa vaiheessa tehdään asukaskysely ja otetaan kansalliseen 
kaupunkipuistoon liittyvät maankäytöltään muuttuvat alueet tarkem-
paan suunnitteluun. Samalla käynnistetään tarkemmat selvitykset sekä 
vuorovaikutus kaupunkilaisten kanssa ja neuvotteluprosessi ympäristö-
ministeriön kanssa. Tässä vaiheessa on luontevaa laatia myös hoito- ja 
käyttösuunnitelma. Perustamisselvityksen ja mahdollisten kaavamuu-
tosten laatimiseen on varattava muiden kaupunkien kokemusten mu-
kaan useita vuosia. Perustamisselvityksen hyväksymisen jälkeen olisi 
mahdollista edetä kohti hakuvaihetta. 

Käsittely

28.02.2017 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Rikhard Manninen: Poistetaan kappaleesta (2) seuraava virke:
Kaupunginvaltuustossa on parhaillaan käsittelyssä Jarmo Niemisen 
aloite kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvityksen tekemisestä. 

Korvataan virkkeellä:
Kaupunginvaltuusto on päättänyt 22.2.2016 Jarmo Niemisen aloittee-
seen liittyen kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvityksen tekemi-
sestä.
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Poistetaan kappaleesta (3) seuraavat osat:
Jotta kansallisen kaupunkipuiston perustamista voidaan edistää ja var-
sinainen perustamisselvitys kaupunginvaltuuston mahdollisen päätök-
sen pohjalta tehdä, tarvitaan alustava tarveselvitys, jossa selvitetään 
kansallisen kaupunkipuiston edellytykset kaupunkisuunnittelun ja yleis-
kaavan toteuttamisen näkökulmista. Kaupunkisuunnitteluvirasto esittää, 
että alustavaa tarveselvitystä laaditaan yleiskaavan toteuttamisohjel-
man rinnalla.

Korvataan seuraavalla virkkeellä:
Perustamisselvitys voidaan käynnistää yleiskaavan toteuttamisohjel-
man rinnalla vuoden 2017 aikana.

Poistetaan kappaleesta (3) seuraava virke:
Sen yhteydessä selvitetään Helsingin kansallisen kaupunkipuiston si-
sältöä koskevat helsinkiläiset piirteet, alustavat rajausedellytykset, kaa-
valliset valmiudet ja edellytykset, suhde uuden yleiskaavan arvioituun 
muuhun maankäyttöön sekä tunnistetaan lisäselvitystarpeet ja hank-
keen hyötyjä ja haittoja.

Korvataan seuraavalla virkkeellä:
Työn ensimmäisessä vaiheessa selvitetään Helsingin kansallisen kau-
punkipuiston sisältöä koskevat helsinkiläiset piirteet, alustavat rajause-
dellytykset, kaavalliset valmiudet ja edellytykset, suhde uuden yleiskaa-
van arvioituun muuhun maankäyttöön sekä tunnistetaan lisäselvitystar-
peet ja hankkeen hyötyjä ja haittoja.

Poistetaan kappale (6) kokonaan ja korvataan seuraavalla kappaleella:
Työn toisessa vaiheessa tehdään asukaskysely ja otetaan kansalliseen 
kaupunkipuistoon liittyvät maankäytöltään muuttuvat alueet tarkem-
paan suunnitteluun. Samalla käynnistetään tarkemmat selvitykset sekä 
vuorovaikutus kaupunkilaisten kanssa ja neuvotteluprosessi ympäristö-
ministeriön kanssa. Tässä vaiheessa on luontevaa laatia myös hoito- ja 
käyttösuunnitelma. Perustamisselvityksen ja mahdollisten kaavamuu-
tosten laatimiseen on varattava muiden kaupunkien kokemusten mu-
kaan useita vuosia. Perustamisselvityksen hyväksymisen jälkeen olisi 
mahdollista edetä kohti hakuvaihetta. 

14.02.2017 Pöydälle

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen

Lisätiedot
Raisa Kiljunen-Siirola, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37209

raisa.kiljunen-siirola(a)hel.fi
Anna Böhling, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37211
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anna.bohling(a)hel.fi
Jouni Heinänen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37257

jouni.heinanen(a)hel.fi
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§ 944
Valtuutettu Nina Hurun toivomusponsi vanhusten palveluasuntotar-
peen selvittämisestä kaavoituksessa Helsingin uudessa yleiskaa-
vassa

HEL 2016-012150 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 26.10.2016 hyväksymän toivomusponnen (Nina Huru) johdosta teh-
dyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä 
tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Huru Nina, toivomusponsi 23, Kvsto 26.10.2016 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 26.10.2016 Helsingin uuden yleiskaavan - Kaupunki-
kaavan kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Hyväksyessään Helsingin uuden yleiskaavan - Kaupunkikaavan, kau-
punginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää kohtuuhin-
taisten, vanhusten palveluasuntotarpeet ja niiden mahdolliset tonttiva-
raustarpeet kaavoituksessa". (Nina Huru)
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Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen 
ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toi-
menpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Sel-
vitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan 
lausunto. Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto liittyy Koskelan sai-
raalan ja pesuloiden alueen asemakaavan muuttamisen yhteydessä 
hyväksyttyyn toivomusponteen (kvsto 14.12.2016 Hakanen), joka koski 
muistisairaiden asuntojen, virkistyksen ja palvelujen sijoittamista tulevil-
le asemakaava-alueille.

Helsingin kaupungin tulee huolehtia asukasryhmien tasa-arvoisesta 
asemasta maankäytön suunnittelussa. Asuntomuotoista palveluasu-
mista voidaan joustavasti sijoittaa kaikille niille asuinkerrostalojen kort-
telialueille, joille ei sijoiteta ulkopuolisille tarjottavia ja siten liikennettä li-
sääviä palveluja ja joiden ilmanlaatu voidaan rakennusluvan yhteydes-
sä osoittaa vanhusten ja sairaiden asumiseen riittäväksi.

Palveluasumiselle voidaan asemakaavoissa tarvittaessa varata myös 
erityisesti niitä varten osoitettuja korttelialueita erityisesti silloin, kun 
asemakaavaa tehdään kaupungin tai sote-järjestäjän tiedossa oleviin 
tarpeisiin tai kumppanuuskaavoituksena suunnitteluvaraukseen perus-
tuen.

Muiden kuin korttelialueen asukkaille tarkoitettujen palveluiden sijoitta-
minen asuinkerrostalojen korttelialueelle edellyttää asemakaavan ne 
sallivaa merkintää tai määräystä. Palveluiden sijoittaminen voidaan sal-
lia asemakaavassa silloin, kun se on asemakaavan tavoitteet ja arvioi-
dut vaikutukset huomioon ottaen mahdollista.

Hoitolaitosta ei voi sijoittaa asuinkerrostalojen korttelialueelle, vaan se 
edellyttää esimerkiksi palvelurakennusten tai yleisten rakennusten kort-
telialueen kaavamerkintää. Uusilla alueilla tällaisia korttelialueita voi-
daan käytännössä varata tiedossa olevaa julkista tarvetta tai yksityistä 
hanketta varten.

Kaupunki myös tukee ikääntyneiden kaupunkilaisten kotona asumista. 
Tavoitteena on, että kotona asuvien osuus ikääntyneistä nousee ja ym-
pärivuorokautisessa hoidossa eli tehostetussa palveluasumisessa ja 
laitoshoidossa asuvien osuus yhteensä pienenee. Ikääntyneiden palve-
luja uudistetaan monipuolisen palvelukeskuksen toimintamallin mukai-
sesti, jossa tarjotaan palveluja ja toimintamahdollisuuksia helsinkiläisille 
ikääntyneille. Kotona asumista tukevia avopalveluja ovat palvelukes-
kustoiminta, omaishoidon toimintakeskus ja päivätoiminta ja jatkossa 
monipuolisen palvelukeskuksen toimintamalliin kuuluvana mm. kotihoi-
to ja ikääntyneiden sosiaali- ja lähityö. Ympärivuorokautisia palveluja 
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ovat lyhytaikaishoito, arviointijaksot ja pysyvä ryhmäkotimuotoinen pal-
veluasuminen. Kaupungin omassa uudistuotannossa vanhusten palve-
luasuminen sisältyy monipuolisiin palvelukeskuksiin. Lautakunnan 
vuonna 2010 hyväksymä palveluverkkosuunnitelma vuodelle 2030 si-
sältää yhteensä 13 monipuolista palvelukeskusta ja Kampin palvelu-
keskuksen, joka ei sisällä asumista. Toiminnassa olevissa monipuoli-
sissa palvelukeskuksissa asuminen on palveluasumista Kinaporin, 
Töölön, Riistavuoren, Syystien, Kontulan ja Roihuvuoren monipuolisis-
sa palvelukeskuksissa. Laitoshoito tullaan korvaamaan ryhmäkotimuo-
toisella palveluasumisella peruskorjauksen yhteydessä Myllypuron, 
Kustaankartanon ja Pohjois-Haagan monipuolisissa palvelukeskuksis-
sa. Jälkimmäisessä hankkeessa monipuolisen palvelukeskuksen muo-
dostavat Mariankoti ja Hopeatien palvelutalo, jotka yhdistetään Marian-
kodin peruskorjauksen yhteydessä.

Koskelan ja Kivelän monipuolisen palvelukeskuksen tilat korvataan uu-
disrakennuksilla ja samalla laitoshoito muutetaan ryhmäkotimuotoiseksi 
palveluasumiseksi. Koskelassa uudisrakennus toteutetaan lähelle ny-
kyisiä rakennuksia. 

Palveluverkkosuunnitelmassa on lisäksi kaksi uutta monipuolista palve-
lukeskusta, jotka sijoittuvat Vuosaaren ja Kannelmäki-Malminkartanon 
alueelle. Niistä jälkimmäiselle ei ole vielä löytynyt sopivaa tonttia tai si-
jaintia alueella, joten se edellyttää asemakaavan muutosta tai muuta 
ratkaisua. Hanke on ajoitettu vuosille 2022–2023 viraston 10-vuotis-
suunnitelmassa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on lausunnossaan 1.3.2016 asumisen ja 
maankäytön toteutusohjelmasta (AM-ohjelma) todennut, että on oleel-
lista mahdollistaa ikääntyneiden asukkaiden erilaiset asumisratkaisut, 
joista asukkaat itse voivat valita. Kaupunki tukee monimuotoista ikään-
tyneiden asumista mm. luovuttamalla tontteja sekä ikääntyneiden oma-
toimiseen ryhmärakennuttamiseen että muihin ikääntyneille suunnattui-
hin asuntohankkeisiin. Ikääntyneet kaupunkilaiset eivät ole erityisryh-
mä. Ikääntyneille on tärkeää, että kaupunki tarjoaa kohtuuvuokraisia, 
pieniä asuntoja.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on todennut edellä mainitussa lausun-
nossaan, että monipuolisten palvelukeskusten läheisyydessä tulisi tar-
jota erimuotoista ikääntyneille soveltuvaa esteetöntä asumista täyden-
nysrakentamisen, peruskorjausten ja kaupungin hissiprojektin yms. 
avulla. Tontinluovutusehtoihin olisi hyvä joillakin alueilla sisällyttää eh-
to, jonka mukaan osan asukkaista edellytetään olevan ikääntyneitä. 
Samalla tulee kuitenkin taata monipuolinen asukasrakenne.

Esittelijä
kansliapäällikkö
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Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Huru Nina, toivomusponsi 23, Kvsto 26.10.2016 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.02.2017 § 44

HEL 2016-012150 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan lausunnon Nina Hurun 
toivomusponnesta koskien kohtuuhintaisia vanhusten palveluasumis-
tarpeita ja niiden mahdollisia tonttivarauksia:

"Sosiaali- ja terveysvirasto tukee ikääntyneiden kaupunkilaisten kotona 
asumista. Tavoitteena on, että kotona asuvien osuus ikääntyneistä 
nousee ja ympärivuorokautisessa hoidossa eli tehostetussa palvelua-
sumisessa ja laitoshoidossa asuvien osuus yhteensä pienenee. Ikään-
tyneiden palveluja uudistetaan monipuolisen palvelukeskuksen toimin-
tamallin mukaisesti.

Monipuolinen palvelukeskus tarjoaa palveluja ja toimintamahdollisuuk-
sia helsinkiläisille ikääntyneille. Kotona asumista tukevia avopalveluja 
ovat palvelukeskustoiminta, omaishoidon toimintakeskus ja päivätoi-
minta ja jatkossa monipuolisen palvelukeskuksen toimintamalliin kuulu-
vana mm. kotihoito ja ikääntyneiden sosiaali- ja lähityö. Ympärivuoro-
kautisia palveluja ovat lyhytaikaishoito, arviointijaksot ja pysyvä ryhmä-
kotimuotoinen palveluasuminen. Kaupungin omassa uudistuotannossa 
vanhusten palveluasuminen sisältyy monipuolisiin palvelukeskuksiin.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan 7.10.2014 hyväksymä palveluverkko-
suunnitelma vuodelle 2030 sisältää yhteensä 13 monipuolista palvelu-
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keskusta ja Kampin palvelukeskuksen, joka ei sisällä asumista. Toimin-
nassa olevissa monipuolisissa palvelukeskuksissa asuminen on palve-
luasumista Kinaporin, Töölön, Riistavuoren, Syystien, Kontulan ja Roi-
huvuoren monipuolisissa palvelukeskuksissa. Laitoshoito tullaan kor-
vaamaan ryhmäkotimuotoisella palveluasumisella peruskorjauksen yh-
teydessä Myllypuron, Kustaankartanon ja Pohjois-Haagan monipuoli-
sissa palvelukeskuksissa. Jälkimmäisessä hankkeessa monipuolisen 
palvelukeskuksen muodostavat Mariankoti ja Hopeatien palvelutalo, 
jotka yhdistetään Mariankodin peruskorjauksen yhteydessä.

Koskelan ja Kivelän monipuolisen palvelukeskuksen tilat korvataan uu-
disrakennuksilla ja samalla laitoshoito muutetaan ryhmäkotimuotoiseksi 
palveluasumiseksi. Koskelassa uudisrakennus toteutetaan lähelle ny-
kyisiä rakennuksia. Kivelä korvataan Marian sairaala-alueelle toteutet-
tavalla uudiskohteella.

Palveluverkkosuunnitelmassa on lisäksi kaksi uutta monipuolista palve-
lukeskusta, jotka sijoittuvat Vuosaaren ja Kannelmäki-Malminkartanon 
alueelle. Niistä jälkimmäiselle ei ole vielä löytynyt sopivaa tonttia tai si-
jaintia alueella, joten se edellyttää asemakaavan muutosta tai muuta 
ratkaisua. Hanke on ajoitettu vuosille 2022–2023 viraston 10-vuotis-
suunnitelmassa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on lausunnossaan 1.3.2016 asumisen ja 
maankäytön toteutusohjelmasta (AM-ohjelma) todennut, että on oleel-
lista mahdollistaa ikääntyneiden asukkaiden erilaiset asumisratkaisut, 
joista asukkaat itse voivat valita. Kaupunki tukee monimuotoista ikään-
tyneiden asumista mm. luovuttamalla tontteja sekä ikääntyneiden oma-
toimiseen ryhmärakennuttamiseen että muihin ikääntyneille suunnattui-
hin asuntohankkeisiin. Ikääntyneet kaupunkilaiset eivät ole erityisryh-
mä. Ikääntyneille on tärkeää, että kaupunki tarjoaa kohtuuvuokraisia, 
pieniä asuntoja.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on todennut edellä mainitussa lausun-
nossaan, että monipuolisten palvelukeskusten läheisyydessä tulisi tar-
jota erimuotoista ikääntyneille soveltuvaa esteetöntä asumista täyden-
nysrakentamisen, peruskorjausten ja kaupungin hissiprojektin yms. 
avulla. Tontinluovutusehtoihin olisi hyvä joillakin alueilla sisällyttää eh-
to, jonka mukaan osan asukkaista edellytetään olevan ikääntyneitä. 
Samalla tulee kuitenkin taata monipuolinen asukasrakenne.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Omassa kodissa asumisella sekä asuinpaikan pysyvyydellä on myön-
teisiä vaikutuksia ikääntyneiden terveyteen ja hyvinvointiin. Ikääntynei-
den asumisen vaihtoehtoja tulee edistää normaaliasumisen yhteydes-
sä."
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Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi
Pirkko Suppanen, projektisuunnittelija, puhelin: 310 43895

pirkko.suppanen(a)hel.fi
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§ 945
Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi Helsingin houkuttele-
vuuden edistämisestä matkailukohteena Helsingin uudessa yleis-
kaavassa

HEL 2016-012141 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 26.10.2016 hyväksymän toivomusponnen (Mari Holopainen) joh-
dosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdotta-
jalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 26.10.2016 Helsingin uuden yleiskaavan - Kaupunki-
kaavan  kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Hyväksyessään yleiskaavan kaupunginvaltuusto edellyttää, että jatko-
suunnittelussa selvitetään mahdollisuudet edistää Helsingin houkuttele-
vuutta matkailukohteena. Kiinnitetään huomiota saariston tuomiin mah-
dollisuuksiin ja ympärivuotisten vierailukohteiden ideointiin, esimerkiksi 
Seurasaaren ja Korkeasaaren tapaan."(Mari Holopainen)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen 
ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toi-
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menpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Sel-
vitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkisuunnittelulautakunnan ja 
eläintarhan johtokunnan lausunto.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että uudessa 
yleiskaavassa on nostettu esiin Helsingin merellisyyden kehittäminen 
erillisenä kaavamerkintänä, jossa viher- ja virkistysalueista on nostettu 
esiin ne alueet, joissa on merkittäviä kehittämismahdollisuuksia erityi-
sesti merellisen matkailun ja loma-asumisen näkökulmasta. Yleiskaa-
vakarttaan nämä on merkitty "Merellisen virkistyksen ja matkailun 
alueiksi". Kaavamääräyksen mukaan "alueita kehitetään merkittävänä 
virkistys-, ulkoilu-, liikunta-, luonto- ja kulttuurialueina, jotka kytkeytyvät 
mantereen virkistys- ja viheralueisiin. Merkintä sisältää loma-asumisen 
ja matkailun alueita."

Merkinnän keskeisenä tavoitteena on merellisen Helsingin houkuttele-
vuuden edistäminen niin matkailukohteena, kuin merellisten virkistysyh-
teyksien, elämys- ja palvelutarjonnan sekä meren ja saariston virkistys- 
ja matkailutarjonnan saavutettavuuden kehittämismahdollisuuksinakin.

Kaavamerkintä huomioi myös Helsingin edustalla olevien puolustusvoi-
milta vapautuvien saarten kehittämisen merellisen matkailun näkökul-
masta, mahdollistaen matkailun ja nykyisen asutuksen täydentymisen 
edellyttämän rakentamisen. 

Helsinkiläisten virkistysmahdollisuuksien edistämiseksi, matkailupalve-
lujen kehittämiseksi ja kaupungin yleisen vetovoiman vahvistamiseksi 
laaditaan merellinen strategia, jossa haetaan keinoja mm. merellisten 
kohteiden saavutettavuuden parantamiseen, saariston palvelujen kehit-
tämiseen ja merellisten tapahtumien edistämiseen. Helsingin saaristos-
ta tehdään entistäkin houkuttelevampi matkailu- ja virkistyskohde. Hel-
sinkiin luodaan saaristoa hyödyntävä, kansainvälinen julkisen taiteen 
biennale.

Merellisen Helsingin houkuttelevuuden edistäminen matkailukohteena 
mahdollistuu Helsingin edustan saarien lisäksi Helsingin rantoja seurai-
levan ja seudulle jatkuvan Rantaraitin sekä paikallisen ja seudullisen 
vesiliikenteen ja siten saariston ja meren saavutettavuuden jatkuvana 
kehittämisenä. Merellisen Helsingin kehittämisestä hyötyvät myös man-
tereella sijaitsevat kohteet, kuten kaupunkikeskusta sekä esikaupunkia-
lueiden virkistysalueet ja kartanopuistot.

Myös vesiliikenteen kehittyminen on edellytys, jotta saariston tarjoamat 
virkistys- ja matkailumahdollisuudet ylipäätään mahdollistuvat. Toisaal-
ta kasvava asukasmäärä ja merellisten virkistyspalvelujen käyttäjämää-
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rät luovat myös edellytyksiä vesiliikenteen kehittämiselle. Lisäksi ole-
van joukkoliikenteen kuten merenrannasta kävely-yhteyden päässä 
olevien metroasemien sekä yleiskaavakarttaan merkityn saaristoraitio-
vaunuyhteyden tuomat mahdollisuudet edistää merellistä matkailua 
ympärivuotisesti ovat merkittävät, ja edellisten lisäksi, tullaan huomioi-
maan merellisen Helsingin suunnittelussa.

Saariston tuomia muita mahdollisuuksia, kuten ympärivuotisten vierai-
lukohteiden ideointia voidaan selvittää jatkosuunnittelun yhteydessä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätöshistoria

Eläintarhan johtokunta 18.05.2017 § 14

HEL 2016-012141 T 00 00 03

Lausunto

Eläintarhan johtokunta antoi valtuutettu Mari Holopaisen toivomuspon-
nesta seuraavan lausunnon: 

Korkeasaaren eläintarha on kansainvälisessäkin vertailussa erityinen, 
koska se on saaressa sijaitseva
eläintarha. Korkeasaaren eläintarhan tavoitteena on tuoda entistä 
enemmän esille sen merellisyyttä ja hienoa kulttuurihistoriallisesti arvo-
kasta puistomaista ympäristöä. Merellisyyttä korostetaan avaamalla 
rantanäkymiä ja mahdollistamalla eläintarhan asiakkaiden pääsy veden 
äärelle. Korkeasaari on laadukas ja ympärivuotisesti helposti saavutet-
tava virkistysalue osana merellistä Helsinkiä.

Esittelijä
eläintarhan johtaja
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Sanna Hellström

Lisätiedot
Susanna Silvonen, markkinointipäällikkö, puhelin: 310 37875

susanna.silvonen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.02.2017 § 72

HEL 2016-012141 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kau-
punginhallitukselle:

Uudessa yleiskaavassa on nostettu esiin Helsingin merellisyyden kehit-
täminen erillisenä kaavamerkintänä, jossa viher- ja virkistysalueista on 
nostettu esiin ne alueet, joissa on merkittäviä kehittämismahdollisuuk-
sia erityisesti merellisen matkailun ja loma-asumisen näkökulmasta. 
Yleiskaavakarttaan nämä on merkitty "Merellisen virkistyksen ja matkai-
lun alueiksi". Kaavamääräyksen mukaan “alueita kehitetään merkittävä-
nä virkistys-, ulkoilu-, liikunta-, luonto- ja kulttuurialueina, jotka kytkeyty-
vät mantereen virkistys- ja viheralueisiin. Merkintä sisältää loma-asumi-
sen ja matkailun alueita”. 

Merkinnän keskeisenä tavoitteena on merellisen Helsingin houkuttele-
vuuden edistäminen niin matkailukohteena, kuin merellisten virkistysyh-
teyksien, elämys- ja palvelutarjonnan sekä meren ja saariston virkistys- 
ja matkailutarjonnan saavutettavuuden kehittämismahdollisuuksina.

Kaavamerkintä huomioi myös Helsingin edustalla olevien puolustusvoi-
milta vapautuvien saarten kehittämisen merellisen matkailun näkökul-
masta, mahdollistaen matkailun ja nykyisen asutuksen täydentymisen 
edellyttämän rakentamisen. 

Merellisen Helsingin houkuttelevuuden edistäminen matkailukohteena 
mahdollistuu Helsingin edustan saarien lisäksi Helsingin rantoja seurai-
levan ja seudulle jatkuvan Rantaraitin sekä paikallisen ja seudullisen 
vesiliikenteen ja siten saariston ja meren saavutettavuuden jatkuvana 
kehittämisenä. Merellisen Helsingin kehittämisestä hyötyvät myös man-
tereella sijaitsevat kohteet, kuten kaupunkikeskusta sekä esikaupunkia-
lueiden virkistysalueet ja kartanopuistot.

Myös vesiliikenteen kehittyminen on edellytys, jotta saariston tarjoamat 
virkistys- ja matkailumahdollisuudet ylipäätään mahdollistuvat. Toisaal-
ta kasvava asukasmäärä ja merellisten virkistyspalvelujen käyttäjämää-
rät luovat myös edellytyksiä vesiliikenteen kehittämiselle. Lisäksi ole-
van joukkoliikenteen kuten merenrannasta kävely-yhteyden päässä 
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olevien metroasemien sekä yleiskaavakarttaan merkityn saaristoraitio-
vaunuyhteyden tuomat mahdollisuudet edistää merellistä matkailua 
ympärivuotisesti ovat merkittävät, ja edellisten lisäksi, tullaan huomioi-
maan merellisen Helsingin suunnittelussa.

Saariston tuomia muita mahdollisuuksia, kuten ympärivuotisten vierai-
lukohteiden ideointia voidaan selvittää jatkosuunnittelun yhteydessä.

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen

Lisätiedot
Christina Suomi, arkkitehti, puhelin: 310 37321

christina.suomi(a)hel.fi
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§ 946
Valtuutettu Ulla-Marja Urhon toivomusponsi rakennustehokkuuden 
nostamisesta rakennetuilla alueilla ja sen jälkeen luonnontilaisilla 
alueilla Helsingin uudessa yleiskaavassa

HEL 2016-012090 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 26.10.2016 hyväksymän toivomusponnen (Ulla-Marja Urho) johdos-
ta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle 
sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Urho Ulla-Marja, toivomusponsi 5, Kvsto 26.10.2016 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 26.10.2016 Helsingin uuden yleiskaavan - Kaupunki-
kaavan kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Hyväksyessään yleiskaavan jatkovalmistelun valtuusto edellyttää, että 
selvitetään mahdollisuudet suunnata rakentaminen ensin tehokkuuden 
nostoon käyttötarkoituksen muutoksissa jo rakennetuilla alueilla ja vas-
ta toisessa vaiheessa luonnontilaisten alueiden rakennuskäyttöön." (Ul-
la-Marja Urho)
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Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen 
ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toi-
menpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Sel-
vitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkisuunnittelulautakunnan 
lausunto.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että yleiskaa-
vassa varaudutaan nopean ennusteen mukaiseen väestönkasvuun si-
ten, että noin yksi kolmasosa asuinrakentamisen uudistuotannosta to-
teutetaan täydennysrakentamisena, yksi kolmasosa koostuu Malmin 
lentokentän kaltaisista laajemmista aluekokonaisuuksista ja yksi kolma-
sosa on kokonaan uusia alueita. 

Vaikka täydennysrakentamisella, käyttötarkoitusten muutoksilla ja jopa 
purkavalla saneerauksella on merkittävä roolinsa kaupungin kasvussa, 
eivät ne yksinään riitä vastaamaan suureen asuntokysyntään. Täyden-
nysrakentamisen — ja erityisesti tonttikohtaisen lisärakentamisen — 
ohjelmointi on haastavaa, sillä näissä tapauksissa kaupunki on ainoas-
taan mahdollistajana ja varsinainen päätös rakentamisesta tehdään 
muualla. Myös käyttötarkoitusten muutokset tarjoavat mahdollisuuden 
asuntotuotannon lisäämiseen, mutta yhteenlaskettunakaan käyttötar-
koituksen muutokset ja täydennysrakentaminen eivät riitä riittävän 
asuntotuotannon varmistamiseen. Riittävän asuntotuotannon varmista-
miseksi myös uusia riittävän suuria asuntoaluevarauksia on suunnitel-
tava samanaikaisesti. 

Yleiskaavassa on otettu luonto- ja virkistysarvot tarkasti huomioon. Ta-
voitteena on turvata myös jatkossa riittävät virkistysalueet kasvavalle 
väestölle. Viheralueverkosto vahvistuu, virkistysalueet ja -palvelut ja 
meri ovat helposti saavutettavissa. Yleiskaavassa on koko kaava-aluet-
ta koskeva yleismääräys, jonka mukaan vihersormien ja muiden seu-
dullisten viheralueiden sekä paikallisen viheralueverkoston jatkuvuus 
tulee turvata. Vaikka joissain tapauksissa joudutaankin avaamaan uu-
sia rakentamisalueita ja viheralueiden henkeä kohti laskettu pinta-ala 
pienenee, voidaan hyvällä suunnittelulla huolehtia myös rakennettujen 
alueiden vehreydestä ja monimuotoisuudesta. Tiiviskin kaupunki voi ol-
la luonnonläheinen ja ekologinen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi
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Liitteet

1 Urho Ulla-Marja, toivomusponsi 5, Kvsto 26.10.2016 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.02.2017 § 61

HEL 2016-012090 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kau-
punginhallitukselle:

Ponnessa todetaan että tulisi selvittää mahdollisuudet suunnata raken-
taminen ensin tehokkuuden nostoon käyttötarkoituksen muutoksissa jo 
rakennetuilla alueilla ja vasta toisessa vaiheessa luonnontilaisten aluei-
den rakennuskäyttöön.

Yleiskaavassa varaudutaan Helsingin nopean ennusteen mukaiseen 
väestönkasvuun, mikä näyttää nykytiedon valossa perustellulta ratkai-
sulta. Tämä tarkoittaa, että Helsingissä olisi vuonna 2050 noin 860 000 
asukasta. Väestönkasvuun on yleiskaavassa varauduttu seuraavasti: 
noin yksi kolmasosa asuinrakentamisen uudistuotannosta toteutetaan 
täydennysrakentamisena, yksi kolmasosa koostuu Malmin lentokentän 
kaltaisista laajemmista aluekokonaisuuksista ja yksi kolmasosa on ko-
konaan uusia alueita.

Vaikka täydennysrakentamisella, käyttötarkoitusten muutoksilla ja jopa 
purkavalla saneerauksella on merkittävä roolinsa kaupungin kasvussa, 
eivät ne yksinään riitä vastaamaan suureen asuntokysyntään. Täyden-
nysrakentamisen – ja erityisesti tonttikohtaisen lisärakentamisen – oh-
jelmointi on haastavaa, sillä näissä tapauksissa kaupunki on ainoas-
taan mahdollistajana ja varsinainen päätös rakentamisesta tehdään 
muualla. Myös käyttötarkoitusten muutokset tarjoavat mahdollisuuden 
asuntotuotannon lisäämiseen, mutta yhteenlaskettunakaan käyttötar-
koituksen muutokset ja täydennysrakentaminen eivät riitä riittävän 
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asuntotuotannon varmistamiseen. Riittävän asuntotuotannon varmista-
miseksi myös uusia riittävän suuria asuntoaluevarauksia on suunnitel-
tava samanaikaisesti. 

Yleiskaavassa on otettu luonto- ja virkistysarvot tarkasti huomioon. Ta-
voitteena on turvata myös jatkossa riittävät virkistysalueet kasvavalle 
väestölle. Viheralueverkosto vahvistuu, virkistysalueet ja -palvelut ja 
meri ovat helposti saavutettavissa. Yleiskaavassa on koko kaava-aluet-
ta koskeva yleismääräys, jonka mukaan vihersormien ja muiden seu-
dullisten viheralueiden sekä paikallisen viheralueverkoston jatkuvuus 
tulee turvata. Vaikka joissain tapauksissa joudutaankin avaamaan uu-
sia rakentamisalueita ja viheralueiden henkeä kohti laskettu pinta-ala 
pienenee, voidaan hyvällä suunnittelulla huolehtia myös rakennettujen 
alueiden vehreydestä ja monimuotoisuudesta. Tiiviskin kaupunki voi ol-
la luonnonläheinen ja ekologinen.

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen

Lisätiedot
Heikki Salmikivi, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37483

heikki.salmikivi(a)hel.fi
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§ 947
Valtuutettu Jarmo Niemisen toivomusponsi asemakaavoituksen 
aloittamisesta kaupunkirakennetta tiivistämällä Helsingin uudessa 
yleiskaavassa

HEL 2016-012146 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 26.10.2016 hyväksymän toivomusponnen (Jarmo Nieminen) joh-
dosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdotta-
jalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Nieminen Jarmo, toivomusponsi 20, Kvsto 26.10.2016 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 26.10.2016 Helsingin uuden yleiskaavan - Kaupunki-
kaavan kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuus aloittaa 
yleiskaavan pohjalta toteutettava asemakaavoitus kaupunkirakenteen 
tiivistämisellä jo rakennetuilla alueilla eikä luonto- ja viheralueita ase-
makaavoiteta rakentamiseen ennen kuin muunlainen yleiskaavavaran-
to on loppunut." (Jarmo Nieminen)
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Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen 
ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toi-
menpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Sel-
vitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkisuunnittelulautakunnan 
lausunto.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että yleiskaa-
vassa varaudutaan Helsingin nopean ennusteen mukaiseen väestön-
kasvuun, mikä näyttää viime vuosina toteutuneen kasvun pohjalta pe-
rustellulta ratkaisulta. Tämä tarkoittaa, että Helsingissä olisi vuonna 
2050 noin 860 000 asukasta. Väestönkasvuun on yleiskaavassa varau-
duttu seuraavasti: noin yksi kolmasosa asuinrakentamisen uudistuotan-
nosta toteutetaan täydennysrakentamisena, yksi kolmasosa koostuu 
Malmin lentokentän kaltaisista laajemmista aluekokonaisuuksista ja yk-
si kolmasosa on nk. bulevardikaupunginosissa.

Vaikka täydennysrakentamisella, käyttötarkoitusten muutoksilla ja jopa 
purkavalla saneerauksella on merkittävä roolinsa kaupungin kasvussa, 
eivät ne yksinään riitä vastaamaan kaavavarannon tarpeeseen. Kunta-
talouden näkökulmasta kaupunkirakenteen tiivistäminen jo rakennetuil-
la alueilla on usein kaikkein kannattavinta, mutta täydennysrakentami-
sen ja tonttikohtaisen lisärakentamisen luotettava ohjelmointi on hajau-
tuneen kiinteistöomistuksen vuoksi haastavaa. Näissä tapauksissa 
kaupunki on yleensä ainoastaan mahdollistajana ja varsinainen päätös 
rakentamisesta tehdään muualla. Myös käyttötarkoitusten muutokset 
tarjoavat mahdollisuuden asuntotuotannon lisäämiseen, mutta yhteen-
laskettunakaan käyttötarkoituksen muutokset ja täydennysrakentami-
nen eivät riitä riittävän asuntotuotannon varmistamiseen. Myös uusia 
riittävän suuria asuntoaluevarauksia on suunniteltava samanaikaisesti.

Yleiskaavassa on otettu luonto- ja virkistysarvot huomioon. Tavoitteena 
on turvata myös jatkossa riittävät virkistysalueet kasvavalle väestölle. 
Viheralueverkosto vahvistuu, virkistysalueet ja -palvelut ja meri ovat 
helposti saavutettavissa. Yleiskaavassa on koko kaava-aluetta koskeva 
yleismääräys, jonka mukaan vihersormien ja muiden seudullisten vihe-
ralueiden sekä paikallisen viheralueverkoston jatkuvuus tulee turvata. 
Vaikka joissain tapauksissa joudutaankin avaamaan uusia rakentami-
salueita ja viheralueiden henkeä kohti laskettu pinta-ala pienenee, voi-
daan hyvällä suunnittelulla huolehtia myös rakennettujen alueiden veh-
reydestä ja monimuotoisuudesta. Tiiviskin kaupunki voi olla luonnonlä-
heinen ja ekologinen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Nieminen Jarmo, toivomusponsi 20, Kvsto 26.10.2016 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.02.2017 § 76

HEL 2016-012146 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kau-
punginhallitukselle:

Yleiskaavassa varaudutaan Helsingin nopean ennusteen mukaiseen 
väestönkasvuun, mikä näyttää viime vuosina toteutuneen kasvun poh-
jalta perustellulta ratkaisulta. Tämä tarkoittaa, että Helsingissä olisi 
vuonna 2050 noin 860 000 asukasta. Väestönkasvuun on yleiskaavas-
sa varauduttu seuraavasti: noin yksi kolmasosa asuinrakentamisen uu-
distuotannosta toteutetaan täydennysrakentamisena, yksi kolmasosa 
koostuu Malmin lentokentän kaltaisista laajemmista aluekokonaisuuk-
sista ja yksi kolmasosa on nk. bulevardikaupunginosissa.

Vaikka täydennysrakentamisella, käyttötarkoitusten muutoksilla ja jopa 
purkavalla saneerauksella on merkittävä roolinsa kaupungin kasvussa, 
eivät ne yksinään riitä vastaamaan kaavavarannon tarpeeseen. Kunta-
talouden näkökulmasta kaupunkirakenteen tiivistäminen jo rakennetuil-
la alueilla on usein kaikkein kannattavinta, mutta täydennysrakentami-
sen ja tonttikohtaisen lisärakentamisen luotettava ohjelmointi on hajau-
tuneen kiinteistöomistuksen vuoksi haastavaa. Näissä tapauksissa 
kaupunki on yleensä ainoastaan mahdollistajana ja varsinainen päätös 
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rakentamisesta tehdään muualla. Myös käyttötarkoitusten muutokset 
tarjoavat mahdollisuuden asuntotuotannon lisäämiseen, mutta yhteen-
laskettunakaan käyttötarkoituksen muutokset ja täydennysrakentami-
nen eivät riitä riittävän asuntotuotannon varmistamiseen. Myös uusia 
riittävän suuria asuntoaluevarauksia on suunniteltava samanaikaisesti. 

Yleiskaavassa on otettu luonto- ja virkistysarvot huomioon. Tavoitteena 
on turvata myös jatkossa riittävät virkistysalueet kasvavalle väestölle. 
Viheralueverkosto vahvistuu, virkistysalueet ja -palvelut ja meri ovat 
helposti saavutettavissa. Yleiskaavassa on koko kaava-aluetta koskeva 
yleismääräys, jonka mukaan vihersormien ja muiden seudullisten vihe-
ralueiden sekä paikallisen viheralueverkoston jatkuvuus tulee turvata. 
Vaikka joissain tapauksissa joudutaankin avaamaan uusia rakentami-
salueita ja viheralueiden henkeä kohti laskettu pinta-ala pienenee, voi-
daan hyvällä suunnittelulla huolehtia myös rakennettujen alueiden veh-
reydestä ja monimuotoisuudesta. Tiiviskin kaupunki voi olla luonnonlä-
heinen ja ekologinen.

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen

Lisätiedot
Heikki Salmikivi, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37483

heikki.salmikivi(a)hel.fi
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§ 948
Valtuutettu Mika Raatikaisen toivomusponsi Vartiosaaren itäosien 
kallioiden säilyttämisestä luonnontilaisina Vartiosaaren osayleis-
kaavassa

HEL 2016-012154 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 27.10.2016 hyväksymän toivomusponnen (Mika Raatikainen) joh-
dosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdotta-
jalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Raatikainen Mika, toivomusponsi, Kvsto 26.10.2016 asia 6

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 27.10.2016 Vartiosaaren osayleiskaavan kaupungin-
valtuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Hyväksyessään Vartiosaaren osayleiskaavan valtuusto edellyttää, että 
Vartiosaaren itäosassa sijaitsevat kalliot pyritään säilyttämään mahdol-
lisimman luonnontilaisina." (Mika Raatikainen)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen 
ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toi-
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menpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Sel-
vitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkisuunnittelulautakunnan 
lausunto.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että Vartiosaa-
ren maisemarakenne on erityinen: Saarta ympäröivät kallioselänteet 
muodostavat keskelle saarta melko sulkeutuneen, suhteellisen jyrkkä-
reunaisen, maljamaisen laaksotilan, josta ei avaudu näkymiä muualle. 
Vartiosaaren korkeuserot ovat huomattavia, samoin rinteiden ja ranto-
jen jyrkkyydet paikoitellen. Saaren pohjoisosa on topografialtaan mäki-
nen ja jyrkkärinteinen, eteläosa on kumpuilevampaa. Saaren itäosan 
jyrkkäreunaiset kalliot ovat metsäisiä ja avokallioita tavataan ainoas-
taan molempien selänteiden korkeimmilla lakialueilla sekä rannoilla. 
Vartiosaaren voimakas maisemarakenne turvaa saaren ominaisluon-
netta ja takaa saaren ranta-alueiden hienoimpien luontokohteiden ja 
tunnuspiirteiden säästymisen. Vartiosaaren osayleiskaava on laadittu 
maisemarakenne huomioon ottaen.

Vartiosaaren merelliset näkymät avautuvat kaakkoon ja selännekallioil-
ta on erityisen hienoja näkymiä itäiseen saaristoon ja ulapalle. Vartio-
saaren metsäinen siluetti on toiminut itäisen saariston vihreänä selusta-
na. Vartiosaaren osayleiskaavan tavoitteena on säilyttää saaren itäran-
nan kallioinen metsäselänne ja huvilapuutarhakulttuurin vyöhyke le-
veämpänä ja laajempana yhtenäisenä viheralueena. Tätä kautta saa-
ren itäinen rantavyöhyke säilyy Helsingin itäisen saariston perinteisen 
maisemakuvan osana ja vaikuttaa osaltaan koko itäisen saariston koet-
tuun virkistysarvoon.

Vartiosaaren itärannan kalliovyöhykkeen saaren sisäpuoleinen osa lou-
naassa on osittain rakentamisaluetta. Rakentaminen on pienimuotoista 
ja se pyritään sijoittamaan siten, että se jää kallioselänteen latvusrajan 
taakse. Vartiosaaren tunnetuin näköalapaikka, ns. Viikinkikallio, ja sen
eteläpuolella oleva toinen korkea kallio säilyvät luonnontilaisina. Tär-
keät kulttuuri- sekä maisema- ja luontokohteet on suunnitelmassa pyrit-
ty säästämään ja kehittämään niitä osana rantojen viher- ja virkis-
tysalueita. Itärannan metsäinen kalliovyöhyke on osoitettu osayleiskaa-
vassa virkistysalueeksi, jonka luonto-, maisema-, puutarha- ja kulttuuri-
historialliset sekä geologiset arvot tulee säilyttää. Kulttuurihistoriallisesti 
arvokasta rannan huvilavyöhykettä kehitetään asuin-, palvelujen ja hal-
linnon alueena sekä virkistysalueena siten, että luonnonympäristöä voi-
daan säilyttää mahdollisimman paljon. Uudisrakentamisen ja tehostu-
van virkistyskäytön aiheuttamaa kulumista ranta- ja metsäalueilla voi-
daan ehkäistä reittiverkoston huolellisella suunnittelulla, toimivalla kulu-
nohjauksella ja mm. erilaisin pitkospuurakentein herkillä kallioalueilla ja 
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kosteikkopaikoissa. Osayleiskaavan suunnitteluperiaatteita noudate-
taan ja tarkennetaan Vartiosaaren asemakaavoituksen yhteydessä, jol-
loin alueita tutkitaan vielä perusteellisemmin ja suunnitellaan yksityis-
kohtaisemmin.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Raatikainen Mika, toivomusponsi, Kvsto 26.10.2016 asia 6

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.02.2017 § 82

HEL 2016-012154 T 00 00 03

Ksv 5264_74

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kau-
punginhallitukselle:

Vartiosaaren maisemarakenne on erityinen: saarta ympäröivät kalliose-
länteet muodostavat keskelle saarta melko sulkeutuneen, suhteellisen 
jyrkkäreunaisen, maljamaisen laaksotilan, josta ei avaudu näkymiä 
muualle. Vartiosaaren korkeuserot ovat huomattavia, samoin rinteiden 
ja rantojen jyrkkyydet paikoitellen. Saaren pohjoisosa on topografial-
taan mäkinen ja jyrkkärinteinen, eteläosa on kumpuilevampaa. Saaren 
itäosan jyrkkäreunaiset kalliot ovat metsäisiä ja avokallioita tavataan ai-
noastaan molempien selänteiden korkeimmilla lakialueilla sekä rannoil-
la.
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Vartiosaaren voimakas maisemarakenne turvaa saaren ominaisluon-
netta ja takaa saaren ranta-alueiden hienoimpien luontokohteiden ja 
tunnuspiirteiden säästymisen. Vartiosaaren osayleiskaava on laadittu 
maisemarakenne huomioon ottaen.

Vartiosaaren merelliset näkymät avautuvat kaakkoon ja selännekallioil-
ta on erityisen hienoja näkymiä itäiseen saaristoon ja ulapalle. Vartio-
saaren metsäinen siluetti on toiminut itäisen saariston vihreänä selusta-
na. Vartiosaaren osayleiskaavan tavoitteena on säilyttää saaren itäran-
nan kallioinen metsäselänne ja huvilapuutarhakulttuurin vyöhyke le-
veämpänä ja laajempana yhtenäisenä viheralueena. Tätä kautta saa-
ren itäinen rantavyöhyke säilyy Helsingin itäisen saariston perinteisen 
maisemakuvan osana ja vaikuttaa osaltaan koko itäisen saariston koet-
tuun virkistysarvoon.

Vartiosaaren itärannan kalliovyöhykkeen saaren sisäpuoleinen osa lou-
naassa on osittain rakentamisaluetta. Rakentaminen on pienimuotoista 
ja se pyritään sijoittamaan siten, että se jää kallioselänteen latvusrajan 
taakse. Vartiosaaren tunnetuin näköalapaikka, ns. Viikinkikallio, ja sen 
eteläpuolella oleva toinen korkea kallio säilyvät luonnontilaisina.

Tärkeät kulttuuri- sekä maisema- ja luontokohteet on suunnitelmassa 
pyritty säästämään ja kehittämään niitä osana rantojen viher- ja virkis-
tysalueita. Itärannan metsäinen kalliovyöhyke on osoitettu osayleiskaa-
vassa virkistysalueeksi, jonka luonto-, maisema-, puutarha- ja kulttuuri-
historialliset  sekä geologiset arvot tulee säilyttää. Kulttuurihistoriallises-
ti arvokasta rannan huvilavyöhykettä kehitetään asuin-, palvelujen ja 
hallinnon alueena sekä virkistysalueena siten, että luonnonympäristöä 
voidaan säilyttää mahdollisimman paljon. Uudisrakentamisen ja tehos-
tuvan virkistyskäytön aiheuttamaa kulumista ranta- ja metsäalueilla voi-
daan ehkäistä reittiverkoston huolellisella suunnittelulla, toimivalla kulu-
nohjauksella ja mm. erilaisin pitkospuurakentein herkillä kallioalueilla ja 
kosteikkopaikoissa. Osayleiskaavan suunnitteluperiaatteita noudate-
taan ja tarkennetaan Vartiosaaren asemakaavoituksen yhteydessä, jol-
loin alueita tutkitaan vielä perusteellisemmin ja suunnitellaan yksityis-
kohtaisemmin.

Esittelijä
vs. asemakaavapäällikkö
Pia Sjöroos

Lisätiedot
Ritva Luoto, projektipäällikkö, puhelin: 310 37294

ritva.luoto(a)hel.fi
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§ 949
Lainan myöntäminen Tahvonlahden venekerho ry:lle

HEL 2017-006718 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus myönsi Tahvonlahden venekerho ry:lle urheilu- ja ul-
koilulaitosrahastosta 16 000 euron lainan venekerhon kotisataman sa-
tamarakenteiden ja laitureiden uusimiseksi seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 4 vuoden ku-
luessa lainan nostosta.

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on vallitsevan peruskoron 
suuruinen.

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

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

Samalla kaupunginhallitus kehotti kaupunginkanslian talous- ja suunnit-
teluosaston varainhallintayksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lainahakemus.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Laajasalossa sijaitsevan Tahvonlahden venekerhon sataman rakenteet 
ovat elinkaarensa päässä aiheuttaen turvallisuusriskin käyttäjilleen. Li-
säksi alueen asukasmäärän kasvu lisää jatkuvasti venekerhon tarjoa-
mien venepaikkojen kysyntää. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on vuokrannut satama-alueen kaupun-
kiympäristön toimialalta vuoden 2043 loppuun asti. Liikuntatoimi on teh-
nyt Tahvonlahden venekerho ry:n kanssa sopimuksen laiturinpito-oi-
keudesta (22.12.2005, 49 §), joka on toistaiseksi voimassa kuuden 
kuukauden irtisanomisajalla.

Tahvonlahden venekerho ry hakee kokonaiskustannuksiltaan 40 000 
euron (alv 0 %) hankkeelle Helsingin kaupungilta 16 000 euron lainaa 
ja rahoittaa 24 000 euroa omilla varoillaan.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta puoltaa lainan myöntämistä Tahvon-
lahden venekerho ry:lle ja toteaa hankkeen olevan urheilu- ja ulkoilulai-
tosrahaston sääntöjen mukainen.  

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

Päätösehdotuksen mukaisen lainan korko on tällä hetkellä 0 % ja se 
muuttuu puolivuosittain peruskoron muuttuessa. Urheilu- ja ulkoilulai-
tosrahaston varoja on käytettävissä 127,3 miljoonaa euroa, josta 119,7 
miljoonaa euroa on varattu Olympiastadionin peruskorjaukseen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lainahakemus.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 19.09.2017 § 43

HEL 2017-006718 T 02 05 03 00

Viite

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupun-
ginhallitukselle Tahvonlahden venekerho ry:n laatimasta lainahakemuk-
sesta, joka koskee venekerhon kotisataman satamarakenteiden ja lai-
tureiden uusimista:

Lautakunta puoltaa omalta osaltaan nyt ilmoitetuilla kokonaiskustan-
nuksilla ja rahoitussuunnitelmalla 16 000 euron lainan myöntämistä nel-
jän vuoden laina-ajalla Tahvonlahden venekerho ry:lle kaupungin urhei-
lu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista käytettäväksi venekerhon kotisata-
man satamarakenteiden ja laitureiden osarahoituksena.  

Liikuntatoimen kannalta esitettyä hanketta on pidettävä kannatettavana 
ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahas-
ton varoista kaupungin edun mukaisena. Tahvonlahden venekerho ry:n 
hanke täydentää venekerhon kotisataman satamapalveluja ja vastaa 
alueen lisääntyvään venepaikkapalvelujen tarpeeseen. 

Tahvonlahden venekerho ry hakee kokonaiskustannuksiltaan 40 000 
euron (alv 0 %) hankkeelle rahoitussuunnitelman mukaista 16 000 eu-
ron lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on 
suunniteltu rahoitettavan omilla varoilla 24 000 euroa.  

Lautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hankkeis-
sa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskustan-
nuksista. 

Esittelijä
liikuntajohtaja
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Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Soile Lehmusto, hallintosihteeri, puhelin: 310 87803

soile.lehmusto(a)hel.fi
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§ 950
Kiinteistö Oy Helsingin Kalliolalle myönnetyn lainan sopimusehto-
jen muuttaminen

HEL 2017-009709 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus myönsi Kiinteistö Oy Kalliolalle 15.4.2013, § 423 
myöntämäänsä lainaan lyhennysvapaata 30.6.2018 asti sekä pidensi 
laina-aikaa 31.5.2035 saakka. Lainan jäljellä oleva pääoma maksetaan 
takaisin tasaerin lyhennysvapaan jälkeen uuden laina-ajan mukaisesti.

Käsittely

Esteelliset: Nasima Razmyar

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kalliola_lykkäyshakemus.pdf
2 Kalliola_lainapäätös.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kalliolan setlementtitalo on rakennettu vuonna 1966 ja kaupungin lai-
noittama kiinteistön peruskorjaus valmistui elokuussa 2016. Tilat ovat 
valtaosin voittoa tavoittelemattoman toiminnan käytössä. Rakennuk-
sessa toimii kansalaisopisto, kansalais- ja vapaaehtoistyö, Kalliolan ja 
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Suomen Setlementtiliiton toimistot sekä maksuton sosiaalineuvontapis-
te. Toimintaa on järjestetty myös Kallio-liikkeen, Kallio Block Partyn se-
kä katutaideryhmä G-Rexin kanssa ja tavoitteena on saada lisää yh-
teistyökumppaneita alueen yrityksistä ja järjestöistä. 

Kiinteistössä tapahtuvaa toimintaa järjestävän Kalliolan Kannatusyhdis-
tys ry:n taloustilanne on ollut jo pidemmän aikaa haastava ja maalis-
kuussa 2017 yhdistyksen hallitus hyväksyi talouden tasapainottamisoh-
jelman. Yhdistyksen taloustilanne onkin parantunut, mutta suuren pe-
ruskorjauslainan nopeahko lyhentäminen on osoittautunut haastavaksi. 
Lisäksi sote-uudistus asettaa toteutuessaan toiminnan kehittämiselle 
jälleen uusia tarpeita. 

Kiinteistö Oy Kalliola ja Kalliolan Kannatusyhdistys näkevät perustellus-
ti kiinteistön 50-vuotisen historian ensimmäisen suuren peruskorjauk-
sen pitoajaksi vähintään hakemuksessa esitetyn 20 vuotta. Kaupungilla 
on myöntämäänsä lainaan turvaavat vakuudet. Lyhennysvapaan myön-
täminen parantaa olennaisesti yhdistyksen ja kiinteistöosakeyhtiön ly-
hyen aikavälin taloustilannetta .

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kalliola_lykkäyshakemus.pdf
2 Kalliola_lainapäätös.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto
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§ 951
Tarkastusjohtajan virkasuhteen päättyminen

HEL 2017-008880 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Pirjo Hakanpään eroilmoituk-
sen tarkastusjohtajan virasta 1.1.2018 lukien. 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkansliaa käynnis-
tämään viran täyttämiseksi julkisen hakumenettelyn.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Pirjo Hakanpää on jättänyt eroilmoituksen tarkastusjohtajan virasta 
vanhuuseläkkeelle siirtymisen johdosta 1.1.2018 alkaen.

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 17 kohdan mu-
kaan kaupunginhallitus toteaa tarkastusjohtajan virkasuhteen päättymi-
sen viranhaltijan suorittaman irtisanomisen perusteella. 

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 14 kohdan mukaan kaupunginhallitus 
päättää sellaisen viran haettavaksi julistamisesta, johon kaupunginval-
tuusto ottaa viranhaltijan. Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 1 momentin 14 
kohdan mukaan tarkastusjohtajan virkaan ottamisesta päättää kaupun-
ginvaltuusto.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 12.09.2017 § 90

HEL 2017-008880 T 01 01 04 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tarkastusjohtajan eroilmoituksen tie-
doksi.

Esittelijä
vs. tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätiedot
Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 310 36581

vilma.lamminpaa(a)hel.fi
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§ 952
Tietosuojavastaavan virkaan ottaminen

HEL 2017-010626 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus valitsi ********** ********** tietosuojavastaavan vir-
kaan 1.12.2017 lukien 4 900 euron tehtäväkohtaisen palkan mukaan 
määräytyvin palkkaeduin. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Lisäksi kaupunginhallitus totesi, että mikäli virkaan otetaan henkilö, jo-
ka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä terveydellisiä tietoja ole käytet-
tävissä virkaan otettaessa, on päätös tällaisen henkilön osalta ehdolli-
nen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella 
virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden ku-
luessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

sari-anna.pennanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan tietosuo-
javastaavan valitsee kaupunginhallitus.

Kaupunginhallitus päätti 26.6.2017 § 701 julistaa tietosuojavastaavan 
viran julkisesti haettavaksi.
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Tietosuojavastaavan virka oli julkisesti haettavana 9.8.−28.8.2017. Ha-
kuilmoitus julkaistiin Metro-lehdessä 9.8.2017 ja Helsingin Sanomissa 
sekä Hufvudstadsbladetissa 13.8.2017. Lehti-ilmoitusten lisäksi hakuil-
moitus oli esillä kaupungin eRekry-palvelussa sekä Mol.fi-, Moster.fi-, 
Oikotie.fi-, LinkedIn-ja LakimiesRekrytointi-palveluissa.

Tietosuojavastaavan tehtävänä on huolehtia Helsingin kaupungin osal-
ta EU:n tietosuoja-asetuksen 39 artiklan mukaisista tehtävistä:

 antaa rekisterinpitäjälle tai henkilötietojen käsitteleville työntekijöille 
tietoja ja neuvoja, jotka koskevat asetuksen ja muiden unionin tai jä-
senvaltion tietosuojalainsäännösten mukaisia velvollisuuksia;

 seurata, että noudatetaan tietosuoja-asetusta, muita unionin tai jä-
senvaltion tietosuojalainsäännöksiä ja rekisterinpitäjän tai henkilö-
tietojen käsittelijän toimintamenettelyjä, jotka liittyvät henkilötietojen 
suojaan, mukaan lukien vastuunjako, tiedon lisääminen ja käsitte-
lyyn osallistuvan henkilöstön koulutus ja tähän liittyvät tarkastukset;

 antaa pyydettäessä neuvoja tietosuojaa koskevista vaikutustenar-
vioinneista ja valvoa sen toteutusta 35 artiklan mukaisesti;

 tehdä yhteistyötä valvontaviranomaisen kanssa;
 toimia valvontaviranomaisen yhteyspisteenä käsittelyyn liittyvissä 

kysymyksissä, mukaan lukien 36 artiklan mukainen ennakkokuule-
minen ja tarvittaessa kuuleminen muista mahdollisista kysymyksis-
tä.

Kaupunginhallituksen päätöksen 26.6.2017 § 701 mukaan viran kelpoi-
suusvaatimukset ovat ylempi oikeustieteellinen korkeakoulututkinto ja 
erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä tyydyttävä 
ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi tietosuojavastaavan hakuil-
moituksessa ilmoitettiin, että tietosuoja-asetuksen 37 artiklan 5 kohdan 
mukaan tietosuojavastaavaa nimitettäessä otetaan huomioon henkilön 
ammattipätevyys ja erityisesti asiantuntemus tietosuojalainsäädännöstä 
ja alan käytänteistä sekä valmiudet suorittaa 39 artiklassa tarkoitetut 
tehtävät.

Lisäksi eduksi ilmoitettiin luettavan julkisen hallinnon, erityisesti kunnal-
lishallinnon, prosessien, hallintomenettelyn ja päätöksenteon tuntemuk-
sen; kyvyn itsenäiseen työskentelyyn vastuullisissa tehtävissä, koke-
mus prosessijohtamisesta sekä yhteistyökyvyn.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä sää-
detyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu 
kansalaiskunto.

Valintaprosessi
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Virkaa haki hakuajan kuluessa 15 henkilöä. Liitteenä 1 on luettelo haki-
joista.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin viisi hakijaa: 
**********  ja **********

Hakijoita haastattelivat 5−7.9.2017 hallintojohtaja Juha Summanen, 
rekrytointipäällikkö Riitta Hellman ja johtava kaupunginasiamies Sari-
Anna Pennanen.

Psykologiseen henkilöarviointiin kutsuttiin kolme hakijaa: ********** ja 
**********. Henkilöarvioinnit suoritti Psycon Oy ajalla 18.−20.9.2017.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Kaikki arviointiin osallistuneet hakijat täyttävät viran kelpoisuusvaati-
mukset.

Perustelut valintaesitykselle

Tietosuojavastaavan virka on uusi ja se on perustettu, koska EU:n tie-
tosuoja-asetus edellyttää sitä, että kaikilla viranomaisilla on tietosuoja-
vastaava. Tietosuojavastaavan tehtävänä on suunnitella Helsingin kau-
pungin valmistautumista EU:n tietosuoja-asetuksen voimaantuloon se-
kä hoitaa tietosuoja-asetuksen mukaisia tietosuojavastaavan tehtäviä 
voimaantulon jälkeen. Tehtävä edellyttää uusien prosessien ja ohjeis-
tusten luomista yhteistyössä kaupungin muiden asiantuntijoiden kanssa 
ja kaupungin henkilöstön kouluttamista. 

Hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ja 
psyko-logisista henkilöarvioinneista ilmenevien seikkojen perusteella 
********** on tietosuojavastaavan virkaan parhaiten soveltuva. 
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********** EU:n tietosuoja-asetus edellyttää, että tietosuojavastaavaa ni-
mitettäessä tulee huomioida erityisesti asiantuntemus tietosuojalain-
säädännöstä.

Kaikki hakuasiakirjat ja muut hakuprosessiin liittyvät asiakirjat ovat näh-
tävillä kaupunginhallituksen kokouksessa ja tätä ennen valmistelijalla.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

sari-anna.pennanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus
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§ 953
Korkeasaaren eläintarhan ilvestarhan hankesuunnitelman enim-
mäishinnan korottaminen ja määrärahan myöntäminen

HEL 2017-000309 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti korottaa Korkeasaaren eläintarhan ilvestarhan 
20.10.2016 päivätyn hankesuunnitelman enimmäishintaa siten, että 
hankkeen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 1 196 000 euroa 
elokuun 2017 kustannustasossa.

Edelleen kaupunginhallitus päätti myöntää Korkeasaaren eläintarhalle 
vuoden 2017 talousarvion luvusta 8 08 Korkeasaaren eläintarhan in-
vestoinnit, Khn käytettäväksi 1 196 000 euroa ilvestarhan toteuttami-
seen.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat eläintarhanjohtaja Sanna Hellström ja 
hankepäällikkö Juha Viljakainen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa 
jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Eläintarhan esitys, 6.10.2017
2 Ilvestarha uusi kustannusarvio
3 Hankesuunnitelma 20.10.2016

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yleisten töiden lautakunta päätti 31.1.2017 hyväksyä 20.10.2016 päivä-
tyn Korkeasaaren ilvestarhan rakennustöiden hankesuunnitelman si-
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ten, että hankkeen enimmäiskustannus on arvonlisäverottomana 
728 000 euroa toukokuun 2016 kustannustasossa.

Korkeasaaren eläintarhan rakennusten ja tarhojen suunnitteluun, ra-
kentamiseen ja perusparannuksiin osoitetut määrärahat on 1.6.2017 al-
kaen osoitettu kaupunginhallituksen käytettäväksi. Aikaisemmin määrä-
rahat oli osoitettu yleisten töiden lautakunnan käyttöön. 

Korkeasaaren eläintarha esittää 6.10.2017 kaupunginhallitukselle, että 
20.10.2016 päivätyn ilvestarhan hankesuunnitelman arvonlisäverotonta 
enimmäishintaa korotettaisiin 1 196 000 euroon. 

Ilvestarhan enimmäishinnan kustannusten nousu on yhteensä 
468 000 euroa. Kustannusten nousuun on vaikuttanut ilveksien tarhan 
ja pesäalueiden erotukseen rakennettava betonimuuri, joka verhoillaan 
ruiskubetonoinnilla muistuttamaan luonnonkalliota ja näin ollen luo-
maan luonnollisen näköisen ympäristön. Tällä ratkaisulla erotetaan sel-
västi yleisölle näkyvä osa siitä ilvestarhan osa-alueesta, jossa ilvesten 
pesät ovat ja jossa henkilökunta tekee eläinten hoitoon liittyviä toimen-
piteitä. Lisäkustannuksia on aiheutunut yleisön katselualueen perusve-
sien ja sadevesiviemäröinteihin tehtävät aikaisemmista suunnitelmaista 
puuttuneet muutostyöt. Suunnitelmamuutoksina ilvestarhan pinta-alaa 
on kasvatettu. Suunnittelukustannukset ovat myös kasvaneet. Tarjous-
hintojen kustannusindeksin nousuvaikutus on 12 % eli 
noin 90 000 euroa. Ilvestarhan toteutus kilpailutettiin ja tarjouksia saa-
tiin vain yksi.

Nyt rakennettavalla alueella sijaitsee kaksi vuonna 1998 rakennettua 
varatarhaa. Alun perin tarhat on rakennettu metsäpeuroille. Tarhat ovat 
olleet suurimman osan ajasta tyhjillään, mutta niiden käyttö on matalan 
aidan ja hankalan maaston vuoksi ollut hyvin vähäistä. 

Peruskorjauksen yhteydessä varatarhat yhdistetään noin 500 m2:n ko-
koiseksi tarhaksi, ympäröivät aidat korotetaan. Tarhaan rakennetaan 
pesät, eristystarha ja kiipeilytelineitä. Tämän jälkeen tarha täyttää maa-
ja metsätalousministeriön asetuksen nro 2/EEO/2003 (MMM:n asetuse-
läintarhassa ja pysyvässä eläinnäyttelyssä pidettävien eläinten pidolle 
asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista).

Tarha sijoitetaan Korkeasaaren yleissuunnitelman (2011) mukaisesti 
Suomalaisen metsän teema-alueelle ja ilves siirtyy sinne Kissalaaksos-
sa sijaitsevasta tarhasta. Vanha ilvestarha tarvitaan lisätilaksi tiikereille, 
joiden nykyinen tila pentuaikana on liian pieni. Tarha rakennetaan avo-
tarhana, koska kyseinen vaihtoehto on katettua edullisempi. Maasto 
kohoaa melko voimakkaasti tarhan takaosaa kohti ja siksi eläinten nä-
kymiseen yleisölle on kiinnitetty erityistä huomiota ja tarhan eteläosaan 
toteutetaan katselualue.
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Korotetun enimmäishinnan mukainen ilvestarhan hankesuunnitelma 
voidaan toteuttaa vuoden 2017 talousarvion luvussa 8 08 Korkeasaa-
ren eläintarhan investoinnit, Khn käytettäväksi määrärahojen puitteissa 
edellyttäen, että muita ohjelmoituja hankkeita uudelleen aikataulute-
taan. Hankkeelle tulisi myöntää yhteensä 1 196 000 euron määräraha 
em. talousarvion luvusta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Eläintarhan esitys, 6.10.2017
2 Ilvestarha uusi kustannusarvio
3 Hankesuunnitelma 20.10.2016

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Korkeasaaren eläintarha
Kaupunkiympäristön toimiala
Taloushallintopalvelu -liikelitos

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 31.01.2017 § 43

HEL 2017-000309 T 10 06 00

Mustikkamaanpolku 12, 00570 Helsinki

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti hyväksyä 20.10.2016 päivätyn Kor-
keasaaren ilvestarhan rakennustöiden hankesuunnitelman siten, että 
hankkeen enimmäiskustannus on arvonlisäverottomana 728 000 euroa 
toukokuun 2016 kustannustasossa.

Korkeasaaren johtokunta on päättänyt omalta osaltaan hyväksyä ilves-
tarhan rakennustöiden tarveselvityksen 3.11.2016 § 40.

Esittelijä
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tulosryhmän johtaja
Jukka Forsman

Lisätiedot
Jukka Forsman, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38484

jukka.forsman(a)hel.fi
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§ 954
Yhdenvertaisuustoimikunnan asettaminen

HEL 2017-009490 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudekseen yhdenvertaisuustoi-
mikunnan, jonka tehtävänä on:

 edistää yhdenvertaisuuden toteutumista kaikessa kaupungin toimin-
nassa ja palveluissa

 varmistaa asukkaiden osallisuus ja konkreettisten tarpeiden huo-
miointi yhdenvertaisuussuunnittelussa

 valtavirtaistaa yhdenvertaisuus ja yhdenvertaisuusvaikutusten ar-
viointi läpäiseväksi periaatteeksi kaikessa kaupungin toiminnassa

 edistää syrjimättömän ja yhdenvertaisen kohtelun toteutumista Hel-
singin kaupungin henkilöstöpolitiikassa ja palveluissa

 seurata kohtuullisen mukautuksen ja positiivisen erityiskohtelun pe-
riaatteen soveltamista tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistämi-
seksi. 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä jäsenet ja varajäsenet seuraa-
vasti:

  Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
1. Kok. Päivi Kiili-Laakko Yakup Yilmaz
2. Vihr. Katja Mannerström Milo Toivonen
3. Vihr. Tino Singh Tekla Kosonen
4. SDP Maria Loima Samuel Jokela
5. SDP Mikko Weckström Maria Nyroos
6. Vas. Binar Mustafa Elina Vainikainen
7. RKP Byoma Tamrakar Pentti Pieski

 Puheenjohtaja Maria Loima
 Varapuheenjohtaja Katja Mannerström

Lisäksi kaupunginhallitus kehotti kaupunginkanslian tietotekniikka- ja 
viestintäosastoa vastaamaan toimielimen esittely- ja sihteeritehtävien 
järjestämisestä. 
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Vielä kaupunginhallitus päätti, että toimikuntaan sovelletaan kaupun-
ginvaltuuston antamaa päätöstä luottamushenkilöiden taloudellisista 
etuuksista.

Käsittely

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Kohdan 1 tehtävät poistetaan ja muutetaan kuulu-
maan seuraavasti: 

- edistää yhdenvertaisuuden toteutumista kaikessa kaupungin toimin-
nassa ja palveluissa
- varmistaa asukkaiden osallisuus ja konkreettisten tarpeiden huomioin-
ti yhdenvertaisuussuunnittelussa
- valtavirtaistaa yhdenvertaisuus ja yhdenvertaisuusvaikutusten arvioin-
ti läpäiseväksi periaatteeksi kaikessa kaupungin toiminnassa
- edistää syrjimättömän ja yhdenvertaisen kohtelun toteutumista Helsin-
gin kaupungin henkilöstöpolitiikassa ja palveluissa
- seurata kohtuullisen mukautuksen ja positiivisen erityiskohtelun peri-
aatteen soveltamista tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistämiseksi

Kannattaja: Maria Ohisalo

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Veronika Honkasalon 
vastaehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hanna Maidell, erityissuunnittelija, puhelin: 310 45072

hanna.maidell(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Toimikunnan jäsenet Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää asettaa toimikaudekseen yhdenvertaisuus-
toimikunnan, jonka tehtävänä on:

 edistää moniarvoisen ja toimivan arjen luomista Helsinkiin
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 varmistaa asukkaiden yhdenvertaista osallisuutta
 edistää syrjimätöntä ja yhdenvertaista kohtelua kaupungin järjestä-

missä palveluissa. 

Samalla kaupunginhallitus päättää nimetä jäsenet ja varajäsenet seu-
raavasti:

  Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
1. Kok. Päivi Kiili-Laakko Yakup Yilmaz
2. Vihr. Katja Mannerström Milo Toivonen
3. Vihr. Tino Singh Tekla Kosonen
4. SDP Maria Loima Samuel Jokela
5. SDP Mikko Weckström Maria Nyroos
6. Vas. Binar Mustafa Elina Vainikainen
7. RKP Byoma Tamrakar Pentti Pieski

 Puheenjohtaja Maria Loima
 Varapuheenjohtaja Katja Mannerström

Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa kaupunginkanslian tietotekniikka- ja 
viestintäosastoa vastaamaan toimielimen esittely- ja sihteeritehtävien 
järjestämisestä. 

Vielä kaupunginhallitus päättää, että toimikuntaan sovelletaan kaupun-
ginvaltuuston antamaa päätöstä luottamushenkilöiden taloudellisista 
etuuksista.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunkistrategiassa tavoitteena on asukkaiden yhdenvertai-
nen osallisuus ja hyvä ja toimiva arki. Saavutettavuutta ja esteettömyyt-
tä lisätään. 

Muuttunut yhdenvertaisuuslaki edellyttää suunnitelmallista yhdenvertai-
suuden edistämistä. Syrjintä on nykyisin kielletty kaikkiin pysyviin tai 
niihin rinnastettaviin ominaisuuksiin liittyen. Kaupungin palvelutoimin-
nan yhdenvertaisuuden linjaukset hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 
3.4.2017. Uudet kaupungin toimialat vastaavat yhdenvertaisuuden ta-
voitteista ja edistämistoimenpiteistä. 

Esitys perustuu johtamisjärjestelmän uudistamisen yhteydessä tehtyyn 
toimi- ja neuvottelukuntien sekä vaikuttamistoimielinten kokonaisuutta 
koskevaan tarkasteluun. Johtamisen jaosto käsitteli kokonaisuutta 
3.4.2017 kokouksessaan.
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Yhdenvertaisuustoimikunnan tehtävät

Yhdenvertaisuustoimikunta tukee koko kaupungin yhdenvertaisuuden 
edistämisen suunnitelman linjausten ja toimenpiteiden toteutusta.

Toimikunta edistää kaupungin johdon sitoutumista yhdenvertaisuuden 
ja syrjimättömyyden edistämiseen ja tietoisuutta kunnan roolista yhtenä 
valtakunnallisena viranomaisena.    

Toimikunta seuraa tutkimuksia syrjinnälle alttiiden väestöryhmien koh-
telusta.

Toimikunta lisää tietoisuutta yhdenvertaisuuden merkityksestä asukkai-
den hyvinvoinnille ja terveydelle.

Lisäksi yhdenvertaisuustoimikunta suunnittelee toimenpiteitä sukupuoli- 
ja seksuaalivähemmistöjen sekä risteävästä syrjinnästä kärsivien tasa-
arvon parantamiseksi. 

Yhteistyö vammais- ja vanhusneuvoston sekä yhdenvertaisuustoimi-
kunnan ja tasa-arvotoimikunnan kanssa on tehtävien toteuttamisen 
kannalta tärkeää.

Yhdenvertaisuustoimikunta antaa lausuntoja ja tekee aloitteita tehtä-
viensä toteuttamiseksi.

Yhdenvertaisuustoimikunnan kokoonpano

Toimielimeen nimettävät ulkopuoliset jäsenet ovat kuntalain (410/2015) 
69 §:n mukaisia luottamushenkilöitä. Kaupungin henkilöstöön kuuluvat 
asiantuntijat osallistuvat toimielimen toimintaan tehtävän tai asemansa 
puolesta.

Toimikuntia koskevat säännökset ja määräykset

Yhdenvertaisuustoimikunta on toimikuntaan rinnastuva kuntalain 
(410/2015) 30 §:n mukainen kunnan toimielin, joka voidaan asettaa 
hoitamaan määrättyä tehtävää. Kuntalain esitöissä toimikunnilla tarkoi-
tetaan erityisesti projektiluonteisia tehtäviä hoitavia toimielimiä.

Kuntalain 30 §:n mukaan kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojal-
la muukin toimielin voi asettaa toimikunnan määrätyn tehtävän hoita-
mista varten. Toimikunta voidaan asettaa enintään sen asettaneen toi-
mielimen toimikaudeksi. Toimikunnan jäsenille valitaan henkilökohtai-
set varajäsenet.

Kuntalain 74 §:n mukaan toimikuntaan voidaan valita sellainenkin hen-
kilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai 
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jonka kotikunta kunta ei ole. Myös toimikuntaan valittavien luottamus-
henkilöiden tulee antaa suostumus luottamustoimeen.

Toimikuntien kokouksessa noudatetaan kunnan toimielinten hallinto- ja 
kokousmenettelyä vastaavaa menettelyä. Hallintosäännön 29 luvun 8 
§:n mukaan muun toimielimen kokouksessa asiat ratkaistaan esittelys-
tä toimielimen toiminnan sisäistä järjestelyä lukuun ottamatta.

Kuntalain 33 §:n mukaan valinnasta vastaava toimielin valitsee jäsenik-
si valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapu-
heenjohtajia. Toimikunnille on tarkoituksenmukaista valita yhteneväi-
sesti puheenjohtaja ja yksi varapuheenjohtaja. Toimikunta voi myös 
kuulla asiantuntijoita.

Toimikunnan tulee täyttää tasa-arvolain (609/1986) vaatimukset suku-
puolten välisestä tasa-arvosta. Kunnallisissa toimielimissä lukuun otta-
matta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin 
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Toimikunnan jäsenille ja varajäsenille maksetaan kokouspalkkioita ja 
korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoi-
men vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämi-
sestä tai muusta vastaavasta syystä sekä matkakustannusten korvaus-
ta ja päivärahaa kaupunginvaltuuston hyväksymien luottamushenkilöi-
den taloudellisten periaatteiden mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hanna Maidell, erityissuunnittelija, puhelin: 310 45072

hanna.maidell(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Toimikunnan jäsenet Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.10.2017 § 898
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HEL 2017-009490 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 23.10.2017 saakka.

Käsittely

09.10.2017 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 
23.10.2017 saakka Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hanna Maidell, erityissuunnittelija, puhelin: 310 45072

hanna.maidell(a)hel.fi
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§ 955
Tasa-arvotoimikunnan asettaminen

HEL 2017-009489 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudekseen tasa-arvotoimikun-
nan, jonka tehtävänä on:

 Valtavirtaistaa sukupuolten tasa-arvo ja sukupuolivaikutusten ar-
viointi läpäiseväksi periaatteeksi kaikessa kaupungin toiminnassa

 tukea kaikkien sukupuolten tasa-arvon toteutumista Helsingin kau-
pungin henkilöstöpolitiikassa ja palveluissa

 edistää tasa-arvoa estävien olosuhteiden muuttamista ja kaikkien 
sukupuolten tasa-arvon toteutumista kaikessa kaupungin toiminnas-
sa ja palveluissa

 seurata Helsingin tasa-arvohanketta 2017–2021.

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä jäsenet ja varajäsenet seuraa-
vasti:

  Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
1. Kok. Maria Jokinen Mukhtar Abib
2. Kok. Panu Mäenpää Ogechukwu Eneh
3. Vihr. Alviina Alametsä Kasper Kivistö
4. SDP Roby Mountrakis Irma Marttila
5. Vas. Milla Pyykkönen Ville Ritala
6. RKP Niklas Mannfolk Anna Jungner-Nordgren
7. Fem Nelli Ruotsalainen Annu Kemppainen

 Puheenjohtaja Alviina Alametsä
 Varapuheenjohtaja Roby Mountrakis

Lisäksi kaupunginhallitus kehotti kaupunginkanslian tietotekniikka- ja 
viestintäosastoa vastaamaan toimielimen esittely- ja sihteeritehtävien 
järjestämisestä.

Vielä kaupunginhallitus päätti, että toimikuntaan sovelletaan kaupun-
ginvaltuuston antamaa päätöstä luottamushenkilöiden taloudellisista 
etuuksista.

Käsittely
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Vastaehdotus:
Maria Ohisalo: Muutetaan toimikunnan tehtävät päätösehdotukseen. 
Seuraavat korvaavat päätösehdotuksen nykyiset kolme ranskalaista vii-
vaa:

*Valtavirtaistaa sukupuolten tasa-arvo ja sukupuolivaikutusten arviointi 
läpäiseväksi periaatteeksi kaikessa kaupungin toiminnassa

* tukea kaikkien sukupuolten tasa-arvon toteutumista Helsingin kau-
pungin henkilöstöpolitiikassa ja palveluissa

* edistää tasa-arvoa estävien olosuhteiden muuttamista ja kaikkien su-
kupuolten tasa-arvon toteutumista kaikessa kaupungin toiminnassa ja 
palveluissa

* seurata Helsingin tasa-arvohanketta 2017–2021

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Maria Ohisalon vas-
taehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hanna Maidell, erityissuunnittelija, puhelin: 310 45072

hanna.maidell(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Toimikunnan jäsenet Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää asettaa toimikaudekseen tasa-arvotoimikun-
nan, jonka tehtävänä on:

 edistää naisten ja miesten tasa-arvoista osallisuutta kaupunkistrate-
gian mukaisen urbaanin ja toimivan Helsingin luomiseen

 valtavirtaistaa sukupuolten tasa-arvo läpäiseväksi periaatteeksi kai-
kessa kaupungin toiminnassa
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 tukea sukupuolten tasa-arvon toteutumista Helsingin kaupungin pal-
veluissa.

Samalla kaupunginhallitus päättää nimetä jäsenet ja varajäsenet seu-
raavasti:

  Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
1. Kok. Maria Jokinen Mukhtar Abib
2. Kok. Panu Mäenpää Ogechukwu Eneh
3. Vihr. Alviina Alametsä Kasper Kivistö
4. SDP Roby Mountrakis Irma Marttila
5. Vas. Milla Pyykkönen Ville Ritala
6. RKP Niklas Mannfolk Anna Jungner-Nordgren
7. Fem Nelli Ruotsalainen Annu Kemppainen

 Puheenjohtaja Alviina Alametsä
 Varapuheenjohtaja Roby Mountrakis

Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa kaupunginkanslian tietotekniikka- ja 
viestintäosastoa vastaamaan toimielimen esittely- ja sihteeritehtävien 
järjestämisestä.

Vielä kaupunginhallitus päättää, että toimikuntaan sovelletaan kaupun-
ginvaltuuston antamaa päätöstä luottamushenkilöiden taloudellisista 
etuuksista.

Esittelijän perustelut

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa edellyte-
tään, että kunnat viranomaisroolissa edistävät suunnitelmallisesti suku-
puolten välistä tasa-arvoa kaikessa toiminnassaan. 

Tasa-arvotoimikunnan tehtävän lähtökohtana on lisäksi Council of Eu-
ropean Municipalities and Regions -järjestön (CEMR) laatima Euro-
pean Charter of Gender Equality of Men and Women in Local Life eli 
Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirja miesten ja naisten osallistumi-
sesta paikallishallintoon. Helsinki allekirjoitti peruskirjan vuonna 2007. 

Tasa-arvolain suunnitteluvelvoitteen ja peruskirjan pohjalta on laadittu 
suunnitelma sukupuolten tasa-arvon edistämisestä Helsingin kaupun-
gin palveluissa 2013-2016 (jatkettu 2017-2018). 

Vuodesta 2015 tasa-arvolain tarkoituksena on myös estää sukupuoli-
identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä. 
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Henkilöstön sukupuolten tasa-arvon edistämiseen liittyvät lakisääteiset 
tehtävät ja toimenpiteet käsitellään kaupunginkanslian ja henkilöstöjär-
jestöjen muodostamissa yhteistyöelimissä.

Esitys perustuu johtamisjärjestelmän uudistamisen yhteydessä tehtyyn 
toimi- ja neuvottelukuntien sekä vaikuttamistoimielinten kokonaisuutta 
koskevaan tarkasteluun. Johtamisen jaosto käsitteli kokonaisuutta 
3.4.2017 kokouksessaan.

Tasa-arvotoimikunnan tehtävät

Toimikunta edistää tietoisuutta sukupuolistereotypioiden vaikutuksesta 
tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin osallistua omaa elämänkokemusta ja 
luovuutta hyödyntäen kaupungin yhteiseen kehittämiseen.

Toimikunta huolehtii siitä, että kaikkien merkittävien kaupungin hank-
keiden suunnitteluvaiheessa arvioidaan niiden mahdolliset vaikutukset 
sukupuolten tasa-arvon toteutumisen tai edistämisen kannalta valtavir-
taistamisperiaatteen mukaisesti.

Toimikunta varmistaa naisten ja miesten yhtäläisiä mahdollisuuksia 
osallisuuden edistämiseen liittyvissä kaupungin hankkeissa. 

Toimikunta seuraa tutkimuspohjaisia Helsingin kaupungin palveluiden 
tasa-arvon edistämisen arviointihankkeita sekä Helsingin kaupungin 
palvelujen tasa-arvosuunnitelman 2013-2016 (2017-2018) tavoitteiden 
toteutumista. 

Lisäksi toimikunnan tehtävänä on asiantuntemuksellaan ennaltaehkäis-
tä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluviin kohdistuvaa syrjin-
tää kaupungin palveluissa.

Yhteistyö vammais- ja vanhusneuvoston sekä yhdenvertaisuustoimi-
kunnan ja tasa-arvotoimikunnan kanssa on tehtävien toteuttamisen 
kannalta tärkeää.

Tasa-arvotoimikunta antaa lausuntoja ja tekee aloitteita tehtäviensä to-
teuttamiseksi.

Tasa-arvotoimikunnan kokoonpano

Toimielimeen nimettävät ulkopuoliset jäsenet ovat kuntalain (410/2015) 
69 §:n mukaisia luottamushenkilöitä. Kaupungin henkilöstöön kuuluvat 
asiantuntijat osallistuvat toimielimen toimintaan tehtävän tai asemansa 
puolesta.

Toimikuntia koskevat säännökset ja määräykset
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Tasa-arvotoimikunta on toimikuntaan rinnastuva kuntalain (410/2015) 
30 §:n mukainen kunnan toimielin, joka voidaan asettaa hoitamaan 
määrättyä tehtävää. Kuntalain esitöissä toimikunnilla tarkoitetaan erityi-
sesti projektiluonteisia tehtäviä hoitavia toimielimiä.

Kuntalain 30 §:n mukaan kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojal-
la muukin toimielin voi asettaa toimikunnan määrätyn tehtävän hoita-
mista varten. Toimikunta voidaan asettaa enintään sen asettaneen toi-
mielimen toimikaudeksi. Toimikunnan jäsenille valitaan henkilökohtai-
set varajäsenet.

Kuntalain 74 §:n mukaan toimikuntaan voidaan valita sellainenkin hen-
kilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai 
jonka kotikunta kunta ei ole. Myös toimikuntaan valittavien luottamus-
henkilöiden tulee antaa suostumus luottamustoimeen.

Toimikuntien kokouksessa noudatetaan kunnan toimielinten hallinto- ja 
kokousmenettelyä vastaavaa menettelyä. Hallintosäännön 29 luvun 8 
§:n mukaan muun toimielimen kokouksessa asiat ratkaistaan esittelys-
tä toimielimen toiminnan sisäistä järjestelyä lukuun ottamatta.

Kuntalain 33 §:n mukaan valinnasta vastaava toimielin valitsee jäsenik-
si valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapu-
heenjohtajia. Toimikunnille on tarkoituksenmukaista valita yhteneväi-
sesti puheenjohtaja ja yksi varapuheenjohtaja. Toimikunta voi myös 
kuulla asiantuntijoita. 

Toimikunnan tulee täyttää tasa-arvolain (609/1986) vaatimukset suku-
puolten välisestä tasa-arvosta. Kunnallisissa toimielimissä lukuun otta-
matta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin 
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Toimikunnan jäsenille ja varajäsenille maksetaan kokouspalkkioita ja 
korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoi-
men vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämi-
sestä tai muusta vastaavasta syystä sekä matkakustannusten korvaus-
ta ja päivärahaa kaupunginvaltuuston hyväksymien luottamushenkilöi-
den taloudellisten periaatteiden mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hanna Maidell, erityissuunnittelija, puhelin: 310 45072

hanna.maidell(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Toimikunnan jäsenet Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.10.2017 § 899

HEL 2017-009489 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 23.10.2017 saakka.

Käsittely

09.10.2017 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 
23.10.2017 saakka Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hanna Maidell, erityissuunnittelija, puhelin: 310 45072

hanna.maidell(a)hel.fi
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§ 956
Lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suun-
nitelmasta 2018-2021

HEL 2017-009136 T 08 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus antoi Uudenmaan ELY-keskukselle tienpidon ja lii-
kenteen suunnitelmasta 2018-2021 seuraavan lausunnon:

Yleisiä huomioita

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tienpidon ja lii-
kenteen suunnitelmassa 2018-2021 esitetyt tienpidon keskeiset linjauk-
set ovat oikeansuuntaiset ottaen huomioon tienpidon rahoitustason. On 
kuitenkin huolestuttavaa, että Helsingissä sijaitseville maanteille ei juu-
rikaan investoida lähivuosina. Liikennehankkeiden toteutumatta jäämi-
nen voi aiheuttaa asuntotuotannon viivästymistä yhdyskuntarakenteen 
kehittämisen kannalta tärkeissä kohteissa.

Uudenmaan ELY-keskuksen käytössä oleva vuotuinen perustienpidon 
rahoitus on jo vuosia ollut noin 100 milj. euron tuntumassa. Tienpitoon 
osoitettavien varojen niukkuus ei vastaa alueen tienpidon tarpeita. Alu-
een osuus koko maan liikennesuoritteista (noin 30 %) on huomattavasti 
suurempi kuin tienpitoon osoitettu rahoitus (noin 20 %). Pääkaupunki-
seudun osuutta koko maan tieverkon rahoituksesta tulee lisätä, jotta 
päivittäinen liikennöitävyys ja elinkeinoelämän kilpailukyky turvataan ja 
seudun hankkeita voidaan ottaa mukaan tuleviin tienpidon ja liikenteen 
suunnitelmiin.

Kaupunki osaltaan varautuu talousarviossaan yhteishankkeiden toteut-
tamiseen sovittavan kustannusjaon ja aikataulun mukaisesti.

Hankkeet

Seuraavat maanteille sijoittuvat hankkeet, jotka eivät sisälly ELY-kes-
kuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmaan, tulisi käynnistää suunni-
telmakaudella 2018-2021:

- Kehä I:n ja Myllypurontien eritasoliittymä. Hanke on kokonaisvaikutta-
vuudeltaan Kehä I:n suunnitteluhankkeista parhaimpia. Hankkeen posi-
tiiviset vaikutukset liikenneturvallisuuteen ovat merkittävät.
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- Kuninkaantammen eritasoliittymä Hämeenlinnanväylällä sekä lisä-
kaistat ja meluesteet Kaarelan kohdalla. Kuninkaantammen alueen ra-
kentaminen on jo aloitettu eikä sieltä ole suoraa yhteyttä Hämeenlin-
nanväylälle.

- Maanteiden meluntorjuntahankkeet. Valtion väylien meluntorjunta-
hankkeita tulee kiirehtiä edelleen kasvavien meluhaittojen vähentämi-
seksi.

Helsingin kaupunki on useasti aiemminkin korostanut, että valtion tulee 
omalta osaltaan luoda edellytykset kaupunkien maankäytön tiivistämi-
selle varmistamalla liikennehankkeiden valtionrahoitus. Maankäytön 
kehittämistä kestävän yhdyskuntarakenteen tavoitteiden mukaiseksi 
edistäisi Hämeenlinnanväylän Kuninkaantammen eritasoliittymän lisäk-
si myös Länsiväylän Koivusaaren eritasoliittymän rakentaminen.

Tärkeiden kuljetusreittien parantaminen sekä raskaan liikenteen tarpei-
den huomioiminen, mm. taukopaikkojen kehittäminen, on suunnitel-
massa otettu keskeiseksi teemaksi. Raskaan liikenteen taukopaikkojen 
toteutus pitääkin saada käyntiin nopeasti. Levähdysalueiden puute siir-
tää raskaan liikenteen pysäköintipainetta kaupunkiympäristöön, mikä 
aiheuttaa suuria haittoja niin liikenneturvallisuudelle kuin liikenteen su-
juvuudellekin. Älykkäillä ratkaisuilla kaupungin ulkopuolelle sijoitetut le-
vähdysalueet toimivat erinomaisesti osana sujuvaa kuljetusketjua ja vä-
hentävät myös ympäristö- ja liikennehaittoja kaupungissa.

Kaupunginhallitus antoi Uudenmaan ELY-keskukselle tienpidon ja lii-
kenteen suunnitelmasta 2018-2021 seuraavan lausunnon:

Yleisiä huomioita

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tienpidon ja lii-
kenteen suunnitelmassa 2018-2021 esitetyt tienpidon keskeiset linjauk-
set ovat oikeansuuntaiset ottaen huomioon tienpidon rahoitustason. On 
kuitenkin huolestuttavaa, että Helsingissä sijaitseville maanteille ei juu-
rikaan investoida lähivuosina. Liikennehankkeiden toteutumatta jäämi-
nen voi aiheuttaa asuntotuotannon viivästymistä yhdyskuntarakenteen 
kehittämisen kannalta tärkeissä kohteissa.

Uudenmaan ELY-keskuksen käytössä oleva vuotuinen perustienpidon 
rahoitus on jo vuosia ollut noin 100 milj. euron tuntumassa. Tienpitoon 
osoitettavien varojen niukkuus ei vastaa alueen tienpidon tarpeita. Alu-
een osuus koko maan liikennesuoritteista (noin 30 %) on huomattavasti 
suurempi kuin tienpitoon osoitettu rahoitus (noin 20 %). Pääkaupunki-
seudun osuutta koko maan tieverkon rahoituksesta tulee lisätä, jotta 
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päivittäinen liikennöitävyys ja elinkeinoelämän kilpailukyky turvataan ja 
seudun hankkeita voidaan ottaa mukaan tuleviin tienpidon ja liikenteen 
suunnitelmiin.

Kaupunki osaltaan varautuu talousarviossaan yhteishankkeiden toteut-
tamiseen sovittavan kustannusjaon ja aikataulun mukaisesti.

Nykyinen toimintatapa jossa kaupunki suunnittelee osaa Helsingin lii-
kenneverkosta ja ELY-keskus osaa johtaa pitkiin viiveisiin hankkeiden 
toteutuksessa ja hankalaan osaoptimointiin. Helsinki pitäisi tarkoituk-
senmukaisena siirtyä malliin, jossa ELY-keskus antaa kaupungille yh-
dessä sovittavan vuotuisen rahamäärän ja kaupunki vastaa hankkeiden 
priorisoinnista ja toteutuksesta itsenäisesti, täydentäen rahoitusta omil-
la varoillaan tarvittavassa määrin. Tämä johtaisi hankkeiden oikea-ai-
kaisempaan toteutukseen ja helpottaisi suunnittelua.

Hankkeet

Seuraavat maanteille sijoittuvat hankkeet, jotka eivät sisälly ELY-kes-
kuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmaan, tulisi käynnistää suunni-
telmakaudella 2018-2021:

- Kehä I:n ja Myllypurontien eritasoliittymä. Hanke on kokonaisvaikutta-
vuudeltaan Kehä I:n suunnitteluhankkeista parhaimpia. Hankkeen posi-
tiiviset vaikutukset liikenneturvallisuuteen ovat merkittävät.

- Kuninkaantammen eritasoliittymä Hämeenlinnanväylällä sekä lisä-
kaistat ja meluesteet Kaarelan kohdalla. Kuninkaantammen alueen ra-
kentaminen on jo aloitettu eikä sieltä ole suoraa yhteyttä Hämeenlin-
nanväylälle.

- Maanteiden meluntorjuntahankkeet. Valtion väylien meluntorjunta-
hankkeita tulee kiirehtiä edelleen kasvavien meluhaittojen vähentämi-
seksi.

Helsingin kaupunki on useasti aiemminkin korostanut, että valtion tulee 
omalta osaltaan luoda edellytykset kaupunkien maankäytön tiivistämi-
selle varmistamalla liikennehankkeiden valtionrahoitus. Maankäytön 
kehittämistä kestävän yhdyskuntarakenteen tavoitteiden mukaiseksi 
edistäisi Hämeenlinnanväylän Kuninkaantammen eritasoliittymän lisäk-
si myös Länsiväylän Koivusaaren eritasoliittymän rakentaminen.

Tärkeiden kuljetusreittien parantaminen sekä raskaan liikenteen tarpei-
den huomioiminen, mm. taukopaikkojen kehittäminen, on suunnitel-
massa otettu keskeiseksi teemaksi. Raskaan liikenteen taukopaikkojen 
toteutus pitääkin saada käyntiin nopeasti. Levähdysalueiden puute siir-
tää raskaan liikenteen pysäköintipainetta kaupunkiympäristöön, mikä 
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aiheuttaa suuria haittoja niin liikenneturvallisuudelle kuin liikenteen su-
juvuudellekin. Älykkäillä ratkaisuilla kaupungin ulkopuolelle sijoitetut le-
vähdysalueet toimivat erinomaisesti osana sujuvaa kuljetusketjua ja vä-
hentävät myös ympäristö- ja liikennehaittoja kaupungissa.

Käsittely

Vastaehdotus:
Otso Kivekäs: Lisätään yleisiä huomioita loppuun:

Nykyinen toimintatapa jossa kaupunki suunnittelee osaa Helsingin lii-
kenneverkosta ja ELY-keskus osaa johtaa pitkiin viiveisiin hankkeiden 
toteutuksessa ja hankalaan osaoptimointiin. Helsinki pitäisi tarkoituk-
senmukaisena siirtyä malliin, jossa ELY-keskus antaa kaupungille yh-
dessä sovittavan vuotuisen rahamäärän ja kaupunki vastaa hankkeiden 
priorisoinnista ja toteutuksesta itsenäisesti, täydentäen rahoitusta omil-
la varoillaan tarvittavassa määrin. Tämä johtaisi hankkeiden oikea-ai-
kaisempaan toteutukseen ja helpottaisi suunnittelua.

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Otso Kivekkään vas-
taehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 14.8.2017
2 Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2018-

2021 - tiivistelmä
3 Vuoden 2017 hankkeet
4 Suunnitelmakauden 2018-2021 hankkeet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan ELY-keskus (Lii-
kenne ja infrastruktuuri)

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Päätösehdotus
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Kaupunginhallitus antaa Uudenmaan ELY-keskukselle tienpidon ja lii-
kenteen suunnitelmasta 2018-2021 seuraavan lausunnon:

Yleisiä huomioita

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tienpidon ja lii-
kenteen suunnitelmassa 2018-2021 esitetyt tienpidon keskeiset linjauk-
set ovat oikeansuuntaiset ottaen huomioon tienpidon rahoitustason. On 
kuitenkin huolestuttavaa, että Helsingissä sijaitseville maanteille ei juu-
rikaan investoida lähivuosina. Liikennehankkeiden toteutumatta jäämi-
nen voi aiheuttaa asuntotuotannon viivästymistä yhdyskuntarakenteen 
kehittämisen kannalta tärkeissä kohteissa.

Uudenmaan ELY-keskuksen käytössä oleva vuotuinen perustienpidon 
rahoitus on jo vuosia ollut noin 100 milj. euron tuntumassa. Tienpitoon 
osoitettavien varojen niukkuus ei vastaa alueen tienpidon tarpeita. Alu-
een osuus koko maan liikennesuoritteista (noin 30 %) on huomattavasti 
suurempi kuin tienpitoon osoitettu rahoitus (noin 20 %). Pääkaupunki-
seudun osuutta koko maan tieverkon rahoituksesta tulee lisätä, jotta 
päivittäinen liikennöitävyys ja elinkeinoelämän kilpailukyky turvataan ja 
seudun hankkeita voidaan ottaa mukaan tuleviin tienpidon ja liikenteen 
suunnitelmiin.

Kaupunki osaltaan varautuu talousarviossaan yhteishankkeiden toteut-
tamiseen sovittavan kustannusjaon ja aikataulun mukaisesti.

Hankkeet

Seuraavat maanteille sijoittuvat hankkeet, jotka eivät sisälly ELY-kes-
kuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmaan, tulisi käynnistää suunni-
telmakaudella 2018-2021:

- Kehä I:n ja Myllypurontien eritasoliittymä. Hanke on kokonaisvaikutta-
vuudeltaan Kehä I:n suunnitteluhankkeista parhaimpia. Hankkeen posi-
tiiviset vaikutukset liikenneturvallisuuteen ovat merkittävät.

- Kuninkaantammen eritasoliittymä Hämeenlinnanväylällä sekä lisä-
kaistat ja meluesteet Kaarelan kohdalla. Kuninkaantammen alueen ra-
kentaminen on jo aloitettu eikä sieltä ole suoraa yhteyttä Hämeenlin-
nanväylälle.

- Maanteiden meluntorjuntahankkeet. Valtion väylien meluntorjunta-
hankkeita tulee kiirehtiä edelleen kasvavien meluhaittojen vähentämi-
seksi.

Helsingin kaupunki on useasti aiemminkin korostanut, että valtion tulee 
omalta osaltaan luoda edellytykset kaupunkien maankäytön tiivistämi-
selle varmistamalla liikennehankkeiden valtionrahoitus. Maankäytön 
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kehittämistä kestävän yhdyskuntarakenteen tavoitteiden mukaiseksi 
edistäisi Hämeenlinnanväylän Kuninkaantammen eritasoliittymän lisäk-
si myös Länsiväylän Koivusaaren eritasoliittymän rakentaminen.

Tärkeiden kuljetusreittien parantaminen sekä raskaan liikenteen tarpei-
den huomioiminen, mm. taukopaikkojen kehittäminen, on suunnitel-
massa otettu keskeiseksi teemaksi. Raskaan liikenteen taukopaikkojen 
toteutus pitääkin saada käyntiin nopeasti. Levähdysalueiden puute siir-
tää raskaan liikenteen pysäköintipainetta kaupunkiympäristöön, mikä 
aiheuttaa suuria haittoja niin liikenneturvallisuudelle kuin liikenteen su-
juvuudellekin. Älykkäillä ratkaisuilla kaupungin ulkopuolelle sijoitetut le-
vähdysalueet toimivat erinomaisesti osana sujuvaa kuljetusketjua ja vä-
hentävät myös ympäristö- ja liikennehaittoja kaupungissa.

Esittelijän perustelut

Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 
vuosille 2018–2021 on mahdollista antaa lausunto 31.10.2017 mennes-
sä. 

Lausuntopyyntö on liitteenä 1, suunnitelman tiivistelmä on liitteenä 2 
sekä kartat liitteinä 3 ja 4. Suunnitelmat löytyvät Internet-osoittees-
ta:www.ely-keskus.fi/liikenne >Valitse alue: Uusimaa.

Suunnitelman sisällöstä

Tienpito rahoitetaan pääosin valtion talousarviosta. Uudenmaan ELY-
keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueelle on osoitettu mää-
rärahat perusväylänpitoon ja joukkoliikennepalveluihin. Uudenmaan 
ELY-keskuksen vastuualue kattaa Uudenmaan sekä Kanta- ja Päijät-
Hämeen alueet. Liikennevastuualueeseen kuuluu noin 9 100 km maan-
teitä ja 1,9 miljoonaa asukasta. 

Uudenmaan ELY-keskuksen käytössä oleva perustienpidon rahoitus 
suunnitelmakaudella on noin 100 milj. euroa vuosittain. Perustienpidon 
rahoituksella hoidetaan valtion omistaman yleisen tieverkon tienpito lu-
kuun ottamatta isoja kehittämisinvestointeja, joista vastaa Liikennevi-
rasto. 

Rahoituksen kohdentamista ohjaavat ELY-keskuksen pitkän aikavälin 
liikennestrategia ja linjaukset, joiden mukaisesti tavoitteena on tarjota 
toimiva liikennejärjestelmä ja turvallinen tieverkko elinkeinoelämän ja 
kansalaisten tarpeisiin. 

Perusväylänpidon vuosittaisesta rahoituksesta tieverkon peruskunnos-
sapito (hoito ja käyttö) ja ylläpito (korjaus) vievät yli 90 %. Päivittäisellä 
kunnossapidolla, kuten talvihoidolla, varmistetaan tieverkon päivittäinen 
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liikennöitävyys. Ylläpidon toimin korjataan tieverkon ja sen laitteiden 
kulumisesta ja ikääntymisestä aiheutuvia vaurioita ja puutteita sekä uu-
sitaan väylärakenteita nykyvaatimusten tasolle. Valtakunnallisten lin-
jausten mukaan valta- ja kantateiden sekä vilkasliikenteisten seututei-
den kunto pyritään pitämään nykytasolla ja muun verkon kunto joustaa 
rahoitustilanteen mukaan. Parantamisinvestoinneilla nostetaan liiken-
teen palvelutasoa, erityisesti matkojen ja kuljetusten turvallisuutta, suju-
vuutta ja ennakoitavuutta. 

Keskeisinä teemoina tienpidon toimenpiteiden kohdentamisessa suun-
nitelmakaudella ovat tärkeiden kuljetusreittien parantaminen sekä ras-
kaan liikenteen tarpeiden aiempaa vahvempi huomioiminen.

Parantamisinvestointeihin riittää vain hyvin niukasti rahoitusta. Rahoi-
tus ohjataan pitkälti pieniin, kustannustehokkaisiin toimenpiteisiin. Vii-
me vuosina kunnat ja yritykset ovat rahoittaneet entistä enemmän 
maantieverkon investointeja. Alle 10 milj. euron investoinneissa kuntien 
ja yritysten käyttämä rahoitus on merkittävästi suurempi kuin Uuden-
maan ELY-keskuksen. 

Erillinen MAL-hankkeiden (maankäyttö, asuminen ja liikenne) rahoitu-
sohjelma tuo Helsingin seudulle pienen lisän investointirahoitukseen. 
MAL-sopimuksen mukaan pieniin, kustannustehokkaisiin hankkeisiin 
kohdennetaan pääkaupunkiseudulle MAL-sopimuskaudella 2016–2019 
noin 7,5 milj. euroa.

Merkittävämmän lisän perustienpidon rahoitukseen tuovat valtakunnal-
liset lisärahoitusohjelmat: 600 milj. euron korjausvelkaohjelma vuosille 
2016 - 2018 ja 364 milj. euron perusväylänpidon lisärahoitusohjelma 
vuosille 2017 - 2019. Ensin mainitusta ohjelmasta Uudenmaan ELY-
keskuksen ylläpitämälle tieverkolle kohdistuu 60 milj. euroa ja jälkim-
mäisestä 72 milj. euroa. Perusväylänpidon lisärahoitusohjelmalla saa-
daan liikkeelle yli 100 milj. euron tiehankkeet, kun myös kunnat osallis-
tuvat rahoitukseen huomattavalla panostuksella.

Uudenmaan ELY-keskuksen liikenneturvallisuutta parantavien toimen-
piteiden painopiste on vilkkaimmilla maanteillä. 

Uudenmaan ELY-keskuksen vuoden 2017 joukkoliikennemääräraha on 
noin 5,6 milj. euroa, josta suurin osa kohdistuu liikenteen ostoihin.

Käynnissä olevia hankkeita ovat Kehä I:n parantaminen, joka sisältää 
Kehä I:n välillä Espoon raja-Vihdintie sekä Hämeenlinnanväylän erita-
soliittymän 1 vaiheen. Peruskorjauksessa ovat Vt 4 Suurmetsän ris-
teyssilta, Vt 4 Jakomäen alikulkukäytävän silta ja Mt 101 Muurimesta-
rintien kaksoissilta. MAL-hankkeena on käynnissä Jokeri 2 –vaihtopy-
säkkijärjestelyt (mm. Yhdyskunnantie).
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Suunnitelmakauden 2018-2021 hankkeisiin sisältyvät Helsingin alueella 
seuraavat hankkeet:

- Mt 101 Sepänmäen melusuojaus ja Kt 50/Suutarilantie rampin liiken-
nevalot MAL-hankkeina

- Vt 1 vaihtuvat nopeusrajoitukset Kehä III-Munkkivuori perusväylänpi-
don lisärahoituskohteena 2017-2019

- Mt 101 Klaukkalanpuiston silta ja Vt 3 Pirkkolantien risteyssilta siltojen 
peruskorjaushankkeina.

Esittelijän kannanotot

Valtion talousarvioehdotuksessa valtion koko liikenneverkolle esitetään 
2 002 milj. euroa. Perusväylänpitoon koko maassa on ehdotettu 1 401 
milj. euroa, josta 453 milj. euroa kohdentuu korjausvelan pienentämi-
seen. Uudenmaan ELY-keskuksen osuus koko perusväylänpidon ra-
hoituksesta vuonna 2018 on noin 100 milj. euroa sekä lisärahoitusoh-
jelmien yhteensä noin 130 milj. euroa.

Uudenmaan ELY-keskuksen mukaan korjausvelan suuruus Uuden-
maan, Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen maakuntien alueella on noin 
230 milj. euroa. Korjausvelan kasvun pysäyttämiseksi tehtävät toimen-
piteet ovat perusteltuja. Pääkaupunkiseudun liikenneverkon pitäminen 
hyvässä kunnossa on tarpeen päivittäisen liikennöitävyyden ja liiken-
teen sujuvuuden kannalta. Lisäksi olisi panostettava myös kehittämis-
hankkeisiin, joilla edistetään seudun liikennejärjestelmän toimivuutta ja 
turvallisuutta, alueen kilpailukyvyn lisäämistä ja elinkeinoelämän toimin-
taedellytyksiä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 14.8.2017
2 Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2018-

2021 - tiivistelmä
3 Vuoden 2017 hankkeet
4 Suunnitelmakauden 2018-2021 hankkeet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan ELY-keskus (Lii-
kenne ja infrastruktuuri)

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristö

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.10.2017 § 902

HEL 2017-009136 T 08 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 23.10.2017 saakka.

Käsittely

09.10.2017 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 
23.10.2017 saakka Otso Kivekkään ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 26.09.2017 § 124

HEL 2017-009136 T 08 00 01

Hankenumero 5264_144

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa 2018 - 2021 on esitetty Uuden-
maan ELY-keskuksen kiireellisimmiksi priorisoidut investointihankkeet, 
joista Helsingin alueelle sijoittuu ainoastaan valtatien 1:n vaihtuvat no-
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peusrajoitukset Munkkivuoresta länteen. Runkolinja 560:n (Jokeri 2) 
Yhdyskunnantien vaihtopysäkkijärjestelyjen toteuttaminen Tuusulan-
väylälle oli merkitty vuodelle 2017 vuosien 2017 - 2020 ohjelmassa, jo-
ten se ei näy tässä suunnitelmassa. Toteutus on siirtynyt vuosille 2018 
– 2019. Tämä on valitettavaa, koska pysäkkien toteuttaminen mahdol-
listaisi jo muutama vuosi sitten käyttöön otetusta runkolinjasta 560 
mahdollisimman suuren hyödyn. Katualueella olevat pysäkkijärjestelyt 
on rakennettu vuonna 2015.

On huolestuttavaa, että Helsingissä sijaitseville maanteille ei osoiteta 
enempää investointihankkeita lähivuosina. Kuitenkin alueella on valta-
kunnallisessa vertailussa liikennemääriltään suurimmat väylät. Valtion 
investointeja tarvittaisiin mm. joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä 
edistävien sekä kestävän yhdyskuntarakenteen mahdollistavien hank-
keiden toteuttamiseen. Joidenkin liikennehankkeiden myöhästyminen 
voi aiheuttaa jopa asuntotuotannon myöhästymistä, jolloin tilanne on 
erittäin kriittinen.

Uudenmaan ELY-keskuksen tavoiteasettelu liikenneturvallisuuden pa-
rantamiseksi ei näy suunnitelmassa Helsingin osalta. Pelkällä asentei-
siin vaikuttamisella ei voida saavuttaa haluttuja tuloksia, vaan myös inf-
ratoimenpiteitä tarvitaan.

Maanteiden parantamishankkeiden kustannuksia rahoitetaan yhä 
enemmän kaupunkien verorahoista. Tämä kehitys on väärän suuntai-
nen. Jatkossakin tulisi noudattaa maantielakiin pohjautuvia yhteisesti 
sovittuja suosituksia maanteiden tienpidon kustannusjaosta.

Seuraavat maanteille sijoittuvat hankkeet, joita Uudenmaan ELY-kes-
kuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmaan ei sisälly, tulisi käynnistää 
suunnitelmakaudella 2018 - 2021:

 Kehä I:n ja Myllypurontien eritasoliittymä. Hanke on kokonaisvaikut-
tavuudeltaan Kehä I:n suunnitteluhankkeista Itäväylän liittymän jäl-
keen paras. Hankkeen positiiviset vaikutukset liikenneturvallisuu-
teen ovat merkittävät.

 Kuninkaantammen eritasoliittymä Hämeenlinnanväylällä sekä lisä-
kaistat ja meluesteet Kaarelan kohdalla. Kuninkaantammen alueen 
rakentaminen on jo aloitettu eikä sieltä ole Helsingin kaupungin alu-
eella olevaa yhteyttä Hämeenlinnanväylälle.
 

 Maanteiden meluntorjuntahankkeet. Valtion väylien meluntorjunta-
hankkeita tulee kiirehtiä edelleen kasvavien meluhaittojen vähentä-
miseksi.
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Valtion osallistuminen ns. kaupungin maankäytöstä johtuvien hankkei-
den kustannuksiin on jatkossa erittäin perusteltua. Tällaisia hankkeita 
ovat Hämeenlinnanväylän Kuninkaantammen eritasoliittymän lisäksi 
Länsiväylän Koivusaaren eritasoliittymä, jonka toteuttaminen ajoittuu 
heti suunnitelmakauden jälkeisiksi vuosiksi. Maankäytön kehittäminen 
yhdyskuntarakenteen kannalta tiiviisti ja keskeisten yhteyksien varteen 
on kestävän yhdyskuntarakenteen kehittämisen kannalta johtava peri-
aate, johon valtiokin useissa strategioissaan on sitoutunut. Maankäytön 
sijoittamisesta keskeisesti ja koko yhteiskunnan kannalta tarkoituksen-
mukaisella tavalla ei tule rangaista kuntaa epäämällä valtion osuus 
väylille tarvittaviin investointeihin.

19.09.2017 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Katariina Baarman, johtava liikenneasiantuntija, puhelin: 310 37125

katariina.baarman(a)hel.fi
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§ 957
Lausunto ympäristöministeriölle selvityshenkilö Hannu Rossilah-
den selvitysraportista Asukkaiden sosiaalisen asumisen osuuskun-
tamalli

HEL 2017-005991 T 10 07 00

Päätös

Kaupunginhallitus antoi ympäristöministeriölle seuraavan lausunnon 
selvityshenkilö Hannu Rossilahden selvitysraportista Asukkaiden sosi-
aalisen asumisen osuuskuntamalli.

Asukkaiden sosiaalisen asumisen osuuskuntamalli

Helsingin kaupunki osallistui vuonna 2016 yhdessä suurten kaupunkien 
(Espoo, Vantaa, Turku ja Tampere), ympäristöministeriön ja ARA:n 
kanssa Raklin koordinoimaan selvityshankkeeseen, jossa selvitettiin 
asunto-osuuskunnan toteuttamismahdollisuuksia Suomessa. Selvityk-
sen toteutti PTT. Tuossa selvityksessä todettiin, että osuuskuntamalli 
toisi toteutuessaan vaihtoehtoja asuntomarkkinoille. Mallin todettiin ole-
van käyttökelpoinen erityisesti vapaarahoitteisena omistustuotantona 
hyödyntäen osuuskunnan periaatteita. 

Asuntoja on rakennettu Suomessa osuuskuntaperiaatteella aiemmin-
kin. Esimerkiksi Helsingin Käpylän puutaloalue on edelleen omistus-
muodoltaan osuuskunta. Nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa osuus-
kunnallisen asumisen ja rakennuttamisen. Monet vanhat osuuskunnat 
ovat muuttaneet sääntönsä melko samankaltaisiksi kuin asunto-osa-
keyhtiöiden säännöt. 

Selvityshenkilö Hannu Rossilahti on tehtäväksiannon mukaisesti laati-
nut sosiaalisen asumisen osuuskuntamallin. Raportissaan selvityshen-
kilö käy perusteellisesti läpi suomalaisen asuntopolitiikan vaiheita. Sel-
vityksessä todetaan, että kohtuuhintaista valtion tukemaa omistusasun-
tolainoitusta ei enää ole. Aiemmin valtio lainoitti aravaomistusasuntoja 
ja osaltaan mahdollisti laajemmin ruokakuntien siirtymisen vuokra-
asukkaista omistusasukkaiksi. Nykyisellään omistusasuminen on pää-
osin sääntelemätöntä ja siten hintataso määräytyy vapaasti markkinoil-
la korostaen erityisesti sijainnin merkitystä.

Valtio on viime vuosina toiminut aktiivisemmin vuokra- ja asumisoikeu-
sasumisen puolella. Erilaisten korkotukilainojen turvin on rakennettu 
niin rakentamiskustannuksiltaan kuin vuokraltaan säänneltyjä asuntoja. 
Näiden säänneltyjen vuokra- ja asumisoikeusasuntojen tavoitteena on 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 37/2017 223 (236)
Kaupunginhallitus

Asia/41
23.10.2017

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

kohtuullistaa asumisen kustannuksia ja huolehtia pieni- ja keskitulois-
ten asumisen mahdollisuuksista. 

Uuden mallin keskeisenä periaatteena olisi tuottaa markkinoille uusi ns. 
välimuodon asumismalli. Tähän malliin ehdotetaan nykyisen lyhyen 
korkotuen asuntojen tasoisia tulorajoja (enintään 3 500 €/kk yksin asu-
valta asukkaalta) sekä asukkaiden asunnon myynnistä saaman hyödyn 
rajoittamista. Mallissa asukkaat olisivat kohteiden omistajia. Rahoitus 
koostuisi seuraavasti: Asukkaat maksaisivat vähintään 10 prosenttia, 
valtio täytetakaaman lainan osuus olisi enintään 60 prosenttia ja raha-
laitokset antaisivat vähintään 30 prosentin markkinaehtoisen lainan il-
man valtion täytetakausta. Pankkilaina olisi laina-ajaltaan lyhyempi kuin 
valtion täytetakaama laina. Kohteiden kustannukset olisivat talokohtai-
sia eikä kuluja siten tasattaisi kuten vuokra- ja asumisoikeusasumises-
sa tehdään. Tuleviin peruskorjauksiin ei kerättäisi varoja vaan korjauk-
siin ryhdyttäisiin vasta kun pankin laina olisi maksettu pois. Talokohtai-
set hallinnon periaatteet ehdotetaan asunto-osakeyhtiöiden kaltaisiksi. 
ARA valvoisi poismuuttavien asukkaiden enimmäishintaan liittyvien 
säännösten noudattamista. Korkotukea järjestelmä ei sisältäisi.    

Helsingissä keskeisimmät välimuodon asumismuodot ovat olleet asu-
misoikeusasunnot sekä hitas-omistusasunnot. Hitas-asumisen turvin 
on mahdollistettu kohtuuhintaisemman omistusasuntokannan rakenta-
minen myös kalliimmille alueille. Asumisoikeusasukkaat muuttavat 
usein vuokra-asunnoista ja osa heistä siirtyy myöhemmin omistusasuk-
kaiksi. Korkea kysyntä ja alhainen vaihtuvuus kertoo tämän tuotteen 
tarkoituksenmukaisuudesta. Asumisoikeuslainsäädäntöä ollaan muut-
tamassa ja onkin tärkeää, että asumismuodon kilpailukyvystä huolehdi-
taan tässä yhteydessä. Esimerkiksi asumisoikeuslainojen korkojen 
omavastuu on ollut korkeampi kuin vuokratuotannossa. Omistusasun-
tomarkkinoille tulevien nuorten osalta on käytössä valtion tukema ASP-
järjestelmä. 

Asumisen kohtuuhintaisuuden näkökulmasta valtion pitkän korkotuen 
järjestelmän kehittäminen olisi ensiarvoisen tärkeää. Pitkään suunnit-
teilla olleet kehittämisajatukset liittyen korkotuen ehtoihin ja tukeen olisi 
saatava ensi tilassa päätöksentekoon. Korkotukimallista on tuki lähes 
loppunut ja kohtuuhintaisuuden takaa lähinnä omakustannusperiaate. 
Korkotuettu tuotanto on merkityksellistä sellaisilla alueilla, joissa mark-
kinahintainen asuminen on merkittävästi omakustanteista korkeammal-
la tasolla. Pitkään jatkunut yleishyödyllisen asuntokannan siirtyminen 
pääosin kunnallisten yhtiöiden varaan on omiaan siirtämään pienitulois-
ten asumisen järjestämisen kuntien vastuulle. Yleishyödyllisten yhtiöi-
den siirtyminen markkinaehtoisiksi asuntosijoittajiksi on muuttanut ole-
massa olevan asuntokannan luonnetta. 
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Helsingin kaupungin näkökulmasta olisi ensisijaisesti tärkeää kehittää 
nykyisiä sosiaalisen asumisen muotoja entistä paremmiksi. Asunto-
osuuskuntamallinen asuminen on mahdollista jo nyt toteuttaa vapaara-
hoitteisena ja rajoituksista vapaana asumismuotona. Jo nykyisellään 
asuntomarkkinoilla on paljon erilaisia hallinta- ja rahoitusmuotoja, joi-
den edelleen kehittäminen on tärkeämpää kuin uusien säänneltyjen 
mallien tuominen markkinoille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Liitteet

1 Ympäristöministeriön lausuntopyyntö 17.5.2017
2 Asukkaiden sosiaalisen asumisen osuuskuntamalli -selvitysraportti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ympäristöministeriö Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ympäristöministeriö on pyytänyt 15.9.2017 mennessä Helsingin kau-
pungilta lausunnon selvityshenkilö Hannu Rossilahden selvitysraportis-
ta Asukkaiden sosiaalisen asumisen osuuskuntamalli. Lausunnon anta-
miseen on saatu lisäaikaa. Lausunto on valmisteltu yhteistyössä kau-
punginkanslian, Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ja kaupunkiympäris-
tötoimialan kesken.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi
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Liitteet

1 Ympäristöministeriön lausuntopyyntö 17.5.2017
2 Asukkaiden sosiaalisen asumisen osuuskuntamalli -selvitysraportti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ympäristöministeriö Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.10.2017 § 907

HEL 2017-005991 T 10 07 00

Lausunto

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 23.10.2017 saakka.

Käsittely

09.10.2017 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti käsitellä kansliapäällikön neljännen esityksen 
kokouksen 14. asiana.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 
23.10.2017 saakka Otso Kivekkään ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi
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§ 958
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikoilla 41 
(13.10.2017) ja 42.

jaostot  
- konsernijaosto  
- elinkeinojaosto  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta 17.10.2017
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta  
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta  
- ympäristö- ja lupajaosto 13.10.2017
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto  
pelastuslautakunta  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta  
- kulttuurijaosto  
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta  
- sosiaali- ja terveysjaosto 19.10.2017
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos  
- liikenneliikelaitos  
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta  
  
pormestari  
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apulaispormestarit  
- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  
- kaupunkiympäristön toimiala  
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  
- sosiaali- ja terveystoimiala  
  
kaupunginkanslian viranhaltijat  
- kansliapäällikkö  
- elinkeinojohtaja  
- hallintojohtaja  
- hankintajohtaja  
- henkilöstöjohtaja  
- kaupunginlakimies  
- rahoitusjohtaja  
- tietotekniikka- ja viestintäjohtaja  
- tietotekniikkaapäällikkö  
- viestintäpäällikkö  
  
keskushallinnon viranhaltijat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos  
- Korkeasaaren eläintarha  
  
henkilöstökassatoimikunta 13.10.2017

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
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kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 917, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 
933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 
947, 948, 956, 957 ja 958 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 918, 919, 920 ja 921 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen)

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävä-
nä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.
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Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

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

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, jolla muutosta vaaditaan.

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

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

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

Valitukseen on liitettävä
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 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä

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

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeu-
denkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista pää-
töstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

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

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 922 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen
 viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa
 maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla 

maankäytöllä on vaikutuksia
 rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvis-

sa asioissa toimialueellaan.
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Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

Kunnan jäsenen, asianosaisen ja muun valittamaan oikeutetun katso-
taan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun 
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.

Valitusperusteet

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

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

 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

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

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

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

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä

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

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeu-
denkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista pää-
töstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Mak-
sua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli 
asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen 
on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirja

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

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero: (09) 310 13700
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Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

4
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 949, 950, 951, 952, 953, 954 ja 955 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävä-
nä yleisessä tietoverkossa.

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:
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Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

Otso Kivekäs
puheenjohtaja

Jenni Björksten
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Pia Pakarinen Tomi Sevander

Marcus Rantala

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 31.10.2017.


