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Kokousaika 08.01.2018 16:00 - 17:21

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan pormestari
Kivekäs, Otso kaupunginhallituksen 1. varapu-

heenjohtaja
Honkasalo, Veronika
Koulumies, Terhi
Ohisalo, Maria
Pakarinen, Pia apulaispormestari
Pelkonen, Jaana
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Razmyar, Nasima apulaispormestari
Rydman, Wille
Sevander, Tomi
Sinnemäki, Anni apulaispormestari
Vesikansa, Sanna apulaispormestari
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

poistui 17:02, poissa: 14 §
Jolkkonen, Juha sosiaali- ja terveystoimialan toimia-

lajohtaja
Laitio, Tommi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-

taja
Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Miskala, Kari vs. tietotekniikka- ja viestintäjohtaja
Pohjaniemi, Marju henkilöstöjohtaja
Rinkineva, Marja-Leena elinkeinojohtaja
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Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Summanen, Juha hallintojohtaja
Åhlgren, Harry vs. kaupunginlakimies
Linden, Timo vs. apulaiskaupunginsihteeri
Matikainen, Kristiina kaupunginsihteeri

poistui 17:03, poissa: 14 §
Tapiolinna, Hilkka vs. kaupunginsihteeri
Katajamäki, Paula tiedottaja
Menna, Lauri johtava asiantuntija
Björksten, Jenni hallintoasiantuntija
Kaijansinkko, Matti tiimipäällikkö

asiantuntija
saapui 16:09, poistui 16:33, läsnä: 4 
§

Putkonen, Reetta liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö
asiantuntija
saapui 16:09, poistui 16:33, läsnä: 4 
§

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
1 - 14 §:t

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
1 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
2 - 14 §:t

Pöytäkirjanpitäjä

Jenni Björksten hallintoasiantuntija
1 - 14 §:t
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§ Asia

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

2 Asia/2 V 17.1.2018, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenen valinta

3 Asia/3 V 31.1.2018, Katajanokan Kanavakatu 14:n asemakaavan muuttami-
nen (nro 12446)

4 Asia/4 V 17.1.2018, Hernesaaren osayleiskaava nro 12385

5 Asia/5 V 17.1.2018, Munkkiniemen, Kuusisaaren (Krogiuksentie 15) asema-
kaavan muutos nro 12451

6 Asia/6 Helsingin kaupungin liittyminen International Cities of Refuge Network 
(ICORN) -verkoston jäseneksi

7 Asia/7 Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle Etelä-Suomen taajamajuna-
liikenteen kilpailutuksesta

8 Asia/8 Valtuutettu René Hurstin aloite palvelujen rakentamisesta Alppikylän 
alueelle

9 Asia/9 Valtuutettu Seija Muurisen toivomusponsi; Metropolian Myllypuron 
kampukselle tilat opiskelijaterveydenhoidolle

10 Asia/10 Valtuutettu Sami Muttilaisen toivomusponsi terassien aukioloaikoja 
koskevan selvityksen käsittelystä

11 Asia/11 Valtuutettu Sami Muttilaisen toivomusponsi terassien aukioloaikoja 
selvittävän työryhmän kokoonpanosta

12 Asia/12 Valtuutettu Thomas Wallgrenin toivomusponsi Mayors for Peace -ver-
koston huomioimisesta kaupungin rauhankasvatustyössä

13 Asia/13 Kaupunginhallituksen asukasosallisuusavustukset vuodelle 2018

14 Asia/14 Helsinki Garden -hankkeen suunnittelualuevarauksen muuttaminen ja 
täydentäminen
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§ 1
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

Samalla kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Tomi Se-
vanderin ja Terhi Koulumiehen sekä varatarkastajiksi Otso Kivekkään 
ja Wille Rydmanin.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 2
V 17.1.2018, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenen valinta

HEL 2017-010630 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

 myöntää Mikael Jungnerille eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakun-
nan jäsenen luottamustoimesta ja

 valita _____________ jäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakun-
taan vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eropyyntö 19.12.2017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Mikael Jungnerin (SDP) 7.6.2017 (§ 272) jä-
seneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan vuonna 2017 alkavaksi toi-
mikaudeksi. Mikael Jungner pyytää 19.12.2017 eroa kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan jäsenen luottamustoimesta.
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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 19.12.2017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
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§ 3
V 31.1.2018, Katajanokan Kanavakatu 14:n asemakaavan muuttami-
nen (nro 12446)

HEL 2015-001868 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Marcus 
Rantalan ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 8. kaupunginosan (Katajanokka) korttelin 
8189 tontin 4 ja katualueen asemakaavan muutoksen 11.4.2017 päivä-
tyn ja 24.10.2017 muutetun piirustuksen numero 12446 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos koskee osoitteessa Kanavakatu 14 sijaitsevaa 
kiinteistöä ja katualuetta Kanavakadun ja Mastokadun kulmassa. Tontti 
muutetaan toimitilarakentamisen korttelialueeksi. Kaavaratkaisu mah-
dollistaa toimitilarakennuksen rakentamisen tontille ulottuen ulokkeena 
katualueen yläpuolelle Kanavakadun ja Mastokadun kulmassa. Kaava-
ratkaisu mahdollistaa myös kaupunkiaukion rakentamisen Katajano-
kanlaiturin ja Mastokadun kulmaan sekä jalankulun yhteyden korttelin 
halki Kanavakadulta Katajanokanlaiturille.

Rakennus on pohja-alaltaan koko tontin laajuinen lukuun ottamatta ton-
tin kaakkoiskulmaan sijoittuvaa julkista kaupunkiaukiota, huoltopihaa 
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Kanavakadun varrella ja tontin länsireunaan varattua jalankulun yhteyt-
tä. Rakennus on viisikerroksinen ja sen ylin sallittu korkeusasema vi-
herkatolla toteutettuna on +21,00 m.

Asemakaavan muutoksen toimitilarakennuksen kerrosala on 10 000 k-
m². Tontilta poistuu sillä nykytilanteessa sijaitsevan huoltoaseman ker-
rosala 130 k-m². Kaavaratkaisun myötä tontin asemakaavoitettu kerro-
sala kasvaa 9 870 k-m².

Uusi rakennus täydentää Katajanokan kaupunkirakennetta nykyisellään 
huoltoasema- ja apurakennuksia lukuun ottamatta rakentamattomalla 
tontilla. Tontin rakentaminen eheyttää kaupunkikuvaa katujulkisivujen 
osalta ja erityisesti Eteläsataman suunnan aluejulkisivussa ja suurmai-
semassa. Katajanokanlaiturin kaupunkiaukio tuo uuden urbaanin lisän 
ulkotilojen sarjaan alueella. Istutukset aukiolla ja Kanavakadun varrella 
tuovat vihreitä luonnonelementtejä katumaisemaan.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oi-
keusvaikutteisen yleiskaavan mukainen sekä edesauttaa kaupungin st-
rategisten tavoitteiden toteutumista. Kaavaratkaisu on myös Helsingin 
uuden yleiskaavan tavoitteiden mukainen.

Alueella sijaitsee polttoaineen jakeluasema, autopesula ja pysäköinti-
paikkoja. Loppuosa kiinteistöstä on Helsingin Sataman hallinnassa ja 
sillä sijaitsee tarpeettomaksi jäänyt maanalainen öljysäiliö ja siihen liit-
tyvät maanalaiset tilat.

Voimassa olevassa asemakaavassa numero 9146 (vuodelta 1986) 
tontti on autopaikkojen korttelialuetta. Tontin läntisellä puoliskolla sijait-
see rakennusala maanalaiselle öljysäiliölle ja maanalaiselle tilalle tä-
män yhteydessä sekä rakennusala, jolle saa sijoittaa valvomon. Tontin 
itäinen pääty on määrätty alueeksi, jolle saa sijoittaa moottoriajoneuvo-
ja palvelevan jakeluaseman ja jolle on merkitty rakennusala yksikerrok-
siselle rakennukselle.

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Helsingin kaupunki omistaa tontin. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin 
aloitteesta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman mukaisesti.
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Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 5.5.–
5.6.2017. Ehdotuksesta on tehty yhdeksän muistutusta.

Muistutukset

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat muun muassa kaa-
vamuutoksen hankelähtöisyyteen, tontin käyttötarkoitukseen, raken-
nuksen kerrosalaan, korkeuteen ja soveltuvuuteen alueelle, liikenteelli-
siin muutoksiin sekä muuttuviin näkymiin ja valoisuusolosuhteisiin. Ra-
kennuksen madaltamista luonnosvaiheesta pidettiin hyvänä ratkaisuna.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helsingin Satama Oy:n, Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY), Uudenmaan elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus), kaupunginmuseon, kiinteistö-
viraston, pelastuslautakunnan ja rakennusviraston lausunnot.

Helsingin Satama Oy kiinnittää huomiota Kanavakadun liikenteen suju-
vuuteen, öljysäiliön täyttämiseen tai poistamiseen sekä äänieristyk-
seen.

HSY toteaa, että aluetta palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on ra-
kennettu valmiiksi, eikä muutosehdotus edellytä niiden siirtämistä.

ELY-keskus katsoo täydennysrakentamishankkeen asemakaavaehdo-
tuksen täyttävän hyvin maankäyttö- ja rakennuslaissa sille asetetut 
vaatimukset.

Kaupunginmuseo katsoo, että sen aiemassa lausunnossa esittämät 
kulttuurihistorialliseen arvoon liittyvät huomiot on otettu huomioon.

Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, kiinteistövirasto, rakennusvirasto ja 
pelastuslautakunta ilmoittivat, ettei niillä ole lausuttavaa tai huomautet-
tavaa.

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

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet 
huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin. Kaavaehdotukseen on 
tehty muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen 
toiseksi viimeisessä luvussa.

Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen 
asettaa uudelleen nähtäville.
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Päätösehdotus on kaupunkiympäristölautakunnan tarkistetun esityksen 
mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12446 kartta, päivätty 11.4.2017, 
muutettu 24.10.2017

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12446 selostus, päivätty 
11.4.2017, muutettu 24.10.2017 (päivitetty Kylk:n 24.10.2017 päätök-
sen mukaiseksi)

3 Vuorovaikutusraportti 11.4.2017, täydennetty 24.10.2017 ja asukastilai-
suuden muistio 5.10.2016

4 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva 11.4.2017

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

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

Tiedoksi
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Kaupunkiympäristölautakunta
Pelastuslautakunta
Kaupunginmuseo

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 24.10.2017 § 161

HEL 2015-001868 T 10 03 03

Hankenumero 2481_4

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 11.4.2017 päivätyn ja 24.10.2017 muutetun asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12446 hyväksymistä. Asemakaavan muutos kos-
kee 8. kaupunginosan (Katajanokka) korttelin 8189 tonttia 4 ja ka-
tualuetta.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville. 

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat 
luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyttelytila Laituril-
la, Narinkka 2, sekä Internet-sivuilla kohdassa Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi. 

  

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

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Milla Nummikoski, arkkitehti, puhelin: 310 37477

milla.nummikoski(a)hel.fi
Janne Prokkola, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37233

janne.prokkola(a)hel.fi
Juuso Helander, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37134

juuso.helander(a)hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Raila Hoivanen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37482
raila.hoivanen(a)hel.fi

Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37311
matti.neuvonen(a)hel.fi

Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37250
kaarina.laakso(a)hel.fi

Juha-Pekka Turunen, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 09 310 37403
juha-pekka.turunen(a)hel.fi

Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36441
ilkka.aaltonen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 30.08.2017 § 15

HEL 2015-001868 T 10 03 03

Hankenumero 2481_4

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12446 pohjakartan 
kaupunginosassa 8 Katajanokka. 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: 12446
Kaupunginosa: 8 Katajanokka
Kartoituksen työnumero: 1/2017
Pohjakartta valmistunut: 11.1.2017
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
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

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

Kaupunginmuseo 3.7.2017

HEL 2015-001868 T 10 03 03

Kaupunginmuseota on pyydetty antamaan lausuntonsa Katajanokalla 
osoitteessa Kanavakatu 14 sijaitsevaa tonttia koskevasta, 11.4.2017 
päivätystä asemakaavan muutosehdotuksesta ja asemakaavaselostuk-
sesta. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta perustehtävänsä mukai-
sesti rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja esit-
tää kantanaan seuraavaa.

Asemakaavan muutos koskee Katajanokalla Kanavakatu 14:ssä sijait-
sevaa, korttelin 8189 tonttia 4, kiinteistöä ja katualuetta, joka sijoittuu 
Kanavakadun, Mastokadun ja Katajanokanlaiturin rajaamalle alueelle. 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa liike- ja toimisto-
rakennuksen ja kaupunkiaukion rakentaminen tontille. Tontille on tar-
koitus sijoittaa myös Katajanokalle suunnitellun maanalaisen pysäköin-
tilaitoksen sisäänajo, pystykuilut ja muut rakenteet, jotka on tarkoitus 
integroida suunniteltavaan uudisrakennukseen. Suunnitelman lähtö-
kohtana on alueen kaupunkirakenteen eheyttäminen.

Kaupunginmuseo on 10.10.2016 antanut lausuntonsa Kanavakatu 
14:ää koskevan asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmavaiheessa. Kyseisessä lausunnossaan kaupunginmuseo korosti 
paikan rakentumisen vaiheita osana Katajanokan sataman historiaa. 
Suunnittelualue kuuluu myös Museoviraston inventoinnissa valtakun-
nallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY 2009) 
arvotettuun kokonaisuuteen Katajanokan vanha osa. Osana valtakun-
nallisia alueidenkäyttötavoitteita kyseinen kulttuuriympäristöinventointi 
osaltaan ohjaa alueen kaavoitusta ja käyttöä. Lisäksi alue sijaitsee 
edelleen voimassa olevassa yleiskaavassa kulttuurihistoriallisesti, ra-
kennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi määri-
tellyllä alueella, jota tulee kehittää siten, että sen arvot ja ominaisuudet 
säilyvät. Edellä mainittuun viitaten kaupunginmuseo piti tärkeänä, että 
myös Kanavakatu 14:n tontilla jatketaan Katajanokan satama-alueella 
vuosikymmeniä noudatettuja suunnitteluperiaatteita laiturinsuuntaisen 
sommittelun, materiaalien ja korkeuden suhteen. 

Edellisessä lausunnossaan kaupunginmuseo totesi, että uudisraken-
nuksen rakennusala tulee mahdollisimman eheän kaupunkirakenteen 
luomiseksi määrittää naapuritontilla sijaitsevan Suomen Elokuvasäätiön 
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käytössä olevan kaksikerroksisen, vuodelta 1897 olevan ja sr-2-merkin-
nällä suojellun makasiinirakennuksen koordinaatiston ja linjojen mukai-
seksi. Kaupunginmuseo esitti myös, että tutkittaisiin vielä vaihtoehtoa, 
jossa Kanavakatu 14:n uudisrakennus jäisi edes kerrosta esitettyä ma-
talammaksi, jolloin se paremmin ottaisi huomioon naapuruston raken-
nusten mittakaavan ja korkeuden. Vaikka kyseisen korttelin on alun pe-
rin täyttänyt yksi rakennus, piti kaupunginmuseo tärkeänä myös tontin 
luoteispäähän esitetyn näkymälinjan määrittämistä kaavaan, mikäli uu-
disrakennuksesta tulee selvästi naapurustoaan korkeampi. Lisäksi to-
dettiin, että asemakaavassa tulee määritellä uudisrakennuksen julkisi-
vujäsentelyn ja siinä käytettävät materiaalit ympäristöään kunnioittavik-
si ja huomioon ottaviksi.

Esillä olevassa asemakaavan muutosehdotuksessa Kanavakatu 14:n 
tontti on määritelty toimitilarakentamisen korttelialueeksi KL-1. Raken-
nuksen tai sen osan suurin sallittu kerrosluku on viisi eli kerrosta vä-
hemmän kuin osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheen viitesuunni-
telmassa esitetty kuusi. Uudisrakennukselle on esitetty seuraavia mää-
räyksiä, joilla pyritään varmistamaan uudisrakennuksen sopivuus ym-
päristöönsä: ”Rakennuksen sovittamiseen kaupunkikuvaan ja olemas-
sa oleviin rakennuksiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Rakennus tu-
lee suunnitella siten, että se sijainniltaan, mittasuhteiltaan, muodoltaan, 
materiaaleiltaan ja väreiltään soveltuu kulttuurihistoriallisesti arvokkaa-
seen ympäristöön ja katutilaan. Rakennus tulee suunnitella korkeata-
soisesti ja toteuttaa laadukkaasti. Rakennuksen julkisivumateriaalin tu-
lee olla perinteisen värinen punainen, paikalla muurattu, poltettu savitii-
li. Rakennuksessa tulee olla tasakatto. Kattopinnan on oltava viherkat-
toa.” Tontin rakentamattomille osille on esitetty seuraavia määräyksiä: 
”Rakentamattomat tontin osat, joita ei käytetä kulkuteinä, on istutettava 
puin ja pensain tai rakennettava aukioiden laatutasoon. Pintamateriaa-
lien on oltava laadukkaita. Pintamateriaalivalinnoissa on huomioitava 
esteettömyys. Katajanokanlaiturin varren kaupunkiaukio tulee rakentaa 
erillisen suunnitelman mukaan korkeatasoiseksi, yhtenäiseksi ja turval-
liseksi kokonaisuudeksi. Tontteja ei saa aidata.”

Edellä mainittuun viitaten kaupunginmuseo katsoo, että sen aiemassa 
lausunnossa esittämät huomiot on otettu huomioon. Asemakaavassa 
on nostettu esiin suunnittelualueen valtakunnallinen merkittävyys ja sen 
suunnittelulle asettamat erityisvaatimukset osana Katajanokan kulttuu-
rihistoriallisesti huomattavan arvokasta kokonaisuutta ja sen lounaa-
seen ja etelään avautuvaa merellistä julkisivua. Uudisrakennuksen kor-
kea laatu ja soveltuvuus ympäristöönsä on pyritty varmistamaan monin 
erilaisin kaavamääräyksin. Kaupunginmuseolla ei ole näin ollen huo-
mautettavaa Kanavakatu 14:n asemakaavan muutosehdotukseen.

Lisätiedot
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Anne Salminen, tutkija, puhelin: +358931036501
anne.salminen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 16.05.2017 § 61

HEL 2015-001868 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Katajanokan (8.ko) ase-
makaavan muutoksesta nro 12446, Kanavakatu 14.

Pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa kaava-asiassa.

Rakennuksen paloturvallisuusratkaisut tulee hyväksyttää pelastuslai-
toksella jatkosuunnittelun yhteydessä rakennuslupavaiheessa.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Kimmo Kartano, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 0403514306

kimmo.kartano(a)hel.fi

Rakennusvirasto 16.5.2017

HEL 2015-001868 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston lausuntoa Kataja-
nokan (8.ko) asemakaavan muutoksesta nro 12446. Kanavakatu 14. 
Määräaika on 25.5.2017 mennessä.

Muutos koskee tonttia. Huoltoaseman tilalle kaavoitetaan toimitilatontti 
Kanavakadun varteen. Rakennusvirastolla ei ole huomautettavaa asi-
aan.

Rakennusvirasto 29.9.2016

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

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

olli.haanpera(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.04.2017 § 173
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HEL 2015-001868 T 10 03 03

Ksv 2481_4, karttaruutu 672498

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

 asettaa 11.4.2017 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12446 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 8. kaupun-
ginosan (Katajanokka) korttelin 8189 tonttia 4 ja katualuetta.

 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.

 kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa laskuttamaan hakijalta Kus-
tannukset -liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykus-
tannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12446 hyväksymistä, mikäli 
ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia 
muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta 
asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkisuunnittelulautakunnassa.

Esittelijä
virastopäällikkö
Mikko Aho

Lisätiedot
Milla Nummikoski, arkkitehti, puhelin: 310 37477

milla.nummikoski(a)hel.fi
Janne Prokkola, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37233

janne.prokkola(a)hel.fi

http://www.hel.fi/ksv
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Juuso Helander, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37134
juuso.helander(a)hel.fi

Raila Hoivanen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37482
raila.hoivanen(a)hel.fi

Juha-Pekka Turunen, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 310 37403
juha-pekka.turunen(a)hel.fi

Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 310 36441
ilkka.aaltonen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 30.9.2016

HEL 2015-001868 T 10 03 03

Geoteknisellä osastolla ei ole huomauttamista koskien osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaa 1064-00/16 asemakaavan muutokseen Kanava-
katu 14 (Katajanokka, 8.ko).

Lisätiedot
Ilkka Satola, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37817

ilkka.satola(a)hel.fi
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§ 4
V 17.1.2018, Hernesaaren osayleiskaava nro 12385

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 20. kaupunginosan (Länsisatama) Her-
nesaaren osa-alueen ja 53. kaupunginosan (Ulkosaaret) Länsi-saarten 
osa-alueen osayleiskaavaehdotuksen 19.1.2016 päivätyn ja 14.2.2017 
muutetun piirustuksen numero 12385 mukaisena ja osayleiskaavase-
lostuksesta ilmenevin perustein. 

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat tiimipäällikkö Matti Kaijansinkko sekä lii-
kenne- ja katusuunnittelupäällikkö Reetta Putkonen. Asiantuntijat pois-
tuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Hernesaaren osayleiskaavaehdotuksen nro 12385 kartta, päivätty 
19.1.2016 ja muutettu 14.2.2017

2 Hernesaaren osayleiskaavaehdotuksen nro 12385 selostus, päivätty 
19.1.2016, muutettu 14.2.2017 ja päivitetty 26.9.2017 (päivitetty Kylk:n 
26.9.2017 päätöksen mukaiseksi)

3 Vuorovaikutusraportti 7.2.2012, täydennetty 18.9.2012, 2.10.2012 ja 
29.1.2013 sekä keskustelutilaisuuksien muistiot

4 Vuorovaikutusraportti II 19.1.2016, täydennetty 31.1.2017 ja 26.9.2017
5 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Liite 1
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Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä
HSY Vesihuolto
Liikennevirasto
Puolustusvoimat Pääesikunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Osayleiskaava koskee Hernesaarta ja sitä ympäröiviä vesialueita Mata-
lasalmenkujan eteläpuolella. Kaavaratkaisu mahdollistaa asemakaavoi-
tuksen kautta asumisen ja työpaikkojen sekä satama- ja puistoalueiden 
sijoittamisen Hernesaareen. Risteilylaivoille on osoitettu kahden nykyi-
sen laituripaikan lisäksi yksi uusi laituripaikka.

Venesatamaan suunnitellaan veneiden huoltoon ja säilytykseen liittyviä 
toimintoja ja vierasvenesatamaa, joita alueen monipuoliset matkailu- ja 
vapaa-ajan palvelut tukevat. Hernesaaren itärantaan on suunniteltu 
Merisataman ja Eiranrannan jatkeeksi rantapuisto, jossa on lähiliikunta-
palveluita ja vesiurheilukeskus.

Tavoitteena on alueen kehittyminen Helsingin kantakaupungin matkai-
lu- ja vapaa-ajan palveluiden merelliseksi keskittymäksi. Alueelle etsi-
tään uusia ja omaperäisiä kaupunkiasumisen ratkaisuja.

Osayleiskaava-alueen nykyisen maa-alueen pinta-ala on noin 33 heh-
taaria. Ehdotuksen mukaan merialueille tehtäviä lisätäyttöjä on noin 8 
hehtaaria ja kaivuja 2 hehtaaria, jolloin ehdotuksen maapinta-ala on 39 
hehtaaria. Rantapuiston pinta-ala on 7,5 hehtaaria. Asuntorakentami-
sen kerrosalatavoite on noin 285 000 k-m2, joka vastaa noin 6 900 
asukasta. Työpaikka- ja palvelukerrosalatavoite on noin 150 000 k-m2, 
joka vastaa noin 3 000 työpaikkaa.

Alueen toteuttamisen myötä alueen nykyiset rakennukset puretaan lu-
kuun ottamatta Fordin tehdasrakennusta, Munkkisaaren teollisuustaloa, 
Valtion viljavarastoa, Löylyä ja Cafe Birgittaa. Telakkatoiminnot siirtyvät 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2018 17 (135)
Kaupunginhallitus

Asia/4
08.01.2018

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

alueen pohjoispuolelle. Helikopterikenttää ei enää jatkossa sijoiteta alu-
eelle.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja vah-
vistettujen maakuntakaavojen mukainen ja edesauttaa kaupungin stra-
tegisten tavoitteiden toteutumista. 

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on pääosin työpaikka-,  teollisuus-, 
toimisto- ja satamatoimintojen aluetta. Osayleiskaava on oikeusvaikut-
teinen ja tulee korvaamaan alueella voimassa olevan yleiskaava 
2002:n. Helsingin uudessa yleiskaavassa Hernesaaren osayleiskaava-
alue on merkitty kantakaupunki- ja vesialueeksi. Kaavaratkaisu on uu-
den yleiskaavan tavoitteiden mukainen. Helsingin kaupunki omistaa 
maa-alueen. Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 28.2.2012 lähettää 7.2.2012 päi-
vätyn Helsingin kaupungin 20. kaupunginosaa (Länsisatama) ja 53. 
kaupunginosaa (Ulkosaaret) koskevan Hernesaaren osayleiskaavaeh-
dotuksen nro 12099 kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä. 
Kaavaehdotusta muutettiin 2.10.2012 ja tarkistettiin 5.2.2013. Kaupun-
ginhallitus päätti 19.6.2013 palauttaa osayleiskaavan siten valmistelta-
vaksi, että nykyisen selvitysalueen varauksesta luovutaan ja asuntora-
kentamisen ja risteilijälaivasataman tilatarpeet toteutetaan ensisijaisesti 
olemassa olevan Hernesaaren puitteissa. Palautuksen jälkeen Herne-
saaren osayleiskaavaehdotuksen numero 12099 on muutettu teknisistä 
syistä numeroksi 12385.

Osayleiskaavaehdotus nro 12385 eroaa pääpiirteissään 19.6.2013 pa-
lautetusta osayleiskaavaehdotuksesta nro 12099 siten, että helikopteri-
kenttää ei jatkossa sijoiteta toimintana alueelle, täyttöjen ja kaivujen 
määrää on vähennetty ja asuntokerrosalan määrän tavoitetta on nos-
tettu 210 000 k-m2:stä 285 000 k-m2:iin. Sisällön muutoksia on pääpiir-
teittäin kuvattu kaavaselostuksessa kohdassa 5 Suunnitteluvaiheet, 
Kaavaehdotuksen käsittely.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Hernesaari on toiminut vuosikymmeniä telakka-alueena. Risteilysatama 
tuo kesäkuukausina alueelle runsaasti matkailijoita ja rantaan on tuotet-
tu viime vuosina vapaa-ajan palveluja.

Kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia il-
man arvonlisäveroa seuraavasti (alv. 0 %):
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Esirakentaminen  40 - 45 milj. €
Kadut, aukiot ja liikennealueet 25 milj. €
Puistot ja viheralueet 15 - 20 milj. €
Venesatama 30 milj. €
Lumenvastaanottopaikka ajoyhteyksi-
neen

20 milj. €

Julkiset palvelurakennukset 20 milj. €
Risteilysataman laituri 7 milj. €
Yhdyskuntatekninen huolto 15 milj. €
   
Kustannukset yhteensä  172 - 182 milj. €

Kokonaisuudessaan tonttituloja on arvioitu kertyvän noin 280 miljoonaa 
euroa. Rakennusoikeuden arvo on päivitetty nykyisen AM-ohjelman 
mukaiselle jakaumalle. Vapaarahoitteisen asuntotuotannon arvona on 
käytetty 1000 €/k-m2, ARA-tuotannossa 500 €/k-m2 ja välimallilla 650 
€/k-m2. Toimi- ja liiketilan rakennusoikeuden arvona on käytetty 600 
€/k-m2.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävillä olo

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 14.2.2017 muuttaa 19.1.2016 päi-
vättyä osayleiskaavaehdotusta ja asettaa sen uudelleen nähtäville.

Kaavaehdotuksesta tehtiin 6 muistutusta. Muistutuksissa esitetyt huo-
mautukset kohdistuivat kaupunkirakenteeseen ja rakentamisen mää-
rään, venesatamaan ja veneilyyn, liikenteeseen, puistoon, Fordin ta-
loon ja ympäristövaikutuksiin.

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot Puolustusvoimien, Liikenneviras-
ton, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, Helsingin 
seudun liikenne -kuntayhtymän, Helsingin seudun ympäristöpalvelui-
den, asuntotuotantotoimiston (ATT), kiinteistölautakunnan, pelastuslau-
takunnan, yleisten töiden lautakunnan, ympäristölautakunnan ja kau-
punginmuseon johtokunnan lausunnot. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
ja Museovirasto ilmoittivat, ettei niillä ole lausuttavaa.

Puolustusvoimien lausunto kohdistui korvaavan helikopterikentän osoit-
tamiseen ja yhdyskuntatekniikkaan. Liikenneviraston lausunto kohdistui 
alueen toimintojen yhteensovitukseen ja laiva- ja veneilyväylien suun-
nitteluun. ELY:n lausunto kohdistui viljasiilon säilyttämisen turvaami-
seen, meluun, aaltoisuuteen ja liikennemuotojen käytön ohjaukseen. 
HSL:n lausunto kohdistui matkailuliikenteeseen ja pysäköintiin sekä 
polkupyöräasemien ja joukkoliikenteen suunnitteluun. HSY:n lausunto 
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kohdistui vesihuoltoon, uusiutuvan energian käyttöön ja jätehuoltoon. 
Asuntotuotantotoimiston lausunto kohdistui kohtuuhintaiseen asunto-
tuotantoon, pelastautumiseen, meluun ja yhdyskuntateknisten tilojen si-
joitteluun. Kiinteistölautakunnan lausunto kohdistui maankäyttöön, ra-
kentamisen määrään ja kaavamääräyksiin, pysäköintiin ja ympäristötai-
teeseen. Pelastuslautakunnan lausunto kohdistui pelastusteihin, yleis-
ten töiden lautakunnan lausunto kohdistui lumen vastaanottoon ja puis-
toalueiden laajuuteen ja hoitotasoon, ympäristölautakunnan lausunto 
kohdistui alueen toimintojen ympäristövaikutuksiin ja kaupunginmuseon 
lausunto kohdistui viljasiilon säilyttämiseen.

Toimenpiteet julkisen nähtävillä olon jälkeen

Vuorovaikutusraporteissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista sekä vastineet 
niissä esitettyihin huomautuksiin.

Kaavan tavoitteet huomioon ottaen kaavaehdotusta ei ole tarkoituksen-
mukaista muuttaa julkisen nähtävillä olon yhteydessä esitettyjen huo-
mautusten johdosta.

Kaavaehdotukseen ei tehty muutoksia. Aineistoon tehdyt muut täyden-
nykset on esitetty kaavaselostuksessa kohdassa Suunnitteluvaiheet.

Kaavaehdotus on kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Hernesaaren osayleiskaavaehdotuksen nro 12385 kartta, päivätty 
19.1.2016 ja muutettu 14.2.2017

2 Hernesaaren osayleiskaavaehdotuksen nro 12385 selostus, päivätty 
19.1.2016, muutettu 14.2.2017 ja päivitetty 26.9.2017 (päivitetty Kylk:n 
26.9.2017 päätöksen mukaiseksi)

3 Vuorovaikutusraportti 7.2.2012, täydennetty 18.9.2012, 2.10.2012 ja 
29.1.2013 sekä keskustelutilaisuuksien muistiot

4 Vuorovaikutusraportti II 19.1.2016, täydennetty 31.1.2017 ja 26.9.2017
5 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva 31.1.2017



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2018 20 (135)
Kaupunginhallitus

Asia/4
08.01.2018

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

3 Havainnekuva 31.1.2017
4 Viistoilmakuvat  idästä ja etelästä päin katsottuna 31.1.2017
5 Arctech Helsinki shipyard -telakan vuokra-alue-kartta
6 Täyttö- ja kaivualueet
7 Hernesaaren liikennesuunnitelma ja katujen poikkileikkaukset, luonnos 

31.1.2017
8 Fordin talo, rakennushistoriaselvitys, Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto 

Talli, 18.4.2011,osa 1
9 Fordin talo, rakennushistoriaselvitys, Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto 

Talli, 18.4.2011, osa 2
10 Fordin talon kulttuurikäyttöselvitys, Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto 

Talli, 20.12.2011 (2)
11 Valtion viljavarasto, rakennushistoriaselvitys, Arkkitehtuuri- ja muotoilu-

toimisto Talli, 18.4.2011 (2)
12 Hernesaaren osayleiskaavan kaupallisten palveluiden mitoitus ja sijoit-

telu kaupunkirakenteeseen, Santasalo, 15.12.2015 (2)
13 Asumisen profiili Länsisataman alueella, kaupunkisuunnitteluvirasto, 

tutkimustoimisto, 18.11.2011
14 Hernesaaren osayleiskaavaehdotuksen varjotutkielma, kaupunkissuun-

nitteluvirasto, asemakaavaosasto 13.11.2015
15 Hernesaari, Länsisatama, Kaivu-, täyttö- ja pohjarakennetarkastelu, 

Ramboll, 30.9.2015, päivitetty 4.12.2015, kaupunkisuunnitteluviras-
to/tek

16 Hernesaari, Länsisatama, Kaivu-, täyttö- ja pohjarakennetarkastelun 
lisävaihtoehdot, Ramboll 15.12.2015, kaupunkisuunnitteluvirasto/tek (2)

17 Ympäristötekninen tutkimusraportti, täydentävät tutkimukset Hernesaa-
ren alueella, Vahanen Environment Oy, 4.11.2014, LUONNOS, kau-
punkisuunnitteluvirasto/tek

18 Sedimenttitutkimusraportti ja kustannusarvio, Hernesaari, Venesatama, 
rantapuisto ja risteilijälaituri, Vahanen Environment Oy, 13.11.2014, 
kaupunkisuunnitteluvirasto/tek

19 Vesihuollon yleissuunnitelma, kaupunkisuunnitteluvirasto/tek 2017
20 Hernesaaren osayleiskaava-alueen aallokkotarkastelu, Ilmatieteen lai-

tos, 2012 (päivitetty)
21 Hernesaari, ympäristömeluselvitys, Akukon Oy 10/2015, kaupunkisuun-

nitteluvirasto/tek
22 Hernesaaren osayleiskaava-alueen virtausmalliselvitys, Suomen ympä-

ristövaikutusten arviointikeskus Oy, 30.6.2011 (2)
23 Hernesaaren osayleiskaava-alueen tuulisuuskartoitus, WSP Finland 

Oy, 2012
24 Hernesaaren osayleiskaava-alueen meriluontoon liittyvät selvitykset 

2010, Alleco Oy, 5/2011
25 Hernesaaren osayleiskaavaluonnoksen mukaisten vesistötöiden vaiku-

tus alueen pohjaeläimistöön ja Vantaanjoen kalaväylään, Kala- ja vesi-
tutkimuskeskus Oy, 5/2011

26 Liikenteen typenoksidi- ja pienhiukkaspäästöjen leviämismallinnus Te-
lakkakadun alueella ja arvio ilmanlaadusta Hernesaaressa -selvitys. 
Ilmatieteen laitos - ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, 29.8.2012

27 Hernesaaren osayleiskaavaehdotus, viranomaisneuvottelumuistio 4.6. 
2012

28 Hernesaaren alueidentiteetti, Helsingin kaupunki, 2013
29 Hernesaaren liikennejärjestelmäselvitys KSV 31.1.2017.pdf
30 Hernesaaren osayleiskaavan aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun 

muistio 1.2.2008
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Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä
HSY Vesihuolto
Liikennevirasto
Puolustusvoimat Pääesikunta

Tiedoksi

Pelastuslautakunta
Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunginmuseo
Asuntotuotanto

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 26.09.2017 § 109

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Hankenumero 0836_1, karttaruudut 671495, 670495, 671496 ja 670496

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 19.1.2016 päivätyn ja 14.2.2017 muutetun Hernesaaren osayleis-
kaavaehdotuksen nro 12385 hyväksymistä ja, ettei tehdyt muistu-
tukset ja annetut lausunnot anna aihetta muutoksiin. Hernesaaren 
osayleiskaavaehdotus koskee 20. kaupunginosan (Länsisatama) 
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Hernesaaren osa-aluetta ja 53. kaupunginosan (Ulkosaaret) Länsi-
saarten osa-aluetta.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat 
luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyttelytila Laituril-
la, Narinkka 2 sekä Internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi. 

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

Käsittely

26.09.2017 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavina olivat arkkitehti Jari Huhtaniemi ja diblomi-insi-
nööri Karri Kyllästinen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen 
kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Matti Kaijansinkko, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37195

matti.kaijansinkko(a)hel.fi
Jari Huhtaniemi, arkkitehti, puhelin: 310 37197

jari.huhtaniemi(a)hel.fi
Teemu Vuohtoniemi, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37490

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

jarkko.nyman(a)hel.fi
Juha-Pekka Turunen, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 310 37403

juha-pekka.turunen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 09.05.2017 § 176

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Hernesaaren lumenvastaanottoasema on koko kantakaupungissa ai-
noa ja siksi teknisen huollon kannalta erittäin tärkeä.

Kaavamääräyksessä EL-alueella venesataman yhteydessä on sallittu 
lumenvastaanotto. Kaavamääräystä tulee muuttaa vastaamaan tekni-
sen verkoston toimintaa ja tarpeita. Lumenvastaanottopaikka ja lumen 
kaato mereen tulee sisältyä kaavamääräykseen niin, että lumenvastaa-
nottopaikka voi jatkaa toimintaa Hernesaaressa keskeytymättä riippu-
matta muista rakentamishankkeista.

Lumenkäsittely vaatii yhteensä vähintään hehtaarin alueen. Nyt osay-
leiskaavaehdotuksessa tilaa on varattu noin 0,6 hehtaaria. Lumenkäsit-
telyyn on osayleiskaavassa osoitettava LS-alueelle vielä vähintään 0,4 
hehtaaria tilaa kaavamääräyksellä. Tämä on talvikauden toimintaa, mi-
kä on päällekkäistä toimintaa veneensäilytyksen kanssa LS-alueella, 
joten tilavaraus liikenteellisesti toimivalla paikalla tulisi esittää kaava-
kartassa.

Lumenvastaanottoasema on osoitettu osayleiskaavaehdotuksessa ny-
kyiselle vesialueelle. Nykyiselle täyttöalueelle ollaan rakentamassa tila-
päistä lumenvastaanottoasemaa. Tätä ei ole kuitenkaan merkitty osay-
leiskaavaehdotukseen. Koska venesataman toteutumisen aikataulu on 
epävarma, tulee kaikki lumenvastaanottotoiminta osoittaa osayleiskaa-
vassa. Lumenvastaanotto toiminta tulee turvata, vaikka osayleiskaa-
vaehdotuksessa esitetty venesatama ja lumenvastaanottopaikka jäisi-
vät toteutumatta.

Hernesaaren osayleiskaavaehdotuksen viheralueiden rakenne perus-
tuu pitkään itärannan puistokaistaleeseen ja kolmeen pieneen tasku-
puistoon kortteleiden välissä. Taskupuistot ovat liian pieniä puistikoiksi, 
jotta niistä muodostuisi valoisia ja miellyttäviä kaupunkitiloja. Toiminto-
jen järjestäminen ja muuntelu on rajoitettua tiukan mitoituksen takia. 
Olisikin tarkoituksenmukaisempaa muotoilla pienet puistikot suuremak-
si kokonaisuudeksi, jotta saataisiin toimivia ja asukkaita palvelevia 
puistoja. Osa viheralueesta on jo vuokrattu palvelutontiksi ravintola- ja 
saunayritys Löylylle. Tämä vähentää osayleiskaavaehdotuksessa esi-
tettyä viheralueen pinta-alaa.

Puiston (VP) kaavamääräyksen mukaan alueelle saa sijoittaa mm. ra-
kennuksia. Kaavamääräyksellä tulisi varmistaa, että itärannan ranta-
vyöhykkeestä jää huomattava osa myös rakentamattomaksi puistoalu-
eeksi kaupunkilaisten käyttöön.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on tehnyt puiston yleissuunnitelman kaava-
työn taustaksi. Yleissuunnitelmaa laadittaessa ei ole käytetty riittävästi 
kaupungin puistosuunnittelun ja kustannusvaikutusten arvioinnin asian-
tuntemusta. Osayleiskaavaehdotuksen selostuksen perusteella puisto-
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suunnitelmaa viety jo melko lailla sitovan ideasuunnitelman tasolla pit-
källe. Puiston ja rantarakenteiden suunnittelu vaatii myös kustannusten 
hallintaa, mikä saattaa muuttaa merkittävästi nyt esitettyjä ratkaisuita.

Puiston rakentamiskustannukset ovat suuret tuki- ja maaranteiden tar-
peen vuoksi. Osayleiskaavaehdotuksessa VP-alueella rantapuistossa 
on esitetty maanpinnan likimääräisiä korkeuslukuja, jotka ovat korkeim-
millaan +6-tasoa. Turhia maanpinnan korotuksia ja maatäyttöjä puis-
toalueella tulee välttää. Puiston toimintojen järjestämiseksi korkeusero-
ja on tasattava tukimuurien avulla, mikä nostaa rakentamiskustannuk-
sia.

Osayleiskaavaehdotuksessa on ohjeellinen määräys hulevesien hidas-
tamisesta ja hyödyntämisestä. Hernesaari sijaitsee merenrannassa 
suhteellisen kapeassa niemessä, joten hulevesien valuma-alue on pie-
ni. Hulevesien hyödyntämisen ratkaisujen laajuus, hyödyt ja kustannuk-
set jäävät arvioitavaksi jatkosuunnittelussa. Asemakaavoitusvaiheessa 
on varauduttava tutkimaan hulevesien käsittelyn teknisiä ratkaisuja, nii-
den kustannustehokkuutta ja toimivuutta. Osayleiskaavaehdotuksen 
kaavamääräystä hulevesien virtauksen hidastamisesta ja hyödyntämi-
sestä kortteli- ja yleisillä alueilla tulee tarkentaa siten, että tavoitteena 
on laadullinen hulevesien hallinta ja puhdistus ennen mereen purkua. 
Alue tulee suunnitella siten, että tulvareitit mereen toimivat katujen ajo-
ratojen yhteydessä riippumatta hulevesien hidastamisen ratkaisuista. 

Kaavaselostuksessa esitetyt kustannukset ovat vuodelta 2014, jonka 
vuoksi ne tulee tarkistaa ajan tasalle. Erityistä huomiota on kiinnitettävä 
puiston rakentamisen ja ylläpidon kustannuksiin ja määriteltävä sellai-
nen laatutaso, joka on mahdollista saavuttaa. Puistoalueet tulee suun-
nitella niin, että niitä ylläpidetään hoitoluokissa käyttöviheralue A2 ja 
käyttö- ja suojaviheralue A3. Nyt esitetty rakentamisen taso ei vastaa 
Helsingin puistojen ja viheralueiden ylläpidolle asetettuja tiukkoja kus-
tannusraameja. Puiston investointikustannukset ovat suuret kohoten 
15‒20 miljoonaan euroa.

Käsittely

09.05.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Jussi Heinämies: Puiston (VP) kaavamääräyksen mukaan alueelle saa 
sijoittaa mm. rakennuksia. Kaavamääräyksellä tulisi varmistaa, että itä-
rannan rantavyöhykkeestä jää huomattava osa myös rakentamatto-
maksi puistoalueeksi kaupunkilaisten käyttöön.

Kannattaja: Henrik Nyholm
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1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Puiston (VP) kaavamääräyksen mukaan alueelle saa sijoit-
taa mm. rakennuksia. Kaavamääräyksellä tulisi varmistaa, että itäran-
nan rantavyöhykkeestä jää huomattava osa myös rakentamattomaksi 
puistoalueeksi kaupunkilaisten käyttöön.

Jaa-äänet: 1
Maria Landén

Ei-äänet: 6
Jussi Heinämies, Henrik Nyholm, Eija Paananen, Dennis Pasterstein, 
Mariam Rguibi, Pörrö Sahlberg

Tyhjä: 1
Terhi Koulumies

Poissa: 1
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Kiinteistölautakunta 04.05.2017 § 212

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle Helsingin 
kaupungin 20. kaupunginosaa (Länsisatama) sekä 53. kaupunginosaa 
(Ulkosaaret) koskevasta Hernesaaren osayleiskaavasta nro 12385 
seuraavan lausunnon:  
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Taustaa

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti 26.1.2016 19.1.2016 päivätyn 
osayleiskaavaehdotuksen nro 12385 hyväksymistä. Kaavaehdotus oli 
julkisesti nähtävillä 12.2. - 14.3.2016 ja siitä saatujen lausuntojen, 
muistutusten ja kirjeiden perusteella kaavaehdotukseen on nyt tehty 
muutoksia. Muutokset ilmenevät seikkaperäisesti kaavaselostuksen lu-
vusta 5 Suunnitteluvaiheet. Kiinteistölautakunnan 7.4.2016 (150 §) an-
taman lausunnon johdosta kaavakarttaan on lisätty P/TP-alue (palvelu-
jen ja hallinnon alue sekä työpaikka-alue) LV-alueen itäpuolelle.

19.1.2016 päivätty kaavakartta on liitteenä nro 1 ja uusi päivitetty kaa-
vakartta on liitteenä nro 2. Kaava-alueen päivitetty havainnekuva puo-
lestaan on liitteenä nro 3.  

Osayleiskaavasta yleisesti

Länsisataman Hernesaaren osayleiskaava koskee Hernesaarta ja sitä 
ympäröiviä vesialueita Matalasalmenkujan eteläpuolella (jäljempänä 
”kaava-alue”). Osayleiskaavan perusteella vastaisuudessa laadittava 
asemakaava/-kaavat luovat toteutuessaan maankäytölliset edellytykset 
uuden asuin- ja työpaikka-alueen sekä satama- ja puistoalueiden to-
teuttamiselle Hernesaareen. Osayleiskaavan keskeisenä tarkoituksena 
on liittää Hernesaari toiminnallisesti ja kaupunkikuvallisesti osaksi ym-
päröivää kantakaupunkia. Tavoitteena on, että kaavoituksellisesti luo-
daan edellytykset laadukkaalle, monipuoliselle ja omaleimaiselle asun-
torakentamiselle sekä mahdollistetaan tarkoituksenmukainen ja alueel-
le sopiva toimitila-, palvelu- ja liikerakentaminen. 

Alueen nykyinen maapinta-ala on noin 33 hehtaaria, mutta meri-aluei-
den lisätäyttöjen ja kaivauksien myötä kaava-alueen maapinta-ala tulee 
olemaan noin 39 hehtaaria. Asuntorakentamisen kerrosalatavoitetta on 
nostettu aiemmasta noin 250 000 k-m²:stä (noin 6 000 asukasta) noin 
285 000 k-m²:iin (noin 6 900 asukasta), mitä voidaan pitää erittäin kan-
natettavana. Työpaikka- ja palvelukerrosalatavoite, noin 150 000 k-m² 
(noin 3 000 työpaikkaa), on pysynyt ennallaan aiemmin esiteltyyn osay-
leiskaavaehdotukseen verrattuna. Edellä mainittujen lukujen perusteel-
la kyse on siten kaupungin strategisten tavoitteiden kannalta varsin 
merkittävästä uudesta osayleiskaavasta.

Kaavan toteuttamisen myötä alueella nykyisin sijaitsevat rakennukset 
puretaan lukuun ottamatta Fordin tehdasrakennusta, Munkkisaaren 
teollisuustaloa, Valtion viljavarastoa, Löylyä ja Cafe Birgittaa. Helikop-
terikenttää ei enää suunnitella sijoitettavan kaava-alueelle.

Osayleiskaavaa voitaneen kokonaisuutena arvioiden pitää melko yksi-
tyiskohtaisena, sillä etenkin sen selostusosassa on esitetty varsin yksi-
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tyiskohtaisia ja tulevaa asemakaavoitusta ohjaavia suunnittelu- ja to-
teutusperiaatteita. Näin ollen kiinteistölautakunnan lausunnossa on 
kiinnitetty erityistä huomiota juuri selostusosasta ilmeneviin suunnitte-
lun ja toteuttamisen periaatteisiin siltä osin kuin po. asioilla on relevans-
sia kiinteistötoimen näkökulmasta.

Huomioita osayleiskaavan selostuksesta

Kerrostalovaltainen asuntoalue (AK)

Selostuksen mukaan kaava-alueelle tutkitaan vaihtoehtoisia kaupunkia-
sumisen malleja kaupunkisuunnitteluviraston laatimiin selvityksiin tu-
keutuen, ja merelle avautuvat näkymät ovat merkittäviä kaavoitukseen 
vaikuttavia tekijöitä. Tavoitteena on tehdä houkuttelevaa, laadukasta ja 
urbaania kerrostaloasumista. Laadukkailla asuntoalueilla taataan moni-
puolinen väestö- ja asuntorakenne, jossa painotetaan asumismuotojen 
moninaisuutta, runsautta ja uudentyyppisiä kaupunkiasumisen muotoja. 

Laivakadun, kaava-alueen kokoajakadun, varrelle ollaan suunnittele-
massa 8-9 kerrosta korkeita kerrostaloja, ja asuinkortteleiden kerroslu-
ku pienenee asteittain mentäessä kohti itäpuolen rantapuiston korttelei-
ta, joiden suunniteltu kerrosluku on kuusi kerrosta. Tavoiteltua kerros-
korkeutta rantapuiston puolella on nostettu aiemmasta viidestä kuu-
teen. Samoin kaava-alueen eteläkärkeen on uudessa havainnekuvassa 
lisätty yksi kokonaan uusi asuinkortteli. Edellä mainittuja nostetun 
asuinkerrosalatavoitteen toteuttamiseen tähtääviä muutoksia voidaan 
pitää kannatettavina. 

Pysäköinti tultaisiin lähtökohtaisesti sijoittamaan pääosin asuinkorttelei-
den pihakansien alle ja osin maanpäällisiin pysäköintitaloihin. Kaava-
alueen suunnitellusta korkotasosta johtuen pysäköinnin toteuttaminen 
ei selostuksen mukaan edellytä merkittävästi kustannuksia nostavia eri-
koisratkaisuja. 

Kiinteistölautakunta toteaa, että asuntorakentamisen kerrosalatavoit-
teen nostoa (noin 285 000 k-m², 6 900 asukasta) voidaan pitää kanna-
tettavana ottaen huomioon kiinteistötoimelle asetetut vuotuiset tavoit-
teet liittyen mm. luovutettuun asuinkerrosalaan sekä tonttien maan-
myynti- ja vuokratuloihin. Toteutuessaan osayleiskaavaehdotus tukee 
hyvin em. tavoitteiden saavuttamista. Kiinteistölautakunta toteaa kui-
tenkin, että jatkosuunnittelun yhteydessä voitaisiin paikoin tutkia edelly-
tyksiä vieläkin tiiviimmälle asuntorakentamiselle, mikäli suunnittelun 
reunaehdot mm. pysäköinnin järjestämiseen liittyen tämän mahdollista-
vat. Havainnekuvasta ilmenevien kortteleiden sisäpihat vaikuttavat pai-
koitellen melko väljiltä, joten jatkosuunnittelun yhteydessä voisi tutkia 
pihojen tiivistämisen ja toisaalta rakennusalan lisäämisen mahdolli-
suuksia.  
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Kiinteistölautakunta toteaa kaavaselostuksen mukaisesti, että kaava-
alueen pitkänomainen muoto ja kolmelle puolelle avautuva meri tekevät 
mahdolliseksi merinäköalan melkein kaikista asunnoista. Tämän vuoksi 
yleiskaavaratkaisu luo hyvät edellytykset tonttien luovuttamiselle sään-
telemättömään asuntotuotantoon hinta- ja laatukilpailuilla AM-ohjelman 
asettamat rahoitus- ja hallintamuotojakaumatavoitteet huomioiden. Eri-
tyisesti kaava-alueen itäpuolelle tulevan puiston yhteyteen rajautuvat 
tontit sekä eteläkärkeen sijoittuvat tontit soveltuvat varsin hyvin mainit-
tuun tarkoitukseen. Po. tontit tultaneen luovuttamaan pääosin myymäl-
lä. Kaava-alueen keski- ja pohjoisosaan Laivakadun itäpuolelle sijoittu-
vat tontit soveltuvat taas paremmin säänneltyyn ja välimuodon (ml. Hi-
tas, ASO, opiskelija-, nuoriso- ja senioriasunnot) asuntotuotantoon. 
Mainitut tontit luovutetaan lähtökohtaisesti pitkäaikaisilla maanvuokra-
sopimuksilla. Kaupunginhallitus päättää asuntotonttien rahoitus- ja hal-
lintamuotojakaumasta ja muista varaus- ja luovutusehdoista aikanaan 
järjestettävien tontinvarauskierrosten yhteydessä.

Kaavaselostuksen mukaisesti asuntoalueen pohjoisosaan on suunnitel-
tu kaava-alueen suurimmat päivittäistavarakaupat. Liitteenä olevan ha-
vainnekuvan mukaisesti päivittäistavarakaupat näyttäisivät sijoittuvan 
samaan kortteliin asuinkerrostalohankkeiden kanssa ja niillä olisi aina-
kin yhteinen korttelipiha.

Lopuksi kiinteistölautakunta toteaa tältä osin, että havainnekuvasta il-
menevä korttelirakenne johtaa joka tapauksessa siihen, että asuinkort-
teleiden toteuttaminen tulee edellyttämään monimutkaisten yhteisjär-
jestely- ja/tai rasitesopimusten laatimista eri hankkeiden kesken. Näin 
ollen hankkeiden rakentamisen koordinointiin ja hankkeiden toteutumi-
sen edellytysten arviointiin ja varmistamiseen on kiinnitettävä erityistä 
huomiota myös kiinteistötoimen osalta.

Julkisten palvelujen ja hallinnon alue (PY)

Osayleiskaavan selostuksessa todetaan, että laivaliikenteen melusta, 
ranta-alueen tuulisuudesta ja kaupunkikuvallisista syistä johtuen PY-
kortteli on sijoitettu keskeisesti alueelle raitiotiepysäkin ja palvelujen lä-
heisyyteen. Mainittuun kortteliin ollaan alustavasti suunnittelemassa al-
kuopetuskoulua, päiväkotia, pelikenttää ja leikkipihoja. Kiinteistölauta-
kunta toteaa, että mainittu kortteli muodostaa selkeän ja toiminnallisesti 
tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden, eikä esimerkiksi suurta päiväko-
din yksikköä ole järkevää sijoittaa asuinkortteleiden yhteyteen, koska 
varhaiskasvatuksen järjestämisen edellytykset ja tarveharkinta saatta-
vat ajan kuluessa muuttua. Lautakunta katsoo kuitenkin, että tarvittaes-
sa myös kivijalkatiloihin voisi tutkia sijoitettaviksi yksityisiä päiväkoteja 
täydentämään alueen palvelutarjontaa, etenkin alueen rakentumisen 
vaiheittaisuudesta johtuen. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2018 29 (135)
Kaupunginhallitus

Asia/4
08.01.2018

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

Kiinteistölautakunta toteaa, että mainitulle alueelle sijoittuvat hankkeet 
on järkevintä toteuttaa selkeästi yhdessä korttelikokonaisuudessa, jol-
loin Helsingin kaupunki vastannee pääosin niiden rakennuttamisesta.

Palvelujen ja hallinnon alue sekä työpaikka-alue (P/TP)

Palvelujen ja hallinnon sekä työpaikkojen alueet sijoittuvat kaava-alu-
een pohjois-, keski- ja eteläosiin, kaava-alueen länsipuolelle. Aiemmas-
sa kaavakartassa ollut julkisten palvelujen ja hallinnon alue sekä työ-
paikka-alue (PY/TP) on uudessa kaavakartassa muutettu osaksi palve-
lujen ja hallinnon aluetta sekä työpaikka-aluetta (P/TP). Samoin uudes-
sa kaavakartassa palvelujen ja hallinnon sekä työpaikkojen alueeksi on 
merkitty LV-alueen itäpuolelle sijoittuva kapea kaistale kaava-alueen 
eteläkärjestä. Po. alueen varaamista mainittuun tarkoitukseen voidaan 
pitää varsin kannatettavana, koska se elävöittää Hernesaarta mm. tar-
joten palveluja venesataman käyttäjille. 

Mainitulle alueelle sijoittuvat myös muun ohella Valtion viljavaraston vil-
jasiilo sekä Fordin tehdasrakennus 1940-luvulta. Jatkosuunnittelun yh-
teydessä viljasiilolle etsitään selostuksen mukaan toiminnallisesti ja ta-
loudellisesti nykyistä viljan varastointia perustellumpi käyttötarkoitus. 
Ns. Fordin talo on jatkosuunnittelun yhteydessä tarkoitus suojella ja 
sen kulttuurikäyttömahdollisuuksia tullaan jatkossa tarkemmin selvittä-
mään. Kiinteistölautakunta katsoo, että ajateltujen suojelumääräysten 
ei tulisi olla tarpeettoman tiukkoja ja että kaavamääräyksin tulisi mah-
dollistaa po. rakennuksen tuleva mahdollisimman monipuolinen ja vaih-
toehtoinen käyttö myös nykyinen käyttötarkoitus huomioon ottaen. Kiin-
teistölautakunta toteaa vielä, että edellä mainittujen säilyvien rakennus-
ten pysäköinnin uudelleen järjestämisen edellytyksistä tulisi olla sovittu 
kiinteistötoimen ja rakennusten omistajien kanssa ennen kuin pysä-
köinnin uudelleen järjestämiseen tähtäävät kaavoitukselliset edellytyk-
set ratkaistaan jatkosuunnittelun yhteydessä. Asian ratkaiseminen 
edellyttää näin ollen virastojen välistä koordinaatiota ja yhteistyötä. 

Kaava-alueen eteläosaan venesatama-alueen pohjoispuolelle sijoittuu 
vielä palvelujen ja hallinnon alue sekä teollisuusalue (P/TY), jonne ol-
laan suunnittelemassa veneilyn ja siihen liittyvän elinkeinotoiminnan 
keskittymää.

Huomioita osayleiskaavamerkinnöistä

Kiinteistölautakunta toteaa, että kaava-alue on varsin selkeästi ja tar-
koituksenmukaisesti jaettu kerrostalovaltaiseksi asuntoalueeksi sekä 
muiksi alueiksi, jotka muodostuvat pääasiassa palvelujen ja hallinnon 
sekä työpaikkojen alueista. Erilaisten toimintojen eriyttäminen helpotta-
nee kaava-alueen tulevaa toteutumista, sillä asuntorakentamisen on 
mahdollista edetä ripeälläkin tahdilla olematta liikaa toiminnallisesti tai 
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alueellisesti sidoksissa kaava-alueen muun käyttötarkoituksen mukai-
seen rakentamiseen. Osayleiskaavamerkinnät (”PY”, ”P/TP”, ”P/TY”) 
ovat melko yleisluonteisia ja mahdollistavat erilaisten toimintojen sijoit-
tamisen kaava-alueelle vastaisuudessa laadittavien tarkentavien ase-
makaavojen perusteella. Näin ollen niiden tarkempaan läpikäyntiin ei 
tässä suunnitteluvaiheessa ole edellä esitettyä suurempaa tarvetta.

Muita huomioita osayleiskaavaratkaisuista

Kiinteistölautakunta kehottaa vielä kiinnittämään huomiota venesata-
ma-alueeseen liittyvän kapean laiturikaistaleen sijoittamispaikkaan. 
Kaavaselostuksen korkotasoselvityksen (s. 35) mukaan näyttäisi siltä, 
että mainitun kaistaleen siirtäminen hiukan lännemmäksi mahdollistaisi 
sen, että po. kaistale sijoittuisi ainakin osittain mereen matalammalle ja 
mahdollisesti kallion päälle, jolloin laiturikaistaleen paikan siirrolla olisi 
kaiketi mahdollista saavuttaa kustannussäästöjä. 

Kaava-alueen havainnekuvasta ilmenee, että veden sisääntuloväylät 
ovat paikoitellen varsin kapeat. Näin ollen lautakunta kehottaa vielä 
kiinnittämään huomiota veden vaihtuvuuden varmistamiseen liittyviin 
näkökohtiin venesatama-alueella, kaava-alueen eteläkärkeen sijoittu-
valla uimaranta-alueella ja muilla kaava-alueeseen kuuluvilla vesialueil-
la.

Osayleiskaavan selostuksessa todetaan, että jatkosuunnittelun yhtey-
dessä selvitetään keinoja alueen rakentamisaikaisten ja pysyvien julkis-
ten ympäristötaidehankkeiden edistämiseksi. Kiinteistölautakunta tote-
aa, että erityisesti rakennusaikaisten ympäristötaidehankkeiden edistä-
miseen tulisi lähtökohtaisesti suhtautua varauksella, sillä on tarpeeton-
ta lisätä kaava-alueen toteuttamisen ja rakentamisen kustannuksia 
etenkään, mikäli kyse on ainoastaan väliaikaisista ratkaisuista. Myös 
pysyviksi tarkoitettujen ympäristötaidehankkeiden toteuttamiseen tulisi 
suhtautua varauksellisesti ottaen muun ohella huomioon vallitsevat ta-
loudelliset olosuhteet.  

Maanomistus- ja hallinta

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

Alueella on maanvuokrasopimuksia useiden eri toimijoiden kanssa, 
joista merkittävin on Arctech Helsinki Shipyard Oy. Maanvuokrasopi-
mus käsittää alueita kaava-alueen pohjois- ja keskiosissa. Arctech Hel-
sinki Shipyard Oy:n telakkatoiminnot on tarkoitus siirtää kaava-alueen 
pohjoispuolelle mainitun maanvuokrasopimuksen päätyttyä, ja kiinteis-
tötoimi on jo käynyt alustavia neuvotteluja asiasta vuokralaisen kanssa. 
Kiinteistölautakunta toteaa, että kaava-alueeseen kohdistuvat maan-
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vuokrasopimukset ja niiden hallinnointi tulee ottaa huomioon kaava-alu-
een jatkosuunnittelussa ja toteutussuunnittelussa niin, ettei kaava-alu-
een toteuttaminen niiden vuoksi viivästy tarpeettomasti.                  

Autopaikoituksesta

Kiinteistölautakunta pitää perusteltuna, että alueen tulevassa asema-
kaavoituksessa tutkittaisiin asuntotonttien autopaikkavelvoitteiden osal-
ta mahdollisuutta määrittää velvoiteautopaikkamäärät nykykäytäntöä 
huomattavasti markkinaehtoisemmin. Tällöin tonttien rakentajille ja ra-
kennuttajille tarjottaisiin siis lähtökohtaisesti mahdollisuus toteuttaa vain 
kysyntää vastaava määrä autopaikkoja. Tämä voisi mahdollistaa osal-
taan tehokkaamman maankäytön asuinkortteleissa ja sillä voisi olla po-
sitiivinen vaikutus myös rakennusoikeuden arvoon. Lisäksi autopaikka-
määrien markkinaehtoisella toteuttamisella voisi olla alueen sijainti huo-
mioiden myönteisiä liikenteellisiä vaikutuksia.   

Autopaikkojen markkinaehtoisen toteuttamisen salliminen edellyttää 
kuitenkin todennäköisesti, että alueen tulevassa asemakaavoituksessa 
varattaisiin alueita mahdollisia myöhemmin toteutettavia pysäköintilai-
toksia varten, jotta mahdolliseen myöhemmin ilmenevään alueen auto-
paikkatarpeeseen voidaan vastata. Nämä aluevaraukset voisivat sijoit-
tua osayleiskaavaehdotuksessa osoitetun alueen kokoojakadun länsi-
puolelle, jolla satamatoiminnasta johtuva melu ei ainakaan lähtökohtai-
sesti mahdollista asuntorakentamista. Mikäli tällaisia pysäköintilaitoksia 
tulevaisuudessa toteutettaisiin, vaatisi se todennäköisesti kaupungin 
aktiivista osallistumista, koska yksittäisten taloyhtiöiden toimesta niiden 
toteuttaminen lienee varsin epärealistista.    

Lopuksi

Kiinteistölautakunta puoltaa Hernesaaren osayleiskaavan nro 12385 
hyväksymistä edellä esitetyin huomioin.

Lopuksi kiinteistölautakunta toteaa, että osayleiskaavan perusteella jat-
kossa laadittavat asemakaavat tulee tarvittavilta osin valmistella yhteis-
työssä kiinteistötoimen ja kaupungin muiden eri hallintokuntien kanssa.

Käsittely

04.05.2017 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Sami Haapanen: Muutan esitystäni seuraavasti:

Lausuntoehdotuksen 11. kappaleen toinen virke muutetaan kuulumaan 
seuraavasti: Tämän vuoksi yleiskaavaratkaisu luo hyvät edellytykset 
tonttien luovuttamiselle sääntelemättömään asuntotuotantoon hinta- ja 
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laatukilpailuilla AM-ohjelman asettamat rahoitus- ja hallintamuotojakau-
matavoitteet huomioiden.

Lausuntoehdotuksen 11. kappaleen viimeisen virkkeen sana "kiinteistö-
lautakunta" korvataan sanalla "kaupunginhallitus".

Lausuntoehdotuksen 12. kappaleen kaksi viimeistä virkettä poistetaan.

07.04.2016 Ehdotuksen mukaan

14.06.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Kristian Berlin, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 36438

kristian.berlin(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 03.05.2017 § 37

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Nimistötoimikunta on käsitellyt Hernesaaren nimistöä kokouksissaan 
29.4.2015, 8.10.2014, 10.9.2014, 13.8.2014 ja 12.3.2014. 

Projektipäällikkö, arkkitehti Matti Kaijansinkko esitteli Hernesaaren 
suunnittelun nykyistä vaihetta ja nimitarpeita.

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavia nimiä, joista suurta 
osaa on jo esitetty aiemmin:

Airokalanaukio–Sillkungsplatsen
(aukio)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merenelävät); airokalan (Regalecus 
glesne) mukaan;

Atollikuja–Atollgränden
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (merenalaiset muodostelmat); atollin eli kehäriu-
tan mukaan; liitynnäinen, Atollipuiston mukaan;
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Atollipuisto–Atollparken
(puisto)
Perustelu: Ryhmänimi (merenalaiset muodostelmat); atollin eli kehäriu-
tan mukaan;

Henry Fordin aukio–Henry Fords plats
(aukio)
Perustelu: Muistonimi, yhdysvaltalaisen yrittäjän ja suurliikemiehen 
Henry Fordin (1863–1947) mukaan, jonka perustama Ford Motor Com-
pany vuokrasi 1920-luvun puolivälissä Hernesaaresta tehdas- ja kont-
toritilat, joihin suunniteltiin myös kokoonpanotehdasta. Alueella on si-
jainnut vuodesta 1945 Henry Fordin katu–Henry Fords gata;

Hernesaarenranta–Ärtholmsstranden
(puisto)
Perustelu: Liitynnäinen, Hernesaaren osa-alueen ja mantereeseen yh-
distetyn saaren mukaan;

Korallikatu–Korallgatan
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merenelävät); korallieläinten luokan 
(Anthozoa) mukaan; liitynnäinen, Korallikujan mukaan;

Korallikuja–Korallgränden
(katu)
Perustelu: Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merenelävät); korallie-
läinten luokan (Anthozoa) mukaan;

Laguunikuja–Lagungränden
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (merenalaiset muodostelmat), laguunin (= sär-
kän tai riutan merestä erottama lahti, myös atollin keskusjärvi) mukaan; 
liitynnäinen, Laguunipuiston mukaan;

Laguunipuisto–Lagunparken
(puisto)
Perustelu: Ryhmänimi (merenalaiset muodostelmat), laguunin (= sär-
kän tai riutan merestä erottama lahti, myös atollin keskusjärvi) mukaan;

Laivakatu–Skeppsgatan
(katu)
Perustelu: Käytössä oleva nimi. Nimi on valittu Masa Yards Oy:n järjes-
tämän nimikilpailun vastauksista vuonna 1998 ja se on vahvistunut ensi 
kertaa asemakaavassa 10683, joka on saanut lainvoiman vuonna 
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1999;

Matalasalmenkatu–Grundsundsgatan
(katu)
Perustelu: Liitynnäinen, salmen nimestä Grundsundet, joka on sijainnut 
nykyiseen mantereeseen yhdistetyn Munkkisaaren ja mantereen välillä 
ja merkitty karttaan mm. vuonna 1722. Alueella on sijainnut vuodesta 
1963 Matalasalmenkuja–Grundsundsgränden. Nimi Matalasalmenka-
tu–Grundsundsgatan oli käytössä alueella vuosina 1934–1961;

Meduusankatu–Manetgatan
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merenelävät); meduusojen luokan 
(Scyphozoa) mukaan;

Merihevosenkatu–Sjöhästgatan
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merenelävät); merihevosten luokan 
(Hippocampus) mukaan;

Merisiilinkatu–Sjöborregatan
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merenelävät); merisiilien luokan (Ec-
hinoidea) mukaan;

Miekkakalanaukio–Svärdfiskplatsen
(aukio)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merenelävät); miekkakalan (Xiphias 
gladius) mukaan;

Munkkisaarenlaituri–Munkholmskajen
(katu)
Perustelu: Liitynnäinen, mantereeseen yhdistetyn Munkkisaaren mu-
kaan;

Mureenankatu–Murängatan
(katu)
Perustelu: Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merenelävät); mureenoi-
den heimon (Muraenidae) mukaan;

Pallokalanaukio–Blåsfiskplatsen
(aukio)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merenelävät); pallokalojen heimon 
(Tetraodontidae) mukaan;
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Purjekalanaukio–Segelfiskplatsen
(aukio)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merenelävät); purjekalan (Istiopho-
rus platypterus) mukaan; liitynnäinen, Purjekalankadun mukaan;

Purjekalankatu–Segelfiskgatan
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merenelävät); purjekalan (Istiopho-
rus platypterus) mukaan;

Riuttakuja–Korallrevsgränden
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (merenalaiset muodostelmat); riutta = suunnil-
leen merenpinnan tasoon ulottuva pitkähkö hiekka-, kallio- tai koralli-
muodostuma; liitynnäinen, Riuttapuiston mukaan;

Riuttapuisto–Korallrevsparken
(puisto)
Perustelu: Ryhmänimi (merenalaiset muodostelmat); riutta = suunnil-
leen merenpinnan tasoon ulottuva pitkähkö hiekka-, kallio- tai koralli-
muodostuma; 

ja

Vuokkokalankatu–Clownfiskgatan
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merenelävät); vuokkokalan (Amp-
hiprion ocellaris) mukaan.

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 02.05.2017 § 44

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi lausunnon asemakaavanmuutosehdotuksesta 
nro 12385, Hernesaaren osayleiskaava, Länsisatama (20.ko) ja Ulko-
saaret (53.ko):

Asemakaavan puitteissa on varmistettava riittävä sammutusveden 
saanti.
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Asemakaavaa laadittaessa on pyrittävä minimoimaan ja / tai etsimään 
vaihtoehtoisia ratkaisuja liikenteen ruuhkautumisen estämiseksi. Eri-
tyistä huomiota tulee kiinnittää Laivakatu – Hylkeenpyytäjänkatu – Her-
nesaarenranta – Eiranranta –risteykseen. Edellä mainitun risteysalueen 
ruuhkautuminen voi muodostua vakavaksi esteeksi mahdolliselle pelas-
tusliikenteelle.

Asemakaavaa Hernesaaren alueelle laadittaessa tulee pyrkiä muodos-
tamaan katuverkko, jossa umpikujien määrä on mahdollisuuksien mu-
kaan minimoitu.

Kaavoitettaessa umpikortteleita on jo kaavoitusvaiheessa syytä ohjata 
suunnittelua siten, että rakennussuunnittelussa harkittaisiin omaehtoi-
sia poistumisjärjestelyjä asuinrakennusten varapoistumisteitä suunnitel-
taessa.

Raitioliikenteen infrastruktuuria suunniteltaessa tulee pyrkiä järjestä-
mään ajojohtimien ripustus omiin pilareihinsa katualueelle seinäkiinni-
tysten sijaan. Tämä sen vuoksi, että mahdollisessa pelastustilanteessa 
ajojohtimien kannattimet eivät muodostuisi pelastustöitä hidastavaksi 
esteeksi.

15.03.2016 Ehdotuksen mukaan

08.05.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Juha Rintala, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31235

juha.rintala(a)hel.fi

Asuntotuotantotoimisto 2.5.2017

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Hernesaaren asuntorakentamisen kerrosalatavoite on noin 285 000 k-
m2, joka vastaa noin 6 900 asukasta. Työpaikka- ja palvelukerrosalata-
voite on noin 150 000 k-m2, joka vastaa noin 3 000 työpaikkaa.

Hernesaaren alueella on loistava sijainti ja paljon potentiaalia asuntora-
kentamiselle. Kaava-alueen keski- ja pohjoisosaan Laivakadun itäpuo-
lelle sijoittuvat tontit soveltunevat säänneltyyn ja välimuodon asuntotuo-
tantoon.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2018 37 (135)
Kaupunginhallitus

Asia/4
08.01.2018

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

Vaativat maaperäolot muodostavat hankkeille korkeat kustannukset. 
Tämän lisäksi kustannuksia voi muodostua maanalaisesta, mahdolli-
sesti kaksikerroksisesta pysäköinnistä sekä liikenne- ja laivamelusta. 
Jo lähtökohtaisesti korkea kustannustaso asettaa kohtuuhintaisen 
asuntotuotannon toteuttamiselle isoja haasteita. Jatkosuunnittelussa 
hankkeiden taloudellisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta 
kohtuuhintaisen asuntotuotannon toteuttamiskelpoisuus ei vaarannu.

Jatkosuunnittelussa katujen ja puistoyhteyksien mitoitukseen tulee kiin-
nittää huomiota siten, että pelastusautojen toiminta onnistuu. Lisäksi 
huomioitava, että raitiovaunukiskot, ajolangat, puuistutukset tai kivetyk-
set eivät muodostu esteeksi pelastustöille Laivakadulla.

Osayleiskaava-alueelle, erityisesti sen länsiosaan kokoojakadun var-
ressa aiheutuu voimakasta melua katuliikenteen lisäksi satamatoimin-
nasta (risteilylaivat). Haasteena jatkosuunnittelussa on asuntojen avau-
tuminen sekä parveke- ja terassiratkaisut Laivakadun suuntaan, joiden 
toteutusmahdollisuuksiin on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Jätehuolto on suunniteltu järjestettävän imukeräysjärjestelmällä, joka 
osaltaan tuo hankkeisiin lisäkustannuksia. Alueelle on suunniteltu kym-
menen uutta jakelumuuntamoa kiinteistöjen yhteyteen rakennettavaksi. 
Muuntamoiden sijoittaminen asuinrakennuksiin ei ole toivottavaa. Se 
vaikuttaa suunnitteluun ja tuottaa normaalista asuntorakentamisesta 
poikkeavia ratkaisuja hankkeisiin. Muuntamoille tulisi miettiä vaihtoeh-
toisia sijoituspaikkoja.

ATT pyytää huomioimaan Hernesaaren kaavan valmistelussa kohtuu-
hintaisen asuntotuotannon toteuttamisedellytykset ja huomioimaan 
kaavan jatkovalmistelussa erityisesti, että hankkeiden kustannuksia li-
sääviä seikkoja pyritään välttämään. Säännellyssä, kaupungin omassa 
asuntotuotannossa hyöty hankkeiden taloudellisuudesta siirtyy asuk-
kaille ja hankkeiden toteutuskelpoisuudella myös kaupunginosien moni-
puolinen hallintamuotojakauma voidaan turvata.

Lisätiedot
Seidi Kivisyrjä, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 32331

seidi.kivisyrja(a)att.hel.fi
Jussi Hyvärilä, rakennuttaja-arkkitehti, puhelin: 040 334 5978

jussi.hyvarila(a)att.hel.fi

Kaupunginmuseon johtokunta 25.04.2017 § 34

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Lausunto
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Kaupunginmuseon johtokunta päätti antaa Hernesaaren osayleiskaa-
vaehdotuksesta seuraavan lausunnon:

Uudenmaan maakuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen 
aluetta. Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on pääosin työpaikka-, teol-
lisuus-, toimisto- ja satamatoimintojen aluetta. Asuminen ei ole yleis-
kaavan mukainen toiminto, minkä vuoksi osayleiskaava on laadittu. 
Osayleiskaava on oikeusvaikutteinen ja tulee korvaamaan alueellaan 
voimassa olevan yleiskaava 2002:en.

Osayleiskaavaehdotus on uudestaan lausunnolla, koska kaupunginhal-
litus päätti 19.6.2013 palauttaa osayleiskaavan valmisteltavaksi siten, 
että mm. asuntorakentamisen ja risteilijälaivasataman tilatarpeet toteu-
tetaan ensisijaisesta olemassa olevan Hernesaaren puitteissa. Myös 
helikopterikentästä on luovuttu.

Merellisen maiseman ja näkymien osalta muutos nykyiseen verrattuna 
on huomattava, kun Hernesaari muuttuu teollisuus- ja varastohallien 
alueesta asuinalue- ja virkistysaluepainotteiseksi. Tasaisella kentällä si-
jaitsevien, lähinnä telakan käytössä olleiden suurikokoisten hallien tilal-
le tulee asuinrakentamista, rantapuisto ja venesatama. Risteilijöille va-
rattu laiturialue jatkaa alueen käyttöä risteilijäsatamana.

Edellisestä vaiheesta poiketen osayleiskaava-alueella on vain yksi sr-
merkinnällä suojeltava rakennus, Fordin tehdasrakennus, jonka suun-
nitteli vuosina 1943–45 arkkitehti Gunnar Nordström. Kookas kalkki-
hiekkatiilinen rakennus on edustava esimerkki aikakauden teollisuu-
sarkkitehtuurista. Aiemmassa osayleiskaavavaiheessa myös valtion vil-
javaraston käyttöön suunniteltu rakennuskokonaisuus oli merkitty sr-
merkinnällä. Sen ovat suunnitelleet vuonna 1953 arkkitehdit Aili ja Niilo 
Pulkka. Rakennuksen korkea siilo-osa on kaupunkikuvallisesti merkittä-
vä. Kaupunginmuseon johtokunta pitää erittäin valitettavana, ettei vilja-
varastorakennus siiloinen ole nyt esillä olevassa osayleiskaavaehdo-
tuksessa huomioitu suojeltavana rakennuksena, vaikka sen kulttuuri-
historialliset ja rakennustaiteelliset sekä maisemalliset arvot on todettu 
ja tunnistettu. Johtokunta korostaa, että asemakaavoja laadittaessa on 
otettava huomioon rakennusten kulttuurihistoriallinen arvo Hernesaaren 
teollisesta historiasta kertovina ja arkkitehtonisesti arvokkaina raken-
nuksina, toiminnaltaan alueen luonnetta rikastavana osana sekä mai-
semallisina maamerkkeinä.

Kaupunginmuseon johtokunta puoltaa osayleiskaavaehdotusta muilta 
osin, mutta vetoaa valtion viljavaraston säilyttämisen turvaamisen puo-
lesta, ja siihen että rakennuksen alkuperäinen käyttötarkoitus olisi mah-
dollista säilyttää.

24.04.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
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Esittelijä
museonjohtaja
Tiina Merisalo

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

sari.saresto(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 04.04.2017 § 112

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Hernesaaren tarkistettu osayleiskaavaehdotus antaa hyvän lähtökoh-
dan kaupunkirakennetta tiivistävän, joukkoliikenteeseen tukeutuvan ja 
energiatehokkaan kaupunginosan jatkosuunnittelulle. Kantakaupunkisi-
jainti, raitiotieyhteys sekä hyvät kävely- ja pyöräily-yhteydet mahdollis-
tavat vähäpäästöisen liikkumisen kehittämisen. Hernesaaren itäreunal-
le suunniteltu rantapuisto täydentää hyvin Kaivopuistosta alkavaa kan-
takaupungin etelärannan puistoketjua ja jalankulkuympäristöä. 

Erityisiä haasteita jatkosuunnittelulle tuovat ihmisten terveyteen ja viih-
tyisyyteen liittyvät tekijät kuten laivaliikenteen ja raskaan liikenteen ai-
heuttama melu, liikenteen ja laivojen päästöt ja maaperän pilaantunei-
suus. Osayleiskaavaehdotus kuitenkin mahdollistaa jatkosuunnittelun 
siten, että terveellinen asuinympäristö voidaan saavuttaa.

Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen

Osayleiskaavaehdotukseen sisältyvät kaavamääräykset koskien ener-
giatehokkaita ja ympäristöystävällisiä menetelmiä, rakenteita ja materi-
aaleja ja uusiutuvien energiamuotojen käyttöä sekä hulevesien viivyttä-
mistä ja hyödyntämistä ovat ympäristölautakunnan mielestä tarpeellisia 
ja ne ohjaavat asemakaavoitusta ilmastonmuutoksen hillinnän ja siihen 
sopeutumisen osalta. Kaikkien uusien rakentamisalueiden tulee mah-
dollistaa kaupunkirakenteen hiilineutraalisuus, jotta koko kaupunkia 
koskeva tavoite, hiilineutraali Helsinki, voidaan saavuttaa viimeistään 
2050. 

Tiiviin rakentamisen vastapainoksi tulee asemakaavoituksessa kiinnit-
tää erityistä huomiota myös korttelialueiden vehreyteen ja viihtyisyy-
teen. Esimerkiksi hulevesien luonnonmukainen viivyttäminen, vettälä-
päisevät pinnat, viherkatot, puut ja muu viherrakentaminen lisäävät 
viihtyisyyttä ja terveellisyyttä. Viherkertoimen käyttöä on syytä harkita. 
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Ympäristölautakunta korostaa edelleen tarvetta laatia aluetason ener-
giataseselvitys. Asemakaavavaiheessa energiataseselvityksen tulosten 
pohjalta voidaan määritellä yksityiskohtaiset keinot, joilla rakentamis-
vaiheessa mahdollistetaan hiilineutraalisuustavoitteen saavuttaminen.

Melu

Kaava-alueelle aiheutuu paikoin voimakastakin melua katuliikenteestä 
sekä laivoista ja mahdollisesti pohjoisosiin myös lämpövoimalasta. 
Osayleiskaavaehdotuksessa onkin aiheellisesti määräys, jonka mu-
kaan jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota riittävään 
meluntorjuntaan. 

Haasteena jatkosuunnittelussa on etenkin yöaikainen laivamelu kerros-
talovaltaisen asuinalueen länsiosissa. Jatkossakin tulee ottaa huo-
mioon sataman ympäristöluvan mukaiset lupaehdot sekä satamatoi-
mintojen kasvusuunnitelmat. Kaavoituksen rooli meluhaittojen ehkäise-
misessä on erittäin merkittävä tilanteessa, jossa asuminen tuodaan toi-
mivan sataman lähiympäristöön. Jälkikäteen haittojen torjunta on erit-
täin haastavaa, muutoin kuin toiminnanharjoittajan toimintaedellytyksiä 
rajaamalla. 

Kesäisin risteilysataman toiminta lisää merkittävästi liikennettä. Risteily-
alusten bussiliikenne kuten raskas lumenkuljetusliikennekin yhtyy sata-
ma-alueelta Munkkisaaren laiturilta Laivakadulle Hernesaaren pohjoi-
sosassa, jossa raskaan liikenteen aiheuttamien meluhaittojen torjun-
taan tulee asemakaavavaiheessa kiinnittää erityistä huomiota. 

Raitiolinjan kääntöpaikka on meluntorjunnallisesti haastava. Kaarteissa 
syntyy häiritsevää melua, jota ei voida ottaa huomioon laskennallisissa 
meluselvityksissä. Se on kuitenkin syytä ottaa huomioon asemakaava-
vaiheen meluntorjunnan mitoituksessa kuten myös raitioliikenteen ai-
heuttamat enimmäisäänitasot. Raitioliikenne saattaa aiheuttaa asuinra-
kennuksiin runkoääntä tai tärinää, mikä on myös syytä erikseen tarkas-
tella jatkosuunnittelussa.

Ilmanlaatu

Liikenteestä, laivoista ja Munkkisaaren lämpövoimalasta aiheutuu il-
manlaatua heikentäviä päästöjä. Pitoisuuksien ei kuitenkaan arvioida 
ylittävän ohje- tai raja-arvoja siten, että ne rajoittaisivat alueen jatko-
suunnittelua. Päästövaikutuksia on mahdollista vähentää esimerkiksi 
talojen ilmanottoaukkojen sijoittamisella.

Telakka
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Arctech Helsinki Shipyard Oy:n telakan ympäristöselvitysten ajantasai-
suus kannattaa tarkastaa asemakaavoitusvaiheessa. Esimerkiksi vuon-
na 2016 telakan VOC-päästöt olivat lähes 40 tonnia.

Lumen vastaanottoalue

Tarkistetussa osayleiskaavaehdotuksessa venesataman eteläpuolelle 
on merkitty 0,9 hehtaarin suuruinen lumen vastaanottoalue. Tilavarauk-
sen todetaan olevan riittävä lumien käsittelylle roskaantumisen vähen-
tämiseksi. 

Helsingin kaupunki on viime vuosina tehnyt ja tekee parhaillaan selvi-
tyksiä lumen vastaanoton ja käsittelyn vaihtoehdoista sekä mahdollisis-
ta paikoista, joissa voisi käsitellä tai varastoida lunta. Ympäristölauta-
kunnan mielestä kaupungin tulee pyrkiä luopumaan lumen suorasta 
merikaadosta mahdollisimman pian, kun vaihtoehtoiset ratkaisut on 
saatu tehtyä. Muun muassa Itämerihaasteen kautta Helsinki on sitoutu-
nut selvittämään keinoja lumen suorasta merikaadosta aiheutuvan ros-
kaantumisen vähentämiseksi ja vaihtoehtoisia menetelmiä lumen suo-
ralle merikaadolle. 

Lumen vastaanottoalueen mahdollistaminen Hernesaareen on kanna-
tettavaa, mikäli mereen ei johdeta puhdistamatonta sulamisvettä, eikä 
toiminnasta ja siihen välittömästi liittyvästä kuljetusliikenteestä aiheudu 
kohtuutonta meluhaittaa asukkaille. Hernesaaren lumen vastaanottoa-
sema on tällä hetkellä koko kantakaupungin ainoa, minkä vuoksi yöai-
kaisten lumikuljetusten määrä on todella merkittävä ja lumenkuljetuk-
sen aiheuttamat meluhaitat kuormittavat nykyisiä asukkaita kuljetusrei-
tin varrella. Normaalitalven kiireisenä päivänä (laskettu 26.1.2016), 
vastaanottopaikalle tuodaan 1 200 kuormaa vuorokaudessa, eli 2 400 
edestakaista ajoa. Liikenne jakautuu siten, että 53 % kuormista tuo-
daan päiväaikaan klo 7–22 ja 47 % yöaikaan klo 22–7.

Nykyisen kaltainen koko kantakaupunkia palveleva lumen vastaanotto-
toiminta voi aiheuttaa kohtuutonta haittaa asukkaille. Erityisesti yöai-
kaisten meluhaittojen torjumiseksi lumen käsittelyalueita tulisi olla kan-
takaupunginkin alueella monia, jotta kuljetusten haitat eivät kohtuutto-
masti kuormittaisi samoja asukkaita kuljetusreittien varrella. Kantakau-
pungin alueelle tulisi osoittaa sellainen lumenkäsittelyn ja kuljetusten 
kokonaisuus, jossa meluhaitat yölläkään eivät olisi kohtuuttomia ja jos-
sa myös vesiensuojelulliset tavoitteet voidaan saavuttaa.

Kaavaselostuksen mukaan lumen vastaanottopaikan toiminnan vaiku-
tusten arvioidaan olevan asumisen kannalta vähäiset ja samalla tode-
taan, että meluvaikutuksia tutkitaan tarkemmin asemakaavoitusvai-
heessa. Arviointiin tulee sisältyä myös lumen vastaanottopaikkaan liitty-
vän liikenteen haittojen vaikutusten arviointi.
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15.03.2016 Ehdotuksen mukaan

08.05.2012 Ehdotuksen mukaan

17.04.2012 Pöydälle

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

anu.haahla(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.02.2017 § 83

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Ksv 0836_1, karttaruudut 671495, 670495, 671496 ja 670496

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

 asettaa 19.1.2016 päivätyn ja 14.2.2017 muutetun Hernesaaren 
osayleiskaavaehdotuksen nro 12385 julkisesti uudelleen nähtäville 
30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 32 §:n mukaisesti. 
Hernesaaren osayleiskaava koskee 20. kaupunginosaa (Länsisata-
ma) ja 53. kaupunginosaa (Ulkosaaret).

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutuksiin sekä nähtävilläoloajan ulkopuolella kirjallisesti 
esitettyihin mielipiteisiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Lai-
turilla, Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuilla 
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.

Lisäksi lautakunta päätti

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

31.01.2017 Pöydälle

26.01.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

19.01.2016 Pöydälle

05.02.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

29.01.2013 Pöydälle

02.10.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

18.09.2012 Pöydälle

28.02.2012 Ehdotuksen mukaan

14.02.2012 Pöydälle

07.02.2012 Pöydälle

Esittelijä
vs. asemakaavapäällikkö
Pia Sjöroos

Lisätiedot
Matti Kaijansinkko, projektipäällikkö, puhelin: 310 37195

matti.kaijansinkko(a)hel.fi
Jari Huhtaniemi, arkkitehti, puhelin: 310 37197

jari.huhtaniemi(a)hel.fi
Sanna Ranki, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37146

sanna.ranki(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi
Juha-Pekka Turunen, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 310 37403

juha-pekka.turunen(a)hel.fi

Opetusvirasto Opetustoimen johtaja 19.10.2016

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Hernesaaren osayleiskaava-alue sijaitsee Helsingin kantakaupungin 
eteläisellä ranta-alueella Eiran ja Ullanlinnan länsipuolella. Alue rajau-
tuu pohjoisessa Matalasalmenkujaan sekä Laivakatuun ja muilta osin 
mereen. Hernesaari on ollut vuosikymmeniä telakka- ja satamakäytös-
sä, toiminta jatkunee aina vuoteen 2017 asti. Alueen länsirannalla si-
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jaitsee kaksi risteilyalusten laituripaikkaa. Eteläosassa sijaitsevat heli-
kopterikenttä, lumenkaatopaikka ja veneiden huoltotoimintaa sekä vä-
liaikainen maanläjitysalue.  Alueen nykyiset meluhaitat syntyvät ajoneu-
voliikenteestä sekä satama- ja helikopteritoiminnasta. Satamatoiminta 
on vilkkainta Jätkäsaaren matkustajasataman puolella. Hernesaaren 
eteläkärjessä sijaitsevan helikopterilentopaikan toiminnan merkittävin 
melu aiheutuu Tallinnaan suuntautuvasta reittiliikenteestä. Melu on voi-
makkainta helikopterien nousu- ja laskeutumisvaiheissa. Yöaikaan 
kenttää voidaan käyttää ainoastaan hätä- ja pelastuslentoihin. Jätkä-
saaren matkustajasataman ja Hernesaaren risteilylaiturien aluksista ai-
heutuu myös ilma- ja hajupäästöjä alueelle. Alueen pohjoispuolelle Hie-
talahteen jää telakkatoimintaa. Hernesaareen on suunniteltu raitiotieyh-
teys keskustaan. Yhteyden myötä Hernesaaren asema kaupunkiraken-
teessa muuttuu keskeisemmäksi. Hernesaareen tulee sijoittumaan asu-
mista, työpaikkoja sekä vapaa-aikaan ja matkailuun liittyviä toimintoja. 

Asuinrakennusten kerrosluku on keskimäärin Helsingin kantakaupungil-
le tyypillinen 6–7 kerrosta. Korttelirakenne on tiivis ja kaupunkimainen 
ja rakennukset rajaavat katutilaa. Rakennettua puistoa tulee yhteensä 
noin 6,4 ha, eli noin 12,4 m2 asukasta kohden. Asuinkylien välissä si-
jaitsevat kolme pienimittakaavaista puistoaluetta ovat varsinaista ranta-
puistoa suojaisempia. Niille voidaan sijoittaa oleskelupaikkoja, leikki-
paikkoja ja pieniä pelikenttiä. Asuntorakentamisen kerrosalatavoite on 
noin 210 000 k-m2, joka vastaa noin 5 100 asukasta. Suurimman haas-
teen alueen suunnittelulle asuinkäyttöön aiheuttaa laivaliikenteen ja he-
likopteritoiminnan edellyttämät meluntorjuntatoimet. Asuinkylien länsi-
reuna rakennetaan mahdollisimman umpinaisena. Rakennusten päädyt 
voidaan suunnata kohti satama aluetta, jolloin kortteleiden parvekkeet, 
terassit ja piha-alueet avataan itään kohti merinäkymiä. Asemakaavoi-
tuksessa joudutaan lisäksi kiinnittämään huomiota rakenteiden äänene-
ristävyyteen.

Hernesaari kuuluu eteläisen suurpiirin yhteiseen Kampinmalmin, Ullan-
linnan, Vironniemen ja Suomenlinnan tarkastelualueeseen. Opetusvi-
rastossa on nähty tarkoituksenmukaiseksi varata Hernesaaresta tilaa 
luokkien 1-2 opetusta varten n. 100 lapselle päiväkodin yhteyteen. Lap-
set ovat kuitenkin tavanomaista alttiimpia ilman epäpuhtaus- ja melu-
haitoille ja tästä johtuen on toivottu että PY-kortteleiden sijoitusta tutkit-
taisiin, jotta lasten käytössä olevat tilat ja liikuntakentät voitaisiin sijoit-
taa suojaisiin paikkoihin, joissa ilmanlaatu- ja melutilanne on mahdolli-
simman hyvä. Opetusvirasto on aikaisemmin todennut että alueelta 
puuttuu 283–604 lähikoulupaikkaa tarkasteluajankohtana 2012–2021 ja 
että alueen suunnitellun asukasmäärän mukaan karkeasti arvioiden 
alue tuottaisi n. 600 laskennallista peruskouluikäistä oppilasta.
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Uusien ennusteiden oppilasmäärät näyttävät että kasvuvauhti on aikai-
sempaa ennustetta nopeampaa ja koulutilojen tarve näyttäytyy näiden 
lukujen valossa suuremmalta kun mitä on ollut nähtävissä. Eteläiseen 
suurpiirin alueelle tullaan tarvitsemaan sekä ruotsinkielisille että suo-
menkielisille koulut lähitulevaisuudessa.  Mitoitusta on syytä tarkastella 
uudelleen suunnittelun edetessä, mutta jo nyt voidaan olettaa että va-
raus suomenkieliselle alkuopetuskoululle tulee jäämään liian pieneksi, 
tarve on koululle joka sisältää 1-6 luokat. Koululle pitää myös varata 
riittävästi tilaa koulupihaa varten.

Lisätiedot
Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

mia.kuokkanen(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 14.04.2016 § 53

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi seuraavan lausunnon 20. kaupunginosaa 
(Länsisatama) ja 53. kaupunginosaa (Ulkosaaret) koskevasta Herne-
saaren osayleiskaavaehdotuksesta nro 12385:

Lautakunta pitää hyvinä ehdotukseen liittyviä hahmotelmia vesiurheilu-
keskuksesta ja uudesta venesatamasta (W/LV) sekä veneilyyn liittyvis-
tä kaupallisista tiloista (P/TY). Venesatama-alue mahdollistaa muun 
muassa noin 770 uutta venepaikkaa (sisältäen vierasvenesataman pai-
kat), laituripaikkoja vesibussiliikenteelle sekä vesiurheilukeskuksen. 
Merellisen Helsingin kehittämistä varten kyseiset toiminnot ovat tärkei-
tä. Toiminnot täydentävät Helsingin virkistyspalveluja, matkailupalveluja 
ja merellisiä liikuntapalveluja sekä niiden muodostamaa palveluverk-
koa. 

Koivusaarta rakennettaessa alueelta häviää suuri osa siellä olevista ve-
neiden talvisäilytyspaikoista sekä kerhorakennus. Näille korvaavat alu-
eet ja tilat on suunniteltu Hernesaareen. Hernesaaren osayleiskaa-
vaehdotukseen nykyisessä laajuudessaan merkityt merelliset palvelut 
mahdollistavat, että muilta alueilta häviäville talvisäilytyspaikoille ja seu-
rojen kerhotiloille saadaan korvaavat paikat ja tilat. Helsingin jatkuva 
kasvu luo yhä lisääntyvää kysyntää merellisille palveluille. Liikuntalau-
takunta pitää tärkeänä, että osayleiskaavaehdotuksen merelliset toi-
minnot säilytetään siinä laajuudessa, kun ne ehdotuksessa on merkitty.  

Asuntorakentamisen itäpuolelle, merenrantaan, on osoitettu noin kuu-
den hehtaarin puisto, joka koostuu puistokaistaleesta ja kolmesta kort-
teleiden välisestä taskupuistosta. Taskupuistoihin on suunniteltu leikki- 
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ja lähiliikunta-alueita. Taskupuistojen pieni koko hankaloittaa monipuo-
listen ja korkealaatuisten lähiliikunta-alueiden toteuttamista. Suurem-
mat puistokokonaisuudet olisivat tästä näkökulmasta tarkoituksenmu-
kaisempia, sillä ne helpottaisivat tasokkaiden lähiliikunta-alueiden to-
teuttamista. Puistoon suunniteltua esteetöntä jalankulun ja pyöräilyn 
virkistysreittiä liikuntalautakunta pitää hyvänä.

Liikuntavirasto on tähän asti ollut mukana osayleiskaavaehdotuksen 
suunnittelussa ja tämä suunnitteluyhteistyö on toiminut hyvin. Liikunta-
lautakunnan mielestä tämän yhteistyön tulisi edelleen jatkua ja liikunta-
viraston tulisi olla mukana muun muassa venesatama-alueen ja vesi-
bussiliikenteen jatkosuunnittelussa. 

24.04.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
osastopäällikkö
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Martina Jerima, suunnittelija, puhelin: 310 87967

martina.jerima(a)hel.fi
Matti Kuusela, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
Ari Maunula, vs. Osastopäällikkö, puhelin: 310 87809

ari.maunula(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 12.2.2016

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 5.2.2016

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
Hernesaaren osayleiskaavaehdotuksesta. Kaupunginmuseo on päättä-
nyt antaa seuraavan lausunnon. 

Osayleiskaavan tavoitteena on liittää Hernesaari rakenteellisesti ja kau-
punkikuvallisesti osaksi kantakaupunkia. Rantapuisto, risteilijäsatama, 
veneily ja vesiurheilu tekevät uudesta asuinalueesta monipuolisen ja 
kiinnostavan kaupunginosan. Merellisen maiseman ja näkymien osalta 
muutos nykyiseen verrattuna on huomattava.

Asemakaavavaiheessa on otettava huomioon Fordin tehdasrakennuk-
sen ja valtion viljavaraston rakennusten suojeluarvo. Ne kertovat Her-
nesaaren teollisesta historiasta ja ne ovat arkkitehtonisesti, kaupunki-
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kuvallisesti ja maisemallisesti arvokkaita rakennuksia. Toiminnallaan ne 
edelleenkin rikastuttavat alueensa luonnetta.

Aiemmasta ehdotusvaiheesta poiketen ainoastaan Fordin tehdasraken-
nus on merkitty osayleiskaavaehdotuksessa suojeltavaksi sr-merkinnäl-
lä. Kaupunginmuseo pitää puutteena, ettei valtion viljavaraston raken-
nuskokonaisuuden kulttuurihistoriallisia ja kaupunkikuvallisia arvoja ole 
osayleiskaavassa otettu huomioon. Kaupunginmuseo esittää, että 
myös viljavarastorakennus merkitään kaavakarttaan suojeltavaksi ra-
kennukseksi.

13.12.2011 Lausunto annettu

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

sari.saresto(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 27.05.2013 § 624

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa osayleiskaavan siten valmisteltavak-
si, että nykyisen selvitysalueen varauksesta luovutaan ja asuntoraken-
tamisen ja risteilijälaivasataman tilatarpeet toteutetaan ensisijaisesti 
olemassa olevan Hernesaaren puitteissa.

Käsittely

27.05.2013 Palautettiin

Palautusehdotus:
Osku Pajamäki: Palauttaa osayleiskaavan siten valmisteltavaksi, että 
nykyisen selvitysalueen varauksesta luovutaan ja asuntorakentamisen 
ja risteilijälaivasataman tilatarpeet toteutetaan ensisijaisesti olemassa 
olevan Hernesaaren puitteissa.

Kannattajat: Tuuli Kousa

Palautusehdotus:
Belle Selene Xia: Perussuomalaiset esittävät, että kaupunginhallitus 
palauttaa asian valmisteltavaksi siten,että selvitysalueeseen (ES-4) si-
sällytetään ns. Merikeskus (P/TY) ja sen eteläpuolella oleva meriallas 
(W/LV) sekä kannas ja vesiallas, ja että osayleiskaavasta laaditaan 
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vaihtoehto, jossa Hernesaaren eteläkärjessä ei ole mereen tehtäviä li-
sätäyttöjä.

Xian vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan

EI-ehdotus: Palauttaa osayleiskaavan siten valmisteltavaksi, että nykyi-
sen selvitysalueen varauksesta luovutaan ja asuntorakentamisen ja ris-
teilijälaivasataman tilatarpeet toteutetaan ensisijaisesti olemassa ole-
van Hernesaaren puitteissa.

Jaa-äänet: 6
Juha Hakola, Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, Tatu Rauhamäki, Lau-
ra Rissanen, Belle Selene Xia

Ei-äänet: 9
Jorma Bergholm, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Hannu Oskala, Osku 
Pajamäki, Erkki Perälä, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tarja Ten-
kula

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 9 - 6 kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmis-
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Helsingin Energian lausunto liitteessä 1.
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Lisätiedot
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Opetuslautakunta 15.05.2012 § 74

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Päätös

Opetuslautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle Her-
nesaaren osayleiskaavaehdotuksesta seuraavan lausunnon.

Hernesaaren suurimpia suunnitteluun liittyviä haasteita ovat katu-, lai-
va- ja helikopteriliikenteeseen liittyvät melutekijät sekä Länsisataman 
matkustajaliikenteeseen liittyvät ilma- ja hajupäästöt. Julkisten palvelu-
jen ja hallinnon PY-kortteleiden sijoitusta tulee vielä tutkia, jotta lasten 
käyttöön tulevat koulutilat ja liikuntapaikat sijoittuisivat ilmanlaatu- ja 
melutilanteen kannalta mahdollisimman suotuisiin paikkoihin. 

Osayleiskaavan tulee mahdollistaa koulun mitoituksen tarkistaminen 
alueen rakentumisen edetessä ottaen huomioon lähialueiden oppilas-
kehitys. Lasten ja nuorten toimintatilojen oikea sijoittaminen ja mitoitta-
minen edellyttää yhteistyötä kaavoittajan ja palveluhallintokuntien välil-
lä.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila

Lisätiedot
Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

kaisa.nuikkinen(a)hel.fi

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 15.05.2012 § 88

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Päätös

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti antaa asiasta seuraavan lausun-
non:

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta toteaa, ettei sillä ole omalta osaltaan 
huomautettavaa Hernesaaren osayleiskaavaehdotuksesta, joka raken-
taa merellistä Helsinkiä. 

Kaavan toteuttamisen lähtökohdiksi kulttuuri- ja kirjastolautakunta tote-
aa, että Hernesaaren alueelle on jo nyt hakeutunut runsaasti ns. luo-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2018 50 (135)
Kaupunginhallitus

Asia/4
08.01.2018

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

vien alojen yritystoimintaa. Tämän toimintaedellytysten turvaaminen 
alueella on tärkeää ja vahvistaa alueen elinvoimaisuutta jatkossakin 

Koko vapautuvaa telakka-aluetta tulisikin tarkastella kokonaisuutena si-
ten, että siellä varataan eri vaiheissa mahdollisuuksia luovien alojen  ja 
myös suosittujen Pop up –yritysten  käyttöön. Tähän liittyen tilojen vä-
liaikaiskäyttöä alueella tulisi systemaattisesti kehittää.  

Kaava-alueen ulkopuolella kokonaisuuteen liittyy mm. Konepaja, joka 
ollaan kunnostamassa Elävän musiikin yhdistyksen Elmu Ry:n käyt-
töön. Rantapuistoon syntyvät luovat toiminnot tukevat alueen kiinnosta-
vuutta myös matkailun näkökulmasta. 

Kaupunginvaltuuston 14.12.2011 hyväksymässä Helsingin kaupungin 
kulttuuristrategiassa (luvussa ympäristö ja kaupunkirakenne) todetaan, 
että kaupunki varmistaa uusien alueiden suunnittelussa ja vanhoja, tyh-
jentyviä tiloja korjattaessa myös kulttuurin käyttömahdollisuudet. Tällai-
sissa hankkeissa lähtökohtana on, että ulkopuoliset tahot ovat päätoi-
mijoina. Hyviä kansainvälisiä esimerkkejä tällaisista löytyy esimerkiksi 
Creative Metropoles Eu-hankkeen julkaisusta How to support Creative 
industries.  

Kaupunkisuunnitteluvirasto tilasi Hernesaaren kaavavalmisteluun liit-
tyen Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy:ltä Fordin taloa koske-
van rakennushistoriaselvityksen (18.4.2011). Fordin talon katsotaan 
muodostavan erittäin mielenkiintoisen ja muutoksista huolimatta hyvin 
säilyneen, arvokkaan arkkitehtonisen kokonaisuuden, jonka kerroksi-
sella historialla on erityistä merkitystä tulevaisuuden uuden kaupungi-
nosan siteenä Hernesaaren teolliseen menneisyyteen.  

Erillisessä ideasuunnitelmassa Talli (arkkitehti Pia Ilonen ja Karoliina 
Hoppu 20.12.2011) tutki suojeltavan rakennuksen käyttömahdollisuuk-
sia erilaiseen kulttuurikäyttöön (mm. tanssi, elokuva, kuvataide). Tiloja 
vuokrattaisiin vaiheittain taiteilijoille ja taidealan yrittäjille Kaapeliteh-
taan mallin mukaisesti. Kulttuurikeskuksella sekä rakennusta vuokraa-
valla kiinteistösijoitusyhtiöllä (Ovenia Oy) on ollut ohjausryhmässä 
edustus. 

Suunnitelman lähtökohtana on pidetty Fordin talon toimintojen ja synty-
vän vetovoimaisen kulttuurikeskuksen liittämistä merellisen alueen uu-
teen konseptiin, jossa risteilymatkustajien ulottuville luodaan uusi mat-
kustajaterminaali, hotelli- ja kongressikeskus, liiketilaa ja kulttuurisesti 
kiinnostava ympäristö. Vastaavia toteutettuja malleja on mainittu mm. 
Amsterdamista (risteilyterminaali, musiikkitalo, hotelli). Hernesaaren 
alue on myös ollut osana yhdeksän kaupungin satama-aluiden uusio-
käyttöä tutkivaa Urbact II -hanketta CTUR. 
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Rakennusten uusiokäyttöön liittyvistä esimerkeistä Helsingissä idea-
suunnitelmassa mainitaan Kaapelitehdas, siihen hallinnollisesti liitetty 
Suvilahti sekä Tennispalatsi, Lasipalatsi ja Korjaamo. Nämä ovat nykyi-
sin kaupungin omistuksessa, mutta toimivat kiinteistöyhtiöinä tai koko-
naan kulttuurialan yrittäjille vuokrattuina. 

Fordin talon huoneistoala on n. 12 500 m2, josta on jo vuokrattu tiloja 
tapahtumatoimistolle ja mm. tanssin harjoituskäyttöön. Fordin talolle on 
kaavassa mahdollistettu myös laajennusosa. Ideasuunnitelman mu-
kaan eri käyttötarkoituksiin tarvittavia muutoksia voidaan toteuttaa as-
teittain monivaiheisessa prosessissa, johon selvityksellä pyritään luo-
maan puitteet. Pienin muutoksin kulttuuritoimijoita voitaisiin nykyistä 
enemmänkin sijoittaa jo nyt. 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta katsoo, että kaupunkisuunnitteluviraston 
ja Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy:n esitykset luovat hyvän 
pohjan Hernesaaren kaava-alueen, telakka-alueen ja Fordin talon jat-
kokehittelylle.

Esittelijä
vs. kulttuurijohtaja
Veikko Kunnas

Lisätiedot
Paiju Tyrväinen, vs. osastopäällikkö, puhelin: 310 29874

paiju.tyrvainen(a)hel.fi

Helsingin Satama -liikelaitos 15.5.2012

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Kaupunkisuunnitteluviraston valmistelussa olevasta otsikossa mainitus-
ta osayleiskaavaehdotuksesta Helsingin Satama toteaa mielipiteenään 
seuraavaa:  

Osayleiskaavaehdotuksessa esitetään asumisen, työpaikkojen sekä 
vapaa-aikaan ja matkailuun liittyvien palveluiden sijoittamisen Herne-
saareen. Risteilylaivoille on osoitettu kahden nykyisen laituripaikan li-
säksi yksi uusi laituripaikka. Helikopterikentälle on osoitettu uudelle 
täyttömaalle pysyvä sijainti. Lisäksi alueelle on sijoitettu kaksi venesa-
tamaa: purjevenesatama ja vesiurheilukeskus.

Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003, tullut 
kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on pääosin työpaikka-, teolli-
suus-, toimisto- ja satamatoimintojen aluetta. Aluetta kehitetään tuotan-
non ja varastoinnin, palvelujen, toimitilojen sekä sataman käyttöön. Li-
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säksi alueelle saa rakentaa tiloja julkisten palvelujen, yhdyskuntatekni-
sen huollon, virkistyksen ja liikenteen käyttöön. Alueen eteläkärkeen on 
varattu hallinnon ja julkisten palvelujen alue. Aluetta kehitetään hallin-
non, julkisten palvelujen, korkeakoulutuksen ja ympäristöhaittoja ai-
heuttamattomien toimitilojen, asumisen ja virkistyksen sekä alueelle 
tarpeellisen yhdyskuntateknisen huollon ja liikenteen käyttöön. Alueen 
kaakon ja lounaan puoleisille rannoille on osoitettu puistoalueet. Kaa-
kon puoleinen rantapuisto on osa Helsinki-puistoa. Keskustan kulttuuri-
puistoa ja alueellisia kaupunkipuistoja kehitetään monipuolisina toimin-
ta-, kohtaamis-, kulttuuri- ja luontoympäristöinä. Alueelle saa rakentaa 
tarpeellisia yhdyskuntateknisen huollon tiloja ja liikenneväyliä. 

Helsingin maanalaisessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 
8.12.2010, tullut kaava-alueella voimaan 10.6.2011) alueen kaakkoiso-
sassa on merkintä nykyiset rakennetut maanalaiset tilat.

Alueella ovat voimassa asemakaavat n:o 10800 / 14.11.2001(Kvsto), 
10683 / 24.3.1999 (Kvsto), 6154 / 21.4.1970 (Sis.as.min.), 8775/ 
23.12.1983 (Sis.as.min,), 4940 / 26.5.1961 (Sis.as.min.), 8761 / 
16.3.1984 (Ympäristömin.) ja 8418 / 9.2.1982 (Sis.as.min.). Kaavojen 
mukaan alue määritetty pääosin teollisuus- ja varastorakennusten kort-
telialueiksi, satama-, rautatie- ja katualueiksi ja puistoalueiksi.

Osayleiskaavaa laadittaessa tulee varmistaa, että suunnittelualueen 
maankäyttö ei ole ristiriidassa satamatoiminnan vaatimusten kanssa. 
Erityisesti on selvitettävä asumisen edellytykset ja viihtyvyystekijät läh-
tien siitä, että asumisen välittömässä läheisyydessä on vilkas laivalii-
kenne ja laituritoimintoja. Sataman läheisyyteen sijoittuvissa asuinkort-
teleissa on rakenteellisin ratkaisuin huomioitava laivaliikenteen asetta-
mat rajoitukset äänieristykseen ja kortteleiden ilmanlaatuun.  

Helsingissä käy vuosittain touko – lokakuun välisen aikana keskimäärin 
250 kansainvälistä risteilyalusta. Risteilymatkustajien määrä ja alusten 
koko kasvavat jatkuvasti. Vuonna 2011 Hernesaaressa vieraili noin 300 
000 risteilyvierasta. Kaikki Helsinkiin saapuvat yli 214 metriä pitkät ris-
teilyalukset ohjataan Hernesaaren risteilylaituriin, johon tällä hetkellä 
mahtuu yhtä aikaa kaksi 300 metriä pitkää alusta. Suurimmissa aluksis-
sa on 2 000 - 3 000 matkustajaa.

Risteilyvieraat tekevät useimmiten ohjatun päiväkierroksen tilausbus-
seilla, joita voi olla jopa 60 laivaa kohden. Risteilymatkustajia palveleva 
turvatoimialue (ISPS-alue) on aidattu ja sen tämän hetkinen pinta-ala 
on noin 2,1 hehtaaria. Alueella on matkamuistomyymälöitä ja muuta 
pienimuotoista palvelutoimintaa. Risteilyalukset ovat toistaiseksi teh-
neet päivävierailuja, eivätkä ne ole yöpyneet Hernesaaressa.
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Nyt lausunnoilla olevassa osayleiskaavaehdotuksessa satama-alueelle 
osoitetaan lisää laituritilaa, jolla pyritään mahdollistamaan kolmen ris-
teilyaluksen vierailu Hernesaaressa samanaikaisesti. Nykyiset laituria-
lueet ovat kiinteästi aidattua Sataman turvatoimialuetta (ISPS-alue), ja 
kaikki satamaan ja laivoihin liittyvä toiminta tapahtuu suljetun alueen si-
säpuolella. Laiturialueen mitoituksessa onkin huomioitava laivaliiken-
teen kannalta merkittävät toiminnot eli laivojen kiinnittäminen laituriin 
sekä laivojen huollon ja risteilymatkustajia noutavien tilausbussien vaa-
tima tilantarve. Terminaalirakennuksen suunnittelussa on huomioitava 
satamatoiminnan luonne ja turvattava näiden tilojen käyttö Sataman 
tarpeisiin erityisesti matkustajien vaihtoon liittyvissä aluskäynneissä 
(esim. tulli - ja rajamuodollisuudet). Uuden risteilylaiturin toiminnallisen 
leveyden tulee olla noin 60m.

LS -merkintää (Risteilyliikenteen satama-alue. Alue varataan liikenteen 
hoidon kannalta tarpeellisia tiloja varten. Aluetta voidaan käyttää venei-
den talvisäilytykseen satamatoiminnan sen mahdollistaessa.) tulisi täs-
mentää muiden määräysten lisäksi siten, että alue on ensisijaisesti ris-
teilyalusten käytössä. Tämä siksi, että ajoittain voi olla tarvetta esim. 
odotuslaiturille, miehistön vaihtoon tms.

Osayleiskaavaehdotuksessa vesialueelle (W) esitetään mahdollisuutta 
rakentaa siltoja ja satamatoiminnan kannalta tarpeellisia rakenteita. Sil-
lan tms. toteuttamista varten tulee kaavaehdotuksen merkintää täs-
mentää siten, että jatkosuunnittelussa otetaan huomioon alueen tekni-
set vaatimukset (tuulikuorma, korkeustaso, turvallisuus ja alusten tilan-
tarve korkeussuunnassa) sekä hankkeen taloudelliset seikat. Tulevai-
suudessa risteilylaituriin tulee mahdollisesti päästä kiinnittymään myös 
yli 60 metriä korkealla aluksella. Tanskan salmessa Stora Beltin sillan 
alituskorkeus on 65 metriä, mikä mahdollistaa suurten alusten saapu-
misen Itämerelle. 

Hernesaaren eteläkärjen ja Pihlajasaaren välissä meren vesisyvyys on 
rantojen lähellä noin 0-8 metriä ja Länsisatamaan johtavalla Lokkiluoto-
Saukonnokka laivaväylällä noin 10–13 metriä. Hernesaaren ja Jätkä-
saaren välisen vesialueen syvyys on (9) - 11 metriä, Hernesaaren ris-
teilylaiturien kohdalla syvyys on 9,8 ja 9,0 m metriä. Hernesaaren ja 
Sirpalesaaren välisellä vesialueella vesisyvyys on noin 15 metriä lu-
kuun ottamatta paria selännettä, joiden kohdalla vesisyvyys on noin 9 
metriä. Yksi tällainen selänne on noin 400 metrin etäisyydellä Herne-
saaren rannasta.

Hernesaaren eteläkärkeen suunnitellun helikopterikentän toimivuutta 
on tarkasteltu erillisessä viitesuunnitelmassa (Hernesaaren helikopteri-
kenttä). Jatkosuunnittelussa on huomioitava satamatoiminta sekä Jät-
käsaaressa että Hernesaaressa ja laivaväylän sijainti suhteessa heli-
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kopterikenttään sekä se, että risteilylaituriin tulee mahdollisesti päästä 
kiinnittymään myös yli 60 metriä korkealla aluksella. 

Suunnittelualueen halki kulkeva kokoojakatu on risteilysataman liiken-
nettä välittävä katu. Sen tilavarauksessa tulee huomioida kaikki liiken-
nemuodot (autoliikenne, pyöräily, jalankulku, joukkoliikenne) sekä ym-
päröivien kortteleiden synnyttämän liikenteen liittyminen katuverkkoon. 
Erityisesti on huomattava risteilymatkustajasataman toiminnan luontee-
seen liittyvä jalankulku ja tilausbussiliikenne sekä laivojen ja terminaalin 
tarvitsema huoltoliikenne.

Helsingin Satama pitää hyvinä suunnitelmia joukkoliikenteen ja jalan-
kulkureittien kehittämisestä alueella, samoin kuin satama-alueen liittä-
mistä osaksi kaupunkirakennetta.

Lisätiedot
Lehtonen Satu, suunnittelupäällikkö, puhelin: +358931033527

satu.lehtonen(a)hel.fi

Terveyslautakunta 08.05.2012 § 115

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Päätös

Terveyslautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle Her-
nesaaren osayleiskaavaehdotuksesta seuraavan, esittelijän ehdotuk-
sen mukaisen lausunnon:

"Hernesaaren noin 5 100 asukkaan palvelujen järjestämisen on tarkoi-
tus tukeutua pääosin olemassa olevaan sosiaali- ja terveystoimen pal-
veluverkkoon. Hernesaaren väestöpohja ei edellytä omaa terveysase-
maa. 

Hernesaaren terveyspalvelut sijaitsevat Viiskulman terveysasemalla. 
Jatkossa terveysasemapalvelut tulevat sijaitsemaan Marian sairaalan 
alueella, kun sinne rakennetaan Viiskulman korvaava terveysasema. 
Terveyspalvelujen saavutettavuuden kannalta hyvät liikenneyhteydet 
Hernesaaresta Marian alueelle ovat keskeisiä. 

Jatkosuunnittelussa tulee huomioida, että sosiaali- ja terveystoimi yh-
distetään vuoden 2013 alussa. Terveyskeskus ja sosiaalivirasto ovat 
osallistuneet viranomaisyhteistyöhön Hernesaaren osayleiskaavaehdo-
tusta valmisteltaessa. Valmistelu on pohjautunut nykytilanteen palvelu-
verkon tavoitteisiin. 

Terveyslautakunnalla ei ole huomautettavaa Hernesaaren osayleiskaa-
vaehdotukseen." 
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Lisätiedot
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Sosiaalilautakunta 02.05.2012 § 142

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle Her-
nesaaren osayleiskaavaehdotuksesta seuraavan sisältöisen lausun-
non.

Hernesaaren noin 5 100 asukkaan palvelujen järjestämisen on tarkoi-
tus tukeutua pääosin olemassa olevaan sosiaali- ja terveystoimen pal-
veluverkkoon. Hernesaaren väestöpohja ei edellytä omaa terveysase-
maa. Hernesaaren lapsiperheiden kotipalvelun ja varhaisen tuen, per-
heneuvolan ja lastensuojelun palvelut tullaan järjestämään osana ete-
läisen alueen palveluja. Aikuisten ja ikääntyvien palvelut tukeutuvat 
myös olemassa olevaan palveluverkkoon. Hernesaaren suunnittelussa 
tulee kuitenkin varautua itsenäisen toimeentulon mahdollistaman erityi-
sasumisen sijoittumiseen asuntokortteleihin. 

Hernesaaren osayleiskaavaehdotus vastaa päivähoidon palveluverkon 
tarpeisiin. Hernesaari kuuluu Kallio-Ullanlinna-Vironniemi päivähoitoa-
lueeseen. Päivähoitoalueella päivähoidon tarve on keskimääräistä suu-
rempi suhteessa alle kouluikäiseen väestöön. Hernesaaren vuosien 
2020-2045 rakentamis- ja väestöennusteen mukaan päivähoidon pal-
velujen suurin tarve ajoittuisi vuoden 2030 paikkeille. Ennusteen perus-
teella laskennallinen päivähoidon tarve Hernesaaressa vaihtelisi noin 
130-260 päivähoitopaikan välillä 60 %:n kattavuudella. 

Hernesaaressa tavoitteena on täydentää päivähoidon palveluverkkoa 
isommilla omilla tonteilla sijaitsevilla toimipisteillä. Kerrostalojen alaker-
taan sijoittuvia ns. kivijalkapäiväkoteja tarvitaan mahdolliseen tilapäi-
seen päivähoidon tarpeeseen ruuhkahuippuina. Päivähoidon ja leikki-
puistotoiminnan palvelut sijoittuvat hyvin kaavassa osoitetuille julkisten 
palvelujen ja hallinnon alueille. Päivähoidon palveluverkon suunnitte-
lussa varaudutaan kahden Y-tontilla sijaitsevan päiväkodin tarpeeseen, 
joiden kummankin laajuudeksi arvioidaan 1 200-1 500 brm2 ja ulkotilat 
1 700-2 500 brm2. Leikkipuisto- ja kerhotoiminnan mitoituksena käyte-
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tään noin 250-300 brm2 huomioiden lasten vapaan liikkumisen mahdol-
listamat ulkotilat puistossa. 

Jatkosuunnittelussa tulee huomioitavaksi, että sosiaali- ja terveystoimi 
yhdistetään vuoden 2013 alussa ja päivähoito muodostaa samaan ai-
kaan oman varhaiskasvatuksen käsittävän virastonsa. Sosiaalivirasto 
mukaan lukien päivähoito ja terveyskeskus ovat osallistuneet viran-
omaisyhteistyöhön Hernesaaren osayleiskaavaehdotusta valmistel-
taessa. Siten valmistelu on pohjautunut nykytilanteessa käytettävissä 
olevaan tietoon palveluverkon tavoitteista Hernesaaressa. 

Sosiaalilautakunnalla ei ole huomautettavaa Hernesaaren osayleiskaa-
vaehdotuksesta.

Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen

Lisätiedot
Inkeri Rehtilä, erityisasiantuntija, puhelin: 310 62841

inkeri.rehtila(a)hel.fi
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§ 5
V 17.1.2018, Munkkiniemen, Kuusisaaren (Krogiuksentie 15) asema-
kaavan muutos nro 12451

HEL 2014-009619 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 30. kaupunginosan (Munkkiniemi, Kuusi-
saari) korttelin 30080 tontin 8 asemakaavan muutoksen 7.3.2017 päi-
vätyn ja 9.11.2017 muutetun piirustuksen numero 12451 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Linden, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12451 kartta, päivätty 7.3.2017, 
muutettu 9.11.2017

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro12451 selostus, päivätty 
7.3.2017, muutettu 9.11.2017

3 Vuorovaikutusraportti 7.3.2017, täydennetty 9.11.2017
4 Tehdyt muutokset
5 Osa päätöshistoriaa
6 Asemakaavoituspalvelun tarkistettu esitys kaupunginhallitukselle Munk-

kiniemi, Kuusisaari (Krogiuksentie 15) asemakaavan muuttamiseksi  
(nro 12451) - allekirjoitettu

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, asemakaavan 
muuttaminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
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Liite 5
Liite 6

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos koskee asuintonttia, joka sijaitsee Kuusisaares-
sa Krogiuksentien ja Kuusisaarentien välissä. Kaavaratkaisu mahdollis-
taa tonttitehokkuuden nostamisen e=0,25:stä e=0,30:een Kuusisaaren 
asemakaavan muutosperiaatteiden mukaisesti. Tällä kohteen tonttite-
hokkuus on e=0,17. 

Tavoitteena on edistää täydennysrakentamista Kuusisaaressa. Tontilla 
on kaavamuutoksen myötä mahdollista rakentaa kaksi tai kolme uudis-
rakennusta. Tontilla sijaitseva 1950-luvun asuinrakennus suojellaan. 

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oi-
keusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin stra-
tegisten tavoitteiden toteutumista. 

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Tontilla osoitteessa Krogiuksentie 15 sijaitsee kaksi erillispientaloa, 
joista vanhempi, kaupunginmuseon kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi 
määrittämä asuintalo on rakennettu 1950-luvulla. Uudempi 1960-luvulla 
rakennettu asuinrakennus on teknisesti huonossa kunnossa eikä se si-
sälly kaupunginmuseon inventoinnin arvokohteisiin. Rakennukset sijait-
sevat tontilla runsaan kasvillisuuden ympäröiminä ja ne muodostavat 
tyylikkään kokonaisuuden. 

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1956. Kaavan mukaan 
tontille saa rakentaa enintään 2-kerroksisia ja enintään 7 metriä korkei-
ta asuinrakennuksia. Tontin pinta-alasta saa käyttää asumiseen enin-
tään 1/8. Tontti on yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hake-
muksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kans-
sa. 

Kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia 
eikä maanomistajalle merkittävää hyötyä, eikä näin ollen maankäyttö-
sopimusmenettelylle ole tarvetta. 

Lausunnot
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Kaavaehdotuksesta saatiin Helsingin seudun ympäristöpalvelujen 
(HSY), kaupunginmuseon, kiinteistöviraston ja yleisten töiden lautakun-
nan lausunnot. Lausunnon antajilla ei ollut huomautettavaa kaavan si-
sältöön. 

Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, pelastuslautakunta, rakennusval-
vontavirasto ja ympäristökeskus ilmoittivat, ettei niillä ollut lausuttavaa.

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia. 

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Kaavaehdotukseen tehtiin teknisluonteisia tarkistuksia hakijan aloit-
teesta. Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole 
tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Päätösehdotus on asemakaavoituspalvelun tarkistetun esityksen mu-
kainen. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Linden, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12451 kartta, päivätty 7.3.2017, 
muutettu 9.11.2017

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro12451 selostus, päivätty 
7.3.2017, muutettu 9.11.2017

3 Vuorovaikutusraportti 7.3.2017, täydennetty 9.11.2017
4 Tehdyt muutokset
5 Osa päätöshistoriaa
6 Asemakaavoituspalvelun tarkistettu esitys kaupunginhallitukselle Munk-

kiniemi, Kuusisaari (Krogiuksentie 15) asemakaavan muuttamiseksi  
(nro 12451) - allekirjoitettu

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, asemakaavan muuttaminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, asemakaavan 
muuttaminen
Liite 1
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Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Tiedoksi

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Kaupunginmuseo
Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 21.09.2017 § 29

HEL 2014-009619 T 10 03 03

Hankenumero 0740_36

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12451 pohjakartan 
kaupunginosassa 30 Munkkiniemi. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja 
rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on val-
mistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12451
Kaupunginosa: 30 Munkkiniemi
Kartoituksen työnumero: 43/2016
Pohjakartta valmistunut: 12.10.2016
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 -
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palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot 
-yksikön päällikölle.

Lisätiedot
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro(a)hel.fi

Kiinteistövirasto 15.5.2017

HEL 2014-009619 T 10 03 03

Kuusisaari, Krogiuksentie 15

Kiinteistövirasto toteaa, että asemakaavan muutosehdotus koskee 
Munkkiniemen Kuusisaaressa sijaitsevaa rakennettua asuintonttia 
30080/8. Tontti on yksityisomistuksessa. 

Muutos mahdollistaa tonttitehokkuuden nostamisen e=0,25:stä 
e=0,32:een. Tehokkuuden noston myötä tontille tulee uutta asuntoker-
rosalaa 161 k-m². 

Kaavamuutos ei korota tontin arvoa merkittävästi, joten kaupunginhalli-
tuksen 9.6.2014 tekemän maapoliittisen päätöksen mukaisia neuvotte-
luja ei ole tarpeen käydä tontinomistajan kanssa. 

Kiinteistövirastolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoksen 
suhteen.

Lisätiedot
Kirsi Federley, vs. toimistopäällikkö, puhelin: 09 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 09.05.2017 § 175

HEL 2014-009619 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Asemakaavan muutos koskee asuintonttia, joka sijaitsee Krogiuksen-
tien ja Kuusisaarentien välissä Kuusisaaressa, Munkkiniemen kaupun-
ginosassa.
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Kaavamuutoksella mahdollistetaan tontin tiivistäminen ja täydennysra-
kentaminen. Tontin käyttötarkoitus ei muutu. Kuusisaaren 1950-luvun 
rakennuskantaan kuuluva kulttuurihistoriallisesti arvokas asuinraken-
nus suojellaan.

Kaavan toteuttaminen ei aiheuta kustannuksia rakennusvirastolle.

Esittelijä
vs. kaupunginarkkitehti
Jussi Luomanen

Lisätiedot
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

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

olli.haanpera(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 8.5.2017

HEL 2014-009619 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
asemakaavan muutosehdotuksesta, joka koskee Kuusisaaressa sijait-
sevaa asuintonttia osoitteessa Krogiuksentie 15 (30080/8). Kaupungin-
museo arvioi hanketta kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja 
on päättänyt antaa seuraavan lausunnon.

Voimassa olevassa asemakaavassa (1956) alueella on merkintä A, 
jonka mukaan tontille saa rakentaa enintään 2-kerroksisia ja 7 m kor-
keita asuinrakennuksia. Rakentamatta jäävät tontinosat on määrätty is-
tutettaviksi. Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty pientalovaltaiseksi 
alueeksi. Kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymässä uudessa 
yleiskaavaehdotuksessa (tarkistettu ehdotus 14.6.2016) alue on merkit-
ty asuntovaltaiseksi alueeksi A4, jota on tarkoitus kehittää pääasiassa 
asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä lähipalvelujen 
käyttöön.

Tontilla sijaitsee nykyisin kaksi erillispientaloa. Vanhempi taloista on 
arkkitehti E. Linnasalmen 1950-luvun alussa suunnittelema vaaleaksi 
rapattu kaksikerroksinen rakennus, joka on määritelty Helsingin kau-
punginmuseon laatimassa Munkkiniemen rakennusinventoinnissa 
(2003-2005) kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi rakennukseksi, jonka 
arkkitehtuuri on harkittua ja viimeisteltyä. Lisäksi rakennus on säilynyt 
hyvin alkuperäisessä asussaan.
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Tontilla sijaitseva toinen omakotitalo on rakennettu 1964. Kaksikerrok-
sisen, noppamaisen kahitiilellä vuoratun omakotitalon on suunnitellut 
arkkitehti Helmine Snellman. Savitiilellä katetut vaaleat rakennukset 
muodostavat viehättävän kokonaisuuden vehreine pihoineen. Kaupun-
ginmuseon inventoinnissa ei 1960-luvun omakotitalon kulttuurihistorial-
lisia ja arkkitehtonisia arvoja pidetty niin merkittävinä tai erityisinä, että 
rakennukselle olisi esitetty suojelutavoitteita. Kuitenkin on rakennuspe-
rinnön vaalimisen näkökulmasta valitettavaa, kun omintakeinen ja ym-
päristöön hyvin sopiva rakennus asemakaavan muutoksen toteutuessa 
puretaan.

Muodostuvan AO-tontin määräys on seuraava: Erillispientalojen kortte-
lialue, joka on kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas. Tontilla 
oleva arvokas puusto tulee säilyttää ja uusia siten, että sen maisema-
kuvallinen arvo säilyy.

Vaikutukset:

Tontille tulee kaksi uutta rakennuspaikkaa ja 1960-luvun rakennus voi-
daan korvata uudisrakennuksella. Uudisrakennukset ovat kaksikerrok-
sisia ja ne on ilmeeltään ja mittakaavaltaan sovitettava arvokkaaseen 
pientaloympäristöön.

Kaavaratkaisun myötä tontti muuttuu tiiviimmin rakennetuksi. Tontin 
vehreyttä pyritään vaalimaan kaavamääräyksillä säilytettävästä ja istu-
tettavasta kasvillisuudesta. Mikäli puita joudutaan kaatamaan tai kasvil-
lisuutta poistamaan esimerkiksi rakentamisen yhteydessä, poistettujen 
tilalle on istutettava uusia puita ja kasveja, myös isokokoisiksi kasvavia 
puita.

Kulttuuriympäristön ja maiseman suojelu:

Tontin ympärille jätetään istutusvyöhyke, jossa kasvillisuus tulee säilyt-
tää ja tarvittaessa uudistaa. Kuusisaarentien puolella säilyy nykyisen-
kaltainen melumuurimainen rakenne ja runsas puusto. Krogiuksentien 
maisema muuttuu enemmän, kun tontille rakennetaan uusi ajoliittymä 
ja uudet rakennukset näkyvät kadulle enemmän kuin Kuusisaarentien 
puolella.

Asemakaavalla suojellaan kulttuurihistoriallisesti arvokas 1950-luvun 
asuinrakennus sr-2 -merkinnällä rakennustaiteellisesti ja kulttuurihisto-
riallisesti arvokkaana rakennuksena. Suojelumääräys on kaupunginmu-
seon mielestä asianmukainen. Uudempi 1960-luvun asuinrakennus on 
mahdollista säilyttää, mutta kaava ei estä rakennuksen purkamista. Uu-
den rakentamisen tulee sopia Kuusisaaren arvokkaaseen rakennettuun 
ympäristöön ja tontin ilmeeseen. 
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Kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdo-
tuksesta.

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 19.9.2016

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

sari.saresto(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 02.05.2017 § 52

HEL 2014-009619 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon asemakaavan muutok-
sesta nro 12451:

Asemakaavan muutoksella ei ole vaikutusta pelastustoimeen, joten 
asiasta ei ole lausuttavaa.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Markku Holopainen, palomestari, puhelin: 310 30224

markku.holopainen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 25.04.2017 § 125

HEL 2014-009619 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antoi ympäristökes-
kus. 

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

anu.haahla(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.03.2017 § 134

HEL 2014-009619 T 10 03 03
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Ksv 0740_36, karttaruutu 674492

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

 asettaa 7.3.2017 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12451 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 30. kau-
punginosan (Munkkiniemi, Kuusisaari) korttelin 30080 tonttia 8. 

 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

 kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa laskuttamaan hakijalta Kus-
tannukset -liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykus-
tannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12451 hyväksymistä, mikäli 
ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia 
muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta 
asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkisuunnittelulautakunnassa.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Leena Paavilainen, arkkitehti, puhelin: 310 64424

leena.paavilainen(a)hel.fi
Anu Kuutti, projektipäällikkö, puhelin: 310 37154

anu.kuutti(a)hel.fi
Eeva Väistö, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37353

eeva.vaisto(a)hel.fi

http://www.hel.fi/ksv
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Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37250
kaarina.laakso(a)hel.fi

Niina Strengell, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37458
niina.strengell(a)hel.fi

Sakari Mentu, arkkitehti, puhelin: 310 37217
sakari.mentu(a)hel.fi

Rakennusvirasto 19.9.2016

HEL 2014-009619 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1263-00/16 Krogiuksentie 15 / Kuu-
sisaarentie 24. Määräaika on 7.10.2016.

Rakennusvirastolla ei ole huomauttamista osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmasta.

Rakennusviraston yhteyshenkilöinä kaavahankkeessa ovat lisätiedo-
nantajat.

Lisätiedot
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

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

olli.haanpera(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 1.9.2016

HEL 2014-009619 T 10 03 03

Tontti sijaitsee alueella, josta Kv/geoteknisen osaston tietokannassa ei 
ole lainkaan vanhoja pohjatutkimustietoja. Kuusisaarentien pohjoispuo-
lella on kantakartan mukaan avokalliota. Oletettavasti tontti sijaitsee kit-
kamaa-alueella, ja pohjavettä esiintyy lähellä kallionpintaa. Mahdollisis-
sa louhintatöissä tulee huomioida naapurirakenteille aiheutuvat tärinät.

Lisätiedot
Mirva Koskinen, geotekniikkapäällikkö, puhelin: 310 37821

mirva.koskinen(a)hel.fi
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§ 6
Helsingin kaupungin liittyminen International Cities of Refuge 
Network (ICORN) -verkoston jäseneksi

HEL 2017-012589 T 04 03 00

Päätös

Helsingin kaupunki liittyi International Cities of Refuge Network 
(ICORN) -verkoston jäseneksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 ICORN-jäsenyyden sopimusluonnos 2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti 28.11.2017, § 81 kaupunginhal-
litukselle, että Helsingin kaupunki liittyisi International Cities of Refuge 
Network (ICORN) -verkoston jäseneksi.                 

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 3.5.2017, § 211 ruotsalaisen 
kansanpuolueen valtuustoryhmän tekemän ryhmäaloitteen perusteella, 
että Helsingin kaupunki alkaa selvittää mahdollisuuksia ja valmistautua 
liittymään International Cities of Refuge Network (ICORN) -verkoston 
jäseneksi ja tarjoamaan Helsingissä turvaresidenssipaikkoja vainotuille 
toimittajille, kirjailijoille ja taiteilijoille. Tätä ennen kaupunginvaltuusto oli 
käsitellyt asiaa marraskuussa 2.12.2015, § 328.

Vuonna 1993 perustetun ICORN -verkoston hallinnollinen keskus on 
Stavangerissa Norjassa. Järjestö toimii verkostomaisesti ja sen jäsen-
kaupungit sitoutuvat tietyin ehdoin tarjoamaan suojapaikkaa vainotuille 
taiteilijoille. ICORN on Norjan lain mukainen itsenäinen oikeushenkilö. 
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ICORN Stavanger vastaanottaa tilapäistä tai pitkäkestoisempaa turvaa 
tarvitsevien kirjailijoiden ja taiteilijoiden hakemuksia, sekä arvioi ja to-
dentaa heidän riskiään joutua tosiasiallisesti vainon kohteeksi koti-
maassa. ICORN ehdottaa suojelun tarpeessa olevia taiteilijoita jäsen-
kaupungeille tai -alueille ja auttaa yhteistyössä jäsenkaupungin tai -alu-
een kanssa turvaa tarvitsevan henkilön siirtymistä koti- tai oleskelu-
maastaan vastaanottavaan kaupunkiin. Vastaavasti ICORN jäsenkau-
pungit ja -alueet sitoutuvat tarjoamaan, kapasiteettinsa mukaisesti, ly-
hytkestoisia (1–4 kk) ja pitkäkestoisempia (1–2 vuotta) turvaresidenssi-
jaksoja vainotuille taiteilijoille. Verkostoon liittyvät kaupungit sitoutuvat 
järjestämään turvaresidenssitoimintaa, siihen liittyvää tukea, sekä hel-
pottamaan osaltaan taiteilijoiden asemaa esimerkiksi tarjoamalla juri-
dista neuvontaa sekä verkostoitumista paikallisyhteisöön ja kaupungin 
taiteilijoihin. Kukin jäseneksi liittyvä kaupunki kuitenkin aina itse harkit-
see sen, miten määrittelee, mitoittaa ja rahoittaa kaupungin turvaresi-
denssitoiminnan tason. Järjestön jäsensopimuksen standardimalli on 
juridisessa mielessä väljästi muotoiltu, eikä itsessään määrittele hallin-
nolliselle tai taloudelliselle tukirakenteelle sitovia muotoja. ICORN -ver-
koston jäsenkaupungit ja alueet toimivat kunkin maan lakien ja sään-
nösten mukaan.

ICORN-jäsenenä kaupunki toimisi osana laajempaa kansainvälistä ver-
kostoa yhteistyössä muiden turvaresidenssikaupunkien kanssa. Jäse-
nyyden myötä Helsinki saisi käyttöönsä järjestön asiantuntemuksen ja 
palvelut vainottujen taiteilijoiden turvaresidenssitoimintaan liittyvissä 
hakuprosesseissa ja valinnoissa sekä tukea toiminnalle. Jäsenyyden 
kautta kaupunki myös osaltaan viestisi edistävänsä sananvapautta ja 
ihmisoikeusvelvoitteiden noudattamista.  

Helsingissä on vuodesta 2015 järjestetty lyhyitä turvaresidenssivierailu-
ja ammattitaiteilijoille, ja Helsingin kaupunki on tukenut turvaresidenssi-
toimintaa vuodesta 2016 lähtien. Perpetuum Mobile ry:n yhteistyössä 
HIAP ry:n kanssa järjestämä turvaresidenssitoiminta on painottunut eri-
tyisesti visuaalisiin taiteisiin ja musiikkiin. Lyhyiden turvaresidenssijak-
sojen aikana on järjestetty yhdessä taiteilijoiden kanssa näyttelyitä, eri-
laisia keskustelutilaisuuksia, konsertteja ym. Kokemukset turvaresi-
denssitoiminnasta ovat olleet rohkaisevia. Helsinki on käytännössä tu-
kenut ICORN -verkoston linjausten mukaista turvaresidenssitoimintaa 
hankerahoituksella jo toista vuotta. Kaupungin taide- ja kulttuuriavus-
tukset ovat myös jatkossa keskeisin väline toteuttaa kaupungin vastuita 
turvaresidenssitoiminnan toteuttamisessa.

Kaupunginvaltuuston 3.5.2017, § 211 tekemän päätöksen jälkeen 
ICORN:iin liittymisestä on käyty yhteisiä keskusteluja kaupunginkans-
lian elinkeino-osaston ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yleisten kult-
tuuripalveluiden välillä. Huhtikuussa julkaistiin vuodesta 1995 turvaresi-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2018 69 (135)
Kaupunginhallitus

Asia/6
08.01.2018

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

denssikaupunkina toimineen Göteborgin kaupungin selvitys turvaresi-
denssitoiminnan järjestämisestä, ja selvitykseen on tutustuttu. Kaupun-
ki on myös ollut yhteydessä Tukholmaan ja Osloon, jotka ovat mukana 
toiminnassa tukemalla vainottuja kirjailijoita toimijaorganisaatioidensa 
kautta. Helsingin kaupunki on myös selvittänyt Espoon ja Vantaan kau-
punkien kanssa mahdollisia synergiaetuja, mutta Espoo ja Vantaa eivät 
toistaiseksi ole harkinneet liittymistä ICORN-verkostoon. Kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimialan kumppanuudet ja avustukset -yksikkö on varautu-
nut tarvittaessa kustantamaan järjestön jäsenmaksun, joka on noin 
2000 euroa vuodessa. Kumppanuudet ja avustukset -yksikkö on orga-
nisoimassa sopimuksen toimeenpanoon liittyvän turvaresidenssitoimin-
nan ensisijaisesti avustusjärjestelmänsä kautta. 

Talousarvion noudattamisohjeiden 8.13 kohdassa todetaan, että mikäli 
hallintokunta ehdottaa liittymistä järjestöön, tulee samassa yhteydessä 
pyrkiä tarkastelemaan hallintokunnan jäsenyyksiä kokonaisuutena ja 
mahdollisuutta luopua jostakin jäsenyydestä. Tämä tarkastelu on nyt 
tehty kulttuurinpalvelukokonaisuudessa, ja toimialajohtaja tulee teke-
mään päätöksen IETM / International Network for Contemporary Per-
forming Arts -verkoston jäsenyydestä eroamisesta, jos kaupunki päät-
tää liittyä ICORN-verkostoon

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 ICORN-jäsenyyden sopimusluonnos 2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala
Talous- ja konserniohjaus

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 28.11.2017 § 81

HEL 2017-012589 T 04 03 00
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Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Hel-
singin kaupunki liittyy ICORN-verkoston jäseneksi.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Anna von Bagh, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 37934

anna.vonbagh(a)hel.fi
Veikko Kunnas, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi
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§ 7
Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle Etelä-Suomen taajamaju-
naliikenteen kilpailutuksesta

HEL 2017-012293 T 08 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus antoi kilpailun avaamisesta Etelä-Suomen taajama-
junaliikenteessä liikenne- ja viestintäministeriölle seuraavan lausunnon:

Lähijunaliikenteellä on merkittävä rooli Helsingissä osana joukkoliiken-
nejärjestelmää. Vuonna 2016 Helsingin niemen rajan yli suuntautuneis-
ta joukkoliikennematkoista 25 % tehtiin junalla. Tämä junaliikenne hoi-
detaan Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) järjestämällä 
lähijunaliikenteellä, joka palvelee koko pääkaupunkiseutua.

Nyt käsittelyssä olevan Etelä-Suomen taajamajunaliikenteen merkitys 
Helsingin sisäisen liikenteen kannalta on sen sijaan marginaalinen. 
Taajamajunat pysähtyvät Helsingissä vain päärautatieasemalla ja Pasi-
lassa. Näin ollen niiden tuoma lisäpalvelu Helsingin sisäiseen junalii-
kenteeseen on hyvin vähäinen. Etelä-Suomen taajamajunaliikenteellä, 
erityisesti Helsingin ja Tampereen sekä Helsingin ja Lahden välisillä 
taajamajunayhteyksillä on merkitystä mm. Helsinkiin ja Helsingin seu-
dulle suuntautuvan työmatkaliikenteen kannalta, joten toimivat liiken-
neyhteydet ja hyvä palvelutaso ovat tärkeitä myös Helsingille.

Helsingin kaupunki pitää rautateiden henkilöliikenteen avaamista kilpai-
lulle kannatettavana. Uudistuksen tavoitteet rautateiden palvelutason ja 
asiakaslähtöisyyden parantamisesta sekä kustannustehokkuuden li-
säämisestä ovat hyvät. Etelä-Suomen taajamajunaliikenne muodostaa 
sopivan kokonaisuuden ensimmäisenä kilpailutettavaksi, ja kilpailutuk-
sen aikataulun yhteensovittaminen HSL:n järjestämän lähijunaliiken-
teen kilpailutuksen kanssa on hyvä asia. 

Kun nykyisin yhden toimijan tuottama kokonaispalvelu pilkotaan mo-
neen osaan ja tehtävään, on eri kokonaisuuksien rajapintoihin muodos-
tuvien sopimusten ja palvelujen yhteen toimivuuden varmistaminen tär-
keää. Yhdellä taholla tulisi olla kokonaisnäkemys järjestelmästä ja sen 
tulevaisuuden kehittämisestä omana liikennemuotonaan sekä osana 
koko maan ja kunkin alueen liikennejärjestelmää. Esimerkkinä tulevai-
suudessa esille nousevista kysymyksistä ovat kalustohankinnat, joiden 
osalta on ratkaistava, millä prosessilla ja minkä tahojen toimesta määri-
tellään nykyisten Sm2-junien tilalle hankittavat junat.

Käsittely



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2018 72 (135)
Kaupunginhallitus

Asia/7
08.01.2018

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

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Kappale 4 muutetaan muotoon: "Helsingin kaupunki 
suhtautuu myönteisesti uudistuksen tavoitteisiin rautateiden palveluta-
son ja asiakaslähtöisyyden parantamisesta sekä kustannustehokkuu-
den lisäämisestä. Se antaako kilpailutus parhaat edellytykset saavuttaa 
tavoitteet riippuu kilpailutuksen ehdoista ja Helsinki ottaa asiaan kantaa 
myöhemmässä vaiheessa."

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Anna Vuorjoen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna.

Jaa-äänet: 11
Otso Kivekäs, Terhi Koulumies, Maria Ohisalo, Pia Pakarinen, Jaana 
Pelkonen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Wille Rydman, Anni Sin-
nemäki, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 3
Veronika Honkasalo, Tomi Sevander, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 1
Nasima Razmyar

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 LVM:n lausuntopyyntö 10.11.2017
2 Liikenne- ja viestintäministeriö, raportti Etelä-Suomen taajamajunalii-

kenteen kilpailutettavasta kokonaisuudesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Liikenne- ja viestintäministeriö Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) pyytää lausuntoa kilpailun avaa-
misesta Etelä-Suomen taajamajunaliikenteessä 22.12.2017 mennessä. 
Helsingin kaupunki on saanut lisäaikaa lausunnon antamiseen 
10.1.2018 saakka.

Kilpailutukseen liittyvien lähtötietojen kokoamiseksi LVM pyytää näke-
myksiä mm. alueen liikkumistarpeista, taajamajunaliikenteen vuoroista 
ja aikatauluista, raideliikenteen laatutekijöistä matkustajien kannalta ja 
raideliikenteen taloudellisista ja muista vaikutuksista.

Lausuntopyyntö on liitteenä 1 ja englanninkielinen raportti Etelä-Suo-
men kilpailutettavista kokonaisuuksista on liitteenä 2.

Raportti sisältää kuvauksen maan hallituksen päättämistä toimenpiteis-
tä henkilöliikenteen avaamiseksi kilpailulle, kuvauksen Suomen rauta-
tieliikenteen nykytilasta, lainsäädännöstä ja eri viranomaisten vastuusta 
ja tehtävistä sekä kuvauksen taajamajunaliikenteen kilpailutuskokonai-
suudesta. Raportissa esitetään lisäksi malli ja aikatauluehdotus kilpailu-
tuksen järjestämiselle.

Taustaa

Henkilöliikenteen toimivaltaisia viranomaisia Suomessa ovat Helsingin 
seudun liikenne –kuntayhtymä (HSL) pääkaupunkiseudun lähijunalii-
kenteen osalta ja liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) muualla Suo-
messa. 

Nykyisin vain Suomessa, Irlannissa ja Luxemburgissa on vain yksi toi-
mija rautateiden henkilöliikenteessä. Pääkaupunkiseudun lähiliiken-
teessä VR:n yksinoikeus liikennöintiin on HSL:n ja VR:n välisen sopi-
muksen mukaan voimassa kesäkuuhun 2021 saakka. VR:n yksinoi-
keus liikennöintiin muualla Suomessa sekä kaukoliikenteessä että taa-
jamajunaliikenteessä on LVM:n ja VR:n välisen sopimuksen perusteella 
voimassa vuoden 2024 loppuun saakka.

Helsingin seudun lähiliikenteessä tehtiin vuonna 2016 noin 70 milj. mat-
kaa ja muussa lähiliikenteessä noin 12 milj. matkaa.
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HSL on ilmoittanut Helsingin seudun lähijunaliikenteen kilpailuttamises-
ta. Tarjouskilpailu järjestetään vuosina 2018-2020, ja kilpailutetun lähi-
junaliikenteen on tarkoitus alkaa 1.6.2021.

Maan hallitus päätti rautateiden henkilöliikenteen kilpailun avaamisen 
keskeisistä linjauksista keväällä 2017. Kilpailuttaminen tarkoittaa, että 
VR:n yksinoikeus liikennöidä rataverkolla puretaan, jotta henkilöliiken-
nemarkkinoille voi tulla muitakin toimijoita. Tavoitteena on mm. paran-
taa raideliikenteen palvelutasoa ja asiakaslähtöisyyttä, parantaa lippu-
jen hintakilpailua sekä kasvattaa rautatieliikenteen osuutta henkilölii-
kenteessä.

Rautateiden henkilöliikenneliikenne kilpailutetaan käyttöoikeussopimus-
mallilla. Sillä turvataan rautateiden henkilöliikennepalvelujen saatavuus 
koko maassa. Rataverkko jaetaan osiin ja palvelukokonaisuuksiin, joille 
tehdään omat käyttöoikeussopimukset. Käyttöoikeussopimukset sisäl-
tävät myös liikennöintivelvoitteita, joilla taataan palvelut jatkossakin niil-
lä alueilla, joiden liikenne tällä hetkellä perustuu ostoliikenteeseen ja 
velvoiteliikenteeseen. Sopimuksissa yrityksille asetetaan myös velvoit-
teita tietyn palvelutason varmistamiseksi. Käyttöoikeussopimus ei takaa 
operaattorille yksinoikeutta kilpailutetuille alueille.

Markkinoillepääsyn varmistamiseksi VR-Yhtymä Oy:stä eriytetään kol-
me erillistä valtionyhtiötä: kalustoyhtiö, kunnossapitoyhtiö ja kiinteis-
töyhtiö. Tällä pyritään takaamaan tasapuoliset olosuhteet operaattoreil-
le. Kalusto eriytetään vaiheittain kilpailutuksen edetessä. Pääkaupunki-
seudun Junaliikenne Oy jatkaa edelleen HSL:n toimialueen toimijana, 
ja muuta henkilöjunaliikennettä varten perustetaan uusi yhtiö.

Uudistus toteutetaan vaiheittain. Ensimmäisen kilpailutuskokonaisuu-
den liikennöinnin on tarkoitus alkaa kesällä 2022 ja koko maan osalta 
kesäkuussa 2026.

Kilpailutettava kokonaisuus

Kilpailu avataan ensimmäisenä Etelä-Suomen taajamaliikenteestä. Tä-
mä liikennekokonaisuus koskee LVM:n ostamaa ja velvoittamaa liiken-
nettä, jota operoidaan lähijunaliikennekalustolla. Kilpailutettava koko-
naisuus koskee yhteysvälejä Tampere–Helsinki-taajamajunaliikenne 
(R-juna), Järvenpää–Helsinki ja Hyvinkää–Helsinki, Helsinki–Lahti (Z-
juna), Riihimäki–Lahti, Lahti–Kouvola ja Kotka–Kouvola. 

Liikennöitävä alue sisältää 425 ratakm ja 42 liikennöitävää asemaa. Li-
säksi yöliikenne pysähtyy 11 asemalla. Hennan seisake otetaan käyt-
töön joulukuussa 2017. Tilaaja määrittelee tietyt laatu- ym. vaatimukset 
mm. aikataulujen, pysähdysten ja lähtöjen suhteen.
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Kilpailutus perustuu ns. nettomalliin, jossa operaattori kantaa liikevoitto-
riskin, kuitenkin tilaajan ja operaattorin välisen tarkoin määritellyn ris-
kinjaon huomioon ottaen. Käyttöoikeussopimus tehdään 10 vuodeksi 
kahden vuoden optiomahdollisuudella. Operaattori hankkii kaluston ka-
lustoyhtiöltä ja on vastuussa kaluston päivittäishuollosta. Kalustoyhtiö 
vastaa raskaasta kunnossapidosta ja kehittämisinvestoinneista.

Kilpailutettava kokonaisuus ei koske intercity- ja pendolino-yhteyksiä, 
joita operoidaan kyseisellä alueella. LVM:n järjestämä kilpailutus ei 
myöskään koske HSL:n järjestämää lähijunaliikennettä.

Etelä-Suomen taajamajunaliikenteen kilpailutuksen aikataulu yhteenso-
vitetaan Helsingin seudun liikenteen (HSL:n) lähijunaliikenteen kilpailu-
tuksen kanssa. 

Tavoitteena on, että Etelä-Suomen taajamajunaliikenteen kilpailutettu 
liikennöinti alkaa kesällä 2022. 

Esittelijän kannanotot

Rautateiden henkilöliikenteen kilpailun avaaminen on kannatettavaa, ja 
Etelä-Suomen taajamajunaliikenne muodostaa hyvän kokonaisuuden 
ensimmäiselle kilpailutukselle. Helsingin sisäistä liikennettä ajatellen 
nyt kilpailutettavaksi esitetty kokonaisuus ei ole merkittävä, koska taa-
jamajunat pysähtyvät Helsingin kaupungin alueella olevista asemista 
vain kahdella. Etelä-Suomen taajamajunaliikenne palvelee laajempaa 
Helsingin seudun työmatka- ja muuta liikennettä. Toimivien liikenneyh-
teyksien ja hyvän palvelutason merkitys on siten tärkeää myös Helsin-
gille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 LVM:n lausuntopyyntö 10.11.2017
2 Liikenne- ja viestintäministeriö, raportti Etelä-Suomen taajamajunalii-

kenteen kilpailutettavasta kokonaisuudesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Liikenne- ja viestintäministeriö Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 07.12.2017 § 92

HEL 2017-012293 T 08 00 00

Lausunto

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos päätti antaa seuraavan lausun-
non kaupunginhallitukselle Liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) lau-
suntopyyntöön kilpailun avaamisesta Etelä-Suomen taajamajunaliiken-
teessä.

Hallitus päätti rautateiden henkilöliikenteen kilpailun avaamisen keskei-
sistä linjauksista keväällä 2017. Käytännössä kilpailun avaaminen tar-
koittaa sitä, että markkinoille tulon esteitä puretaan ja VR:n yksinoikeu-
desta liikennöidä Suomen rataverkolla luovutaan ensi vuosikymmenel-
lä, jotta rautateiden henkilöliikennemarkkinoille voi tulla muitakin toimi-
joita. Uudistuksen tavoitteena on parantaa rautatieliikenteen palveluta-
soa ja asiakaslähtöisyyttä sekä kasvattaa junaliikenteen osuutta henki-
löliikenteessä. Tavoitteena on lisätä ja monipuolistaa palvelujen tarjon-
taa vastaamaan nykyistä paremmin eri asiakasryhmien tarpeita. 

Kilpailun avaaminen aloitetaan Etelä-Suomen taajamaliikenteestä kos-
kien liikenne- ja viestintäministeriön ostamaa ja velvoittamaa liikennet-
tä, jota operoidaan lähijunaliikennekalustolla. Etelä-Suomen taajamaju-
naliikenteen kilpailutettava kokonaisuus koskee seuraavia yhteysvälejä:

 Tampere Helsinki-taajamajunaliikenne (R-juna)
 Järvenpää Helsinki ja Hyvinkää Helsinki
 Helsinki Lahti
 Riihimäki Lahti
 Kotka Kouvola

Kilpailutettava kokonaisuus ei koske intercity- ja pendolino-yhteyksiä, 
joita operoidaan kyseisellä alueella. Etelä-Suomen taajamajunaliiken-
teen kilpailutuksen aikataulu yhteensovitetaan Helsingin seudun liiken-
teen (HSL:n) lähijunaliikenteen kilpailutuksen kanssa. Tavoitteena on, 
että Etelä-Suomen taajamajunaliikenteen kilpailutettu liikennöinti alkaa 
kesäkuussa 2022.
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HKL tuottaa HSL:lle raitio-, metroliikenteen ja Suomenlinnan lauttalii-
kenteen sekä Helsingin alueella myös joukkoliikenteen infraan liittyvät 
palvelut. HKL:llä on Helsingin metro- ja raitioliikenteen tuottajana sekä 
asema- ja ratainfrastruktuurin omistajana merkittävä rooli raideliiken-
teen ympäristön houkuttelevuuden ja toimivan hyvin hoidetun infran on-
nistumisen varmistajana.

HKL:n tavoitteena on kestävien kulkumuotojen osuuden kasvattaminen 
pääkaupunkiseudulla. HKL näkee positiivisena LVM:n tavoitteet paran-
taa rautatieliikenteen palvelutasoa ja asiakaslähtöisyyttä. Toimivat jouk-
koliikenneyhteydet ovat edellytys kaupunkiseutujen kestävälle kasvulle. 
Lisäksi joukkoliikenteen palveluiden kustannustasoa, laatua ja tarjontaa 
tulee kehittää siten, että se tarjoaa houkuttelevan vaihtoehdon yksityi-
sen auton käytölle. Mm. digitalisaation hyödyntäminen entistä voimak-
kaammin joukkoliikenteessä mahdollistaa uusien, yksilöllisten palvelui-
den tarjoamisen matkustajille.

Lähijunaliikenteen kilpailutuksessa - ja joukkoliikenteen hankinnassa 
yleisesti - tulisikin luoda sen kaltaisia mekanismeja, jotka kannustavat 
liikenteen tarjoajaa kehittämään palveluitaan asiakaslähtöisesti ja oma-
aloitteisesti. HKL haluaa kuitenkin tuoda esiin sen, että joukkoliikenteen 
järjestämisessä tulee luoda sellaisia hankintakokonaisuuksia, jotka 
mahdollisimman vähän luovat haitallisia rajapintoja joukkoliikenneinf-
rastruktuurin, -kaluston ja liikenteen operoinnin välille. 

Joukkoliikenteen hankinta tulisi toteuttaa mallilla, joka suurimmalla var-
muudella varmistaa joukkoliikenteen tuottamisen yhteiskunnalle edulli-
simmalla, laadukkaimmalla ja vastuullisimmalla tavalla. Tällöin huo-
mioon tulee ottaa operoinnin välittömän kustannustehokkuuden lisäksi 
myös operoinnista infrastruktuurin elinkaarelle aiheutuvat kustannukset 
sekä hankinnan transaktiokustannukset itse hankintaan sekä sopimus-
ten hallinnointiin ja johtamiseen liittyen.

Edellä olevan perusteella, mikäli julkisen liikenteen tuottaja pystyy 
osoittamaan luotettavasti sen liikenteen tuotannon kustannustason alit-
tavan avoimella kilpailulla saavutettavissa olevan tason, voi suorahan-
kinta tällaisessa tapauksissa olla perusteltua. Näin säästetään mm. 
hankinnan ja liikenteen aloittamisen kustannuksia sekä vähennetään 
epävarmuuksia koskien liikenteen aloitusta. HKL on esimerkiksi joh-
donmukaisesti kehittänyt omaa palvelutasoaan ja kustannustehokkuut-
taan 2000-luvun alusta lähtien. Käynnissä oleva mittava operatiivisen 
tehokkuuden kehitysohjelma tähtää metro- ja raitioliikenteen operoinnin 
sekä infran hallinnan kustannustehokkuuden parantamiseen 10 pro-
sentilla vuoteen 2020 mennessä. Tällöin HKL on kansainvälisten 
benchmarking-tutkimusten perusteella taloudelliselta suorituskyvyltään 
eurooppalaisen markkinan parhaalla tasolla.
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Suorahankintaa tukevat ns. avoimen kirjan sopimukset mahdollistavat 
samalla tämän kaltaisen liikenteen tuotannon kustannusten kehityksen 
seurannan ja säästöjen tuloutumisen yhteiskunnalle.

Käsittely

07.12.2017 Ehdotuksen mukaan

Merkittiin, että esittelijä täsmensi esitystään muuttamalla esityslistan si-
vun 12 esittelijän lausuntoehdotusosan kahdeksannen kappaleen en-
simmäisen lauseen kuulumaan seuraavasti:

Joukkoliikenteen hankinta tulisi toteuttaa mallilla, joka suurimmalla var-
muudella varmistaa joukkoliikenteen tuottamisen yhteiskunnalle edulli-
simmalla, laadukkaimmalla ja vastuullisimmalla tavalla. 

Johtokunta päätti antaa kaupunginhallitukselle esittelijän täsmennetyn 
esityksen mukaisen lausunnon.

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Karoliina Rajakallio, yksikön johtaja, puhelin: 310

karoliina.rajakallio(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 28.11.2017 § 252

HEL 2017-012293 T 08 00 00

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

Lähijunaliikenteellä on merkittävä rooli osana Helsingissä joukkoliiken-
nejärjestelmää. Vuonna 2016 Helsingin niemen rajan yli suuntautuneis-
ta joukkoliikennematkoista tehtiin 25 % junalla. Tämä junaliikenne hoi-
detaan Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) järjestämällä 
lähijunaliikenteellä. 

Nyt käsittelyssä olevan taajamajunaliikenteen merkitys on Helsingin si-
säisen liikenteen kannalta marginaalinen. Taajamajunat pysähtyvät 
Helsingissä vain päärautatieasemalla ja Pasilassa. Näin ollen niiden 
tuoma lisäpalvelu Helsingin sisäiseen junaliikenteeseen on hyvin vähäi-
nen.
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Junaliikenteen kilpailuttamisesta yleisellä tasolla voidaan todeta, että 
uudistukselle on asetettu hyvät tavoitteet. Asian edetessä liikennepal-
velun hankintaan on kuitenkin edessä monia yksityiskohtia ja asioita, 
jotka pitäisi pystyä ratkaisemaan järkevällä tavalla. Kun nykyisin yhden 
toimijan tuottama kokonaispalvelu pilkotaan moneen osaan ja tehtä-
vään, on näiden osasten välisten sopimusten ja yhteen toimivuuden 
varmistaminen tärkeää. Jollakin taholla pitäisi myös olla kokonaisnäke-
mys järjestelmästä ja sen tulevaisuuden kehittämisestä. Esimerkkinä 
tulevaisuudessa ratkaistavista kysymyksistä ovat kalustohankinnat. Mit-
kä tahot ja millä prosessilla määritellään minkälaisia ja kuinka monta ju-
naa hankitaan nykyisten 50 Sm2-junan tilalle, kun niiden käyttöikä on 
lopussa.

Käsittely

28.11.2017 Ehdotuksen mukaan

Lautakunta päätti käsitellä toimialajohtajan asian nro 18 kokouksen 
asiana nro 12.

Vastaehdotus:
Mai Kivelä: Lisätään lausunnon loppuun (viidenneksi kappaleeksi) vir-
ke: "Yleisellä tasolla lautakunta toteaa suhtautuvansa kilpailun avaami-
seen kielteisesti, ja pitää sen haittoja mahdollisia hyötyjä suurempina."

Kannattaja: Jape Lovén

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään lausunnon loppuun (viidenneksi kappaleeksi) vir-
ke: "Yleisellä tasolla lautakunta toteaa suhtautuvansa kilpailun avaami-
seen kielteisesti, ja pitää sen haittoja mahdollisia hyötyjä suurempina."

Jaa-äänet: 9
Matti Enroth, Kaisa Hernberg, Nuutti Hyttinen, Amanda Pasanen, Risto 
Rautava, Laura Rissanen, Mirita Saxberg, Anni Sinnemäki, Mikko Sä-
relä

Ei-äänet: 4
Eveliina Heinäluoma, Mai Kivelä, Jape Lovén, Silvia Modig

Esittelijän ehdotus jäi voimaan äänin 9-4. 

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
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Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121
markku.granholm(a)hel.fi
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§ 8
Valtuutettu René Hurstin aloite palvelujen rakentamisesta Alppiky-
län alueelle

HEL 2017-004761 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus katsoi valtuutettu René Hurstin aloitteen loppuun kä-
sitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi
Johanna Mutanen, arkkitehti, puhelin: 310 37299

johanna.mutanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hursti René valtuustoaloite Kvsto 19.4.2017 asia 29

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu René Hursti esittää aloitteessaan, että lähipalvelut puuttuvat 
Alppiharjusta, ja kaupunginvaltuuston olisi saatettava ne alueelle heti. 
Aloitteessa puhutaan Koillis-Helsingissä sijaitsevasta Alppiharjusta, 
mutta tarkoitetaan Alppikylää.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
antaa vastauksen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 
15 valtuutettua.

Alppikylän pohjoisosaan, Suurmetsäntien varteen suunnitellaan uutta 
päivittäistavarakauppaa. Sen eteläpuolella (Kyytimiehenkatu 22) on 
vielä vapaa tontti, jolle voidaan sijoittaa liike- ja toimistorakentamista. 
Rakentamattomia toimitilatontteja, joille myös liike- ja palvelutiloja voi-
daan sijoittaa, on Alppikylänkadulla ja Reppukujalla. Myös osalle vielä 
rakentamattomista asuintonteista voidaan rakentaa työ- ja liiketiloja. Lii-
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ketilaa on rakennettu myös Tattariharjuntien ja Repputien kulman ker-
rostalon pohjakerrokseen kaavan mukaisesti. Alppikylänkatu 5:een on 
avattu päiväkoti Alppikylä, joka on noin 130-paikkainen uusi päiväkoti. 
Omaa koulua Alppikylään ei ole suunnitteilla.

Alppikylä tukeutuu pääosin Jakomäen palveluihin. Lahdentien ali kul-
kee jalankulun ja pyöräilyn yhteys Alppikylästä suoraan Jakomäen kes-
kustaan, jossa on ostoskeskuksen (päivittäistavarakauppa, apteekki, 
ravintola, kioski) lisäksi uusi päivittäistavarakauppa. Jakomäessä on 
myös terveysasema, kirjasto, kirkko sekä koulut ja päiväkodit, joita ol-
laan korvaamassa uudisrakennuksella (Jakomäen sydän). Uutta koulu-
, päiväkoti- ja asukastilarakennusta ja alueen täydennysrakentamista 
koskeva asemakaavan muutosehdotus käsiteltiin kaupunkiympäristö-
lautakunnassa 12.12.2017. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi
Johanna Mutanen, arkkitehti, puhelin: 310 37299

johanna.mutanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hursti René valtuustoaloite Kvsto 19.4.2017 asia 29

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

http://www.uuttahelsinkia.fi/fi/esikaupungit/rakentaminen/jakomaen-sydan
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§ 9
Valtuutettu Seija Muurisen toivomusponsi; Metropolian Myllypuron 
kampukselle tilat opiskelijaterveydenhoidolle

HEL 2015-005730 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
5.5.2015 (120 §) hyväksymän toivomusponnen (Seija Muurinen) joh-
dosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle 
sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Muurinen Seija, toivomusponsi Kvsto 5.5.2015 asia 4.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 5.5.2015 (120 §) Metropolian Myllypuron kampuksen 
hankesuunnitelman kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan 
toivomusponnen:

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään, miten Metropolian Myl-
lypuron kampukselle varataan riittävät tilat opiskelijaterveydenhoidolle." 
(Seija Muurinen)

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituk-
sen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomus-
ponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua 
ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille 
valtuutetuille.
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Teknisen virheen vuoksi ponsivastaus ei tullut määräajassa päätöksen-
tekoon, mikä havaittiin vasta myöhemmin. Ponsivastauksen tiedot on 
päivitetty vastaamaan nykytilannetta.

Toivomusponnen johdosta

Sosiaali- ja terveysvirasto laati syksyllä 2015 tarvekuvauksen toimitilo-
jen osoittamiseksi opiskeluterveydenhuollon käyttöön  Metropolian Myl-
lypuron kampuksesta.

Tarvekuvauksen mukaan opiskeluterveydenhuoltoon pääsyn tulee olla 
opiskelijalle mahdollisimman helppoa. Terveydenhoitajan tehtäviin kuu-
luu terveystarkastuksia (45-60 min /asiakas), joissa kirjaaminen tapah-
tuu
vastaanoton yhteydessä. Lisäksi on akuuttivastaanottoa ilman ajanva-
rausta tuleville opiskelijoille. Terveydenhoitajan on tärkeä olla käytettä-
vissä koko työpäivän ajan. Päivät rytmittyvät eri tavoin riippuen meneil-
lään olevista terveystarkastuksista, rokotuksista ja akuuttipalvelujen tar-
peesta.

Metropolian Myllypuron kampukselle on suunniteltu ja toteutetaan tilat 
opiskelijaterveydenhuollolle Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvi-
raston kanssa yhteistyössä sovitun tilavarauksen mukaan.

Mahdollisten tulevien opiskeluterveydenhuollon toiminnan ja tilojen jär-
jestämisvastuumuutosten takia tilat suunnitellaan niin, että ne on hel-
posti muutettavissa ammattikorkeakoulun muuhun käyttöön, esim. 
luokka‐ tai pienryhmätiloiksi, mikäli opiskeluterveydenhuollon järjestä-
misvastuussa tai järjestämistavassa tapahtuu muutoksia.

Opiskeluterveydenhoitotilat ovat helposti saavutettavissa rakennuksen 
2. vaiheessa syksyllä 2019 valmistuvassa osiossa, rakennuksen 6. ker-
roksessa. Terveydenhuoltotiloissa on yhteensä seitsemän vastaanotto-
huonetta, yksi lepohuone ja wc-tilat sekä odotusaula. Vastaanottotiloja 
tulevat käyttämään myös Metropolia Ammattikorkeakoulun kuraattori, 
psykologi ja opiskelijapastori.

Sosiaali- ja terveysvirastolla, nyttemmin sosiaali- ja terveystoimialalla, 
on tällä hetkellä Helsingissä toimivien ammattikorkeakoulujen opiskeli-
jaterveydenhuollon järjestämisvastuu. Tilavaraus on tehty kaupungin-
valtuuston 5.5.2015 hyväksymän Metropolian Myllypuron kampuksen 
hankkeen enimmäislaajuuden ja rakentamiskustannusten enimmäishin-
nan puitteissa.

Esittelijä viittaa edellä esitettyyn ja toteaa, että Metropolian Myllypuron 
hankkeeseen on yhteistyössä suunniteltu riittävät tilat opiskelijatervey-
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denhoidolle samalla varautuen mahdollisiin muutoksiin opiskelutervey-
denhuollon järjestämisvastuussa tai järjestämistavassa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Muurinen Seija, toivomusponsi Kvsto 5.5.2015 asia 4.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Toivomusponnen esittäjä
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.08.2015 § 241

HEL 2015-005730 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupungin-
hallitukselle kaupunginvaltuutettu Seija Muurisen toivomusponnesta:

"Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto vastaa tällä hetkellä 
Helsingissä toimivien ammattikorkeakoulujen opiskeluterveydenhuollon 
järjestämisestä. Eduskunnan 14.11.2014 hyväksymässä uudessa am-
mattikorkeakoululaissa ei oteta kantaa opiskeluterveydenhuollon tai toi-
minnan vaatimien tilojen järjestämiseen. Laki on astunut voimaan 
1.1.2015.

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää lausuntonaan, että Metropolian 
Myllypuron kampuksen hankesuunnitelmaan tulee lisätä suunnitelma 
opiskeluterveydenhuollon tiloiksi. Tällä hetkellä Metropolian ammatti-
korkeakoulussa on sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan alan opiskeli-
joita n. 8000. Opiskeluterveydenhuollon tiloissa työskentele neljä ter-
veydenhoitajaa ja osapäiväisesti yksi lääkäri. Terveydenhoitajien asia-
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kasvastaanotto on kokopäiväistä. Opiskeluterveydenhuollon tiloissa on 
lisäksi yksi lepohuone. Vastaanottotiloissa tulee olla käsienpesuallas. 
Yhteisissä tiloissa toimiminen muun opiskeluhuollon henkilöstön sekä 
opettajien kanssa on edellytys sujuvalle yhteistyölle. 

Opiskeluterveydenhuollon tilat tulee suunnitella ja toteuttaa monimuo-
toisiksi ja muuntojoustaviksi, jolloin ne ovat tarvittaessa käyttöönotetta-
vissa muuhun toimintaan. Kaupunginvaltuuston 5.5.2015 hyväksymän 
hankesuunnitelman mukainen hankkeen enimmäislaajuus ja rakenta-
miskustannukset eivät kuitenkaan saa ylittyä."

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Jaana Lunnela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 42505

jaana.lunnela(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 11.06.2015 § 268

HEL 2015-005730 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu 
Seija Muurisen toivomusponnesta seuraavan lausunnon:

Metropolian Myllypuron kampuksen hankesuunnitelmassa opiskelijater-
veydenhoitotilojen järjestämiseen on varauduttu seuraavalla kirjauksel-
la:

”Hankesuunnitelma ei sisällä tiloja opiskeluterveydenhuollolle, koska on 
mahdollista, että sitä koskevassa lainsäädännössä ammattikorkeakou-
luopiskelijoiden osalta saattaa tapahtua muutoksia. Näiden muutosten 
yhteydessä tarkentuu, miten toiminta ja sen tarvitsemat tilat järjeste-
tään. Myöhemmässä suunnitteluvaiheessa on tarvittaessa mahdolli-
suus varautua sijoittamaan tilaohjelman puitteissa rakennukseen opis-
keluterveydenhuollon vastaanottotiloja.”

Eduskunta hyväksyi 14.11.2014 uuden ammattikorkeakoululain, joka 
astui voimaan 1.1.2015. Se ei suoraan ota kantaa opiskeluterveyden-
huollon järjestämiseen. Oppilaskuntia käsittelevä 41 § määrittelee yh-
deksi opiskelijakunnan erityiseksi tehtäväksi osallistua tarvittaessa ter-
veydenhuoltolain (1326/2010) 17 §:ssä säädetyn opiskeluterveyden-
huollon ja sairausvakuutuslain (1224/2004) 13 luvun 11 - 14 §:ssä sää-
dettyjen opiskelijan perusterveydenhuoltoa koskevien tehtävien toteut-
tamiseen.
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Ammattikorkeakoululain hyväksymisen yhteydessä eduskunta hyväksyi 
seuraavan opiskeluterveydenhuoltoa koskevan lausuman:

”Eduskunta edellyttää, että hallitus laatii viivytyksettä ehdotuksen, joka 
perustuslain vaatimukset täyttäen mahdollistaa pakollisen terveyden-
hoitomaksun keräämisen ammattikorkeakouluopiskelijoilta opiskeluter-
veydenhuollon palveluiden järjestämiseksi.”

Lainsäädäntö ei ota kantaa opiskelijaterveydenhuollon tilojen järjestä-
miseen.

Kiinteistölautakunta esittää lausuntonaan, että Metropolian Myllypuron 
kampukselle suunnitellaan ja toteutetaan tilat opiskelijaterveydenhuol-
lolle Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston kanssa yhteistyös-
sä sovitun tilavarauksen mukaan. Sosiaali- ja terveysvirastolla on tällä 
hetkellä Helsingissä toimivien ammattikorkeakoulujen opiskelijatervey-
denhuollon järjestämisvastuu.  Tilavaraus tehdään kaupunginvaltuus-
ton 5.5.2015 hyväksymän Metropolian Myllypuron kampuksen hank-
keen enimmäislaajuuden ja rakentamiskustannusten enimmäishinnan 
puitteissa.

Opiskelijaterveydenhuollon tilat suunnitellaan muuntojoustaviksi, jotta 
ne ovat tarvittaessa helposti otettavissa ammattikorkeakoulun muuhun 
käyttöön, mikäli opiskeluterveydenhuollon järjestämisvastuussa tai jär-
jestämistavassa tapahtuu muutoksia.

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Tarja Lehto, projektinjohtaja, puhelin: 310 31822

tarja.lehto(a)hel.fi
Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi
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§ 10
Valtuutettu Sami Muttilaisen toivomusponsi terassien aukioloaikoja 
koskevan selvityksen käsittelystä

HEL 2017-001994 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
15.2.2017 hyväksymän toivomusponnen (Sami Muttilainen) johdosta 
tehdyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä 
tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Päivi Munther, asiantuntija, puhelin: 310 64800

paivi.munther(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 15.2.2017 valtuutettu Sami Muttilaisen aloitetta teras-
sien aukioloaikojen pidentämisestä kaupunginvaltuusto hyväksyi sa-
malla seuraavan toivomusponnen:

”Kaupunki on aloittamassa laajan selvitystyön lievempien terassioloai-
kojen puolesta. Valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuuksia 
tuoda kyseinen selvitystyö kaupunginvaltuustoon 2017 loppuun men-
nessä.” (Sami Muttilainen)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toi-
mitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen joh-
dosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hy-
väksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi muille valtuute-
tuille.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunkistrategian mukaan Helsinki 
mahdollistaa vireää kaupunkielämää ja toimii roolissaan yhä enemmän 
edellytysten luojana. Edelleen strategian mukaan Helsinki toimii aktiivi-
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sesti ja ketterästi kaupungin elävöittämisestä kiinnostuneiden toimijoi-
den kanssa Helsingin vetovoimaisuuden ja kansainvälisyyden lisäämi-
seksi.

Terassiluvat myöntää aluehallintovirasto ja Helsingin kaupunkiympäris-
tön toimialan ympäristöterveysyksikkö antaa niiden osalta selvityksen 
meluun liittyen. Voimassa oleva yleisten töiden lautakunnan 4.6.2013 § 
254 hyväksymä ja 19.3.2014 päivitetty terassiohje määrittelee terassien 
aukioloajoiksi pääsääntöisesti kello 07–22.

Kansliapäällikkö on 13.12.2017 § 174 asettanut työryhmän selvittä-
mään terassien aukioloaikojen laajentamista. Terassien aukioloaikojen 
laajentamista selvittävän työryhmän työtä johtaa kaupunginkanslian 
elinkeino-osasto. Työryhmässä on edustus kaupunkiympäristön sekä 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialoilta. Lisäksi työryhmään on kutsuttu jä-
senet aluehallintovirastosta, Helsingin poliisista sekä Matkailu- ja ravin-
tolapalvelut MaRa ry:stä. Työryhmän toimikausi päättyy 30.4.2018. 
Työryhmän laatima selvitys tuodaan toimielinkäsittelyyn, kun se on val-
mis.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Päivi Munther, asiantuntija, puhelin: 310 64800

paivi.munther(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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§ 11
Valtuutettu Sami Muttilaisen toivomusponsi terassien aukioloaikoja 
selvittävän työryhmän kokoonpanosta

HEL 2017-001995 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
15.2.2017 hyväksymän toivomusponnen (Sami Muttilainen) johdosta 
tehdyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä 
tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Päivi Munther, asiantuntija, puhelin: 310 64800

paivi.munther(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 15.2.2017 valtuutettu Sami Muttilaisen aloitetta teras-
sien aukioloaikojen pidentämisestä kaupunginvaltuusto hyväksyi sa-
malla seuraavan toivomusponnen:

”Selvitysryhmää koottaessa selvitetään mahdollisuutta liittää myös kult-
tuuri ja vapaa-ajan johtaja niin kuin aloitteessa on alun perin linjattu.” 
(Sami Muttilainen)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toi-
mitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen joh-
dosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hy-
väksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi muille valtuute-
tuille.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunkistrategian mukaan Helsinki 
mahdollistaa vireää kaupunkielämää ja toimii roolissaan yhä enemmän 
edellytysten luojana. Edelleen strategian mukaan Helsinki toimii aktiivi-
sesti ja ketterästi kaupungin elävöittämisestä kiinnostuneiden toimijoi-
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den kanssa Helsingin vetovoimaisuuden ja kansainvälisyyden lisäämi-
seksi.

Kansliapäällikkö on 13.12.2017 § 174 asettanut työryhmän selvittä-
mään terassien aukioloaikojen laajentamista. Työryhmän työtä johtaa 
kaupunginkanslian elinkeino-osasto. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan 
edustajaksi työryhmään nimettiin kulttuuripalvelupäällikkö Stuba Nikula 
ja varajäseneksi kumppanuuspäällikkö Veikko Kunnas.  Työryhmässä 
on edustus myös kaupunkiympäristön toimialalta. Lisäksi työryhmään 
on kutsuttu jäsenet aluehallintovirastosta, Helsingin poliisista sekä Mat-
kailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry:stä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Päivi Munther, asiantuntija, puhelin: 310 64800

paivi.munther(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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§ 12
Valtuutettu Thomas Wallgrenin toivomusponsi Mayors for Peace -
verkoston huomioimisesta kaupungin rauhankasvatustyössä

HEL 2017-001993 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 15.2.2017 hyväksymän toivomusponnen (Thomas Wallgren) joh-
dosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdotta-
jalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Liitteet

1 Wallgren Thomas, Kvsto 15.2.2017 asia 12

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen tekijä Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 15.2.2017 kaupunginvaltuutettu Thomas Wallgrenin 
aloitetta koskevaa aloitevastausta kaupungin liittymisestä Mayors for 
Peace -verkostoon kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan 
toivomusponnen:

"Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen valtuusto kehottaa 
kaupunginhallitusta selvittämään, miten Helsingin jäsenyys Mayors for 
Peace -verkostossa voidaan huomioida kaupungin rauhankasvatus-
työssä." (Thomas Wallgren)
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Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toi-
mitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen joh-
dosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hy-
väksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuute-
tuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunnot.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Helsingin 
kaupunki liittyi vuoden 2017 alussa laajaan kansainväliseen Mayors for 
Peace -verkostoon, joka tähtää ydinaseiden kieltämiseen ja pysyvän 
maailmanrauhan edistämiseen. Keskeisiä tehtäviä tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi ovat nälänhädän ja köyhyyden poistaminen, ihmisoi-
keuksien tukeminen, ympäristönsuojelu sekä muiden konflikteja synnyt-
tävien ongelmien ratkaiseminen.

Kaupunki tekee rauhankasvatustyötä laajalla näkökulmalla. Yhdenver-
taisuuden ja hyvien väestösuhteiden edistäminen ja syrjimättömän il-
mapiirin varmistaminen, osallisuuden ja vertaissuhteiden vahvistami-
nen sekä monialaisen, poikkihallinnollisen yhteistyön tekeminen ovat 
kaikki keskeisiä eri palveluissa sekä yhteisessä työssä.

Helsinkiläiset koulut, oppilaitokset ja päiväkodit toimivat keskellä muun-
tuvaa ja monimuotoista kaupunkia sekä yhteiskuntaa. Lapset ja nuoret 
ovat aikaisempaa enemmän tietoisia maailman epävakaudesta. Erilai-
set identiteetit, kielet, uskonnot ja katsomukset elävät helsinkiläisessä 
kasvatuksessa ja opetuksessa vuorovaikutuksessa keskenään. 

Kaikki helsinkiläiset peruskoulut ja toisen asteen oppilaitokset ovat vii-
me lukuvuoden aikana tehneet yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitel-
mat. Suunnitelmissa on kuvattu yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liit-
tyvät koulun ja oppilaitoksen tavoitteet ja sisällöt.

Helsinkiläisen opetuksen ja kasvatuksen päivittäinen arki toteuttaa rau-
hankasvatusta ja edistää mikrotasolla Mayors for Peace -verkoston ta-
voitteiden toteutumista. Yhteisölliseen toimintakulttuuriin kuuluvat mui-
den muassa hyvinvoinnista ja turvallisuudesta huolehtiminen, rakenta-
va vuorovaikutus, kulttuurinen monimuotoisuus ja kielitietoisuus, oppi-
laiden osallisuus sekä yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. 

Osallisuus ja vaikuttamisen mahdollisuudet ovat tärkeä osa yhdenver-
taisuuskasvatusta. Varhaiskasvatussuunnitelmassa ja koulujen ja oppi-
laitosten opetussuunnitelmissa on lasten ja nuorten osallisuutta koros-
tettu Helsingissä vahvasti. Tavoitteena on lasten ja nuorten aktiivinen 
osallistuminen kaikkeen päiväkodin, koulun ja oppilaitoksen toiminnan 
ja oppimisen suunnitteluun ja kehittämiseen. Lisäksi koulut ja oppilai-
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tokset osallistuvat kaupungin nuorten Ruuti-vaikuttamisjärjestelmän toi-
mintaan.

Helsingin kaupungin lukioiden ja Stadin ammattiopiston opiskelijoilla on 
mahdollisuus valita niin sanottuja Aktiivipolku-opintoja. Niiden tavoittee-
na on tukea opiskelijoiden kasvua aktiivisiksi, vastuuta kantaviksi ja 
kriittisiksi kansalaisiksi. Opintoihin voi sisältyä esimerkiksi osallistumi-
nen jonkin kansalaisjärjestön tai globaalin verkoston toimintaan. Toi-
minnan kautta opiskelijan ymmärrys yhteiskunnallisista ja globaaleista 
ilmiöistä kasvaa.

Varhaiskasvatuksessa eettisen ajattelun taitojen kehittymistä tuetaan 
pohtimalla lasten kanssa eri tilanteissa esiintyviä tai lapsia askarrutta-
via eettisiä kysymyksiä. Teemat voivat liittyä esimerkiksi ystävyyteen, 
oikeudenmukaisuuteen tai pelon, surun ja ilon aiheisiin. Perusopetuk-
sen opetussuunnitelmaan on kirjattu kestävän tulevaisuuden tavoitteita, 
joiden mukaan koulu edistää yhteistyössä huoltajien ja eri toimijoiden 
kanssa kestävää tulevaisuutta omassa koulussa, lähiyhteisössä ja 
myös globaalisti.

Nuorisopalveluissa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman toimen-
piteitä edistetään vahvistamalla henkilökunnan osaamista yhdenvertai-
sessa työssä nuorten kanssa. Nuorisopalvelut on ollut vuodesta 2015 
alkaen mukana ”Minun Silmin, Sinun Silmin” -ohjelmassa, jota koordi-
noidaan kaupunginkansliasta. Ohjelma pohjautuu näyttöön perustu-
vaan Cambridgen yliopistossa kehitettyyn vihapuheen, ääriajattelun ja 
vastakkainasettelun torjuntaan tähtäävään malliin. Kohderyhmänä ovat 
13-18 vuotiaat nuoret. Ohjelman tavoitteena on vähentää konflikteja, 
jotka syntyvät esim. rasismista ja erilaisuuden pelosta sekä antaa konk-
reettisia ajattelun ja toiminnan välineitä arjen tilanteiden ja konfliktien 
kohtaamiseen ja ratkaisemiseen väkivallattomasti. Tämä tukee demok-
ratiakasvatusta, neuvottelutaitoja sekä lisää kykyä yhteiseen päätök-
sentekoon. 

Lisäksi nuorisopalvelut tekee yhteistyötä muiden kuntien nuorisotoi-
mien kanssa ihmisoikeuksia edistävän nuorisotyön kehittämisessä ja 
Rauhankasvatusinstituutin kanssa rauhankasvatusta tukevassa työssä. 

Nuorisotyön painotusten ja ohjelmien lisäksi kirjastoilla on jo lähtökoh-
taisesti monipuolinen rooli kaikkien kansalaisten sivistyneenä ja sivistä-
vänä kohtaamispaikkana. Myös uusi kirjastolaki edellyttää, että kirjastot 
edistävät yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua sekä tarjoavat 
tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimin-
taan. Kirjastot toteuttavat sananvapautta käytännössä takaamalla laa-
dukkaan tiedon saatavuutta ja tarjoamalla apua sen löytämiseen ja tun-
nistamiseen. Ne tukevat työllään erityisesti kansalaisten mediakriittisyy-
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den osaamista. Toinen ulottuvuus on foorumien tarjoaminen kansalais-
ten jokapäiväiselle tasavertaiselle kohtaamiselle.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Liitteet

1 Wallgren Thomas, Kvsto 15.2.2017 asia 12

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen tekijä Esitysteksti

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 10.10.2017 § 80

HEL 2017-001993 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

Helsinki liittyi Mayors for Peace -verkostoon vuoden 2017 alussa. May-
ors for Peace -verkoston tavoitteena on ydinaseiden kieltäminen ja py-
syvän maailmanrauhan edistäminen. Keskeisiä tehtäviä tämän tavoit-
teen saavuttamiseksi ovat nälänhädän ja köyhyyden poistaminen, pa-
kolaisten auttaminen, ihmisoikeuksien tukeminen, ympäristönsuojelu 
sekä muiden maailmanrauhaa uhkaavien ongelmien ratkaiseminen.

Helsinkiläiset koulut, oppilaitokset ja päiväkodit toimivat keskellä muun-
tuvaa ja monimuotoista kaupunkia sekä yhteiskuntaa. Lapset ja nuoret 
ovat aikaisempaa enemmän tietoisia maailman epävakaudesta. Erilai-
set identiteetit, kielet, uskonnot ja katsomukset elävät helsinkiläisessä 
kasvatuksessa ja opetuksessa vuorovaikutuksessa keskenään.  
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Kaikki helsinkiläiset peruskoulut ja toisen asteen oppilaitokset ovat vii-
me lukuvuoden aikana tehneet yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitel-
mat. Yhdenvertaisuus tarkoittaa samanvertaisuutta eri ihmisryhmien 
välillä. Yhdenvertaisuuslain mukaisesti ketään ei saa syrjiä iän, alkupe-
rän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, po-
liittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, tervey-
dentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henki-
löön liittyvän syyn perusteella. Tasa-arvolla tarkoitetaan sukupuolten 
välistä tasa-arvoa. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmissa on ku-
vattu yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvät koulun ja oppilaitoksen 
tavoitteet ja sisällöt.

Helsinkiläisen opetuksen ja kasvatuksen päivittäinen arki toteuttaa rau-
hankasvatusta ja edistää mikrotasolla Mayors for Peace -verkoston ta-
voitteiden toteutumista. Kouluissa ja oppilaitoksissa toimitaan yhteisölli-
sesti. Yhteisölliseen toimintakulttuuriin kuuluvat mm. hyvinvoinnista ja 
turvallisuudesta huolehtiminen, rakentava vuorovaikutus, kulttuurinen 
monimuotoisuus ja kielitietoisuus, oppilaiden osallisuus sekä yhdenver-
taisuus ja tasa-arvo. Kiusaamista, rasismia tai väkivaltaa ei hyväksytä 
missään muodossa eikä keneltäkään.

Osallisuus ja vaikuttamisen mahdollisuudet ovat tärkeä osa yhdenver-
taisuuskasvatusta. Varhaiskasvatussuunnitelmassa ja koulujen ja oppi-
laitosten opetussuunnitelmissa on lasten ja nuorten osallisuutta koros-
tettu Helsingissä vahvasti. Tavoitteena on lasten ja nuorten aktiivinen 
osallistuminen kaikkeen päiväkodin, koulun ja oppilaitoksen toiminnan 
ja oppimisen suunnitteluun ja kehittämiseen. Lisäksi koulut ja oppilai-
tokset osallistuvat kaupungin nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin 
toimintaan.

Helsingin kaupungin lukioiden ja Stadin ammattiopiston opiskelijoilla on 
mahdollisuus valita opintoihinsa ns. Aktiivipolku-opintoja. Aktiivipolku-
opintojen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvua aktiivisiksi, vastuu-
ta kantaviksi ja kriittisiksi kansalaisiksi. Opintoihin voi sisältyä esimer-
kiksi osallistuminen jonkin kansalaisjärjestön tai globaalin verkoston toi-
mintaan. Toiminnan kautta opiskelijan ymmärrys yhteiskunnallisista ja 
globaaleista ilmiöistä kasvaa.

Varhaiskasvatuksessa eettisen ajattelun taitojen kehittymistä tuetaan 
pohtimalla lasten kanssa eri tilanteissa esiintyviä tai lapsia askarrutta-
via eettisiä kysymyksiä. Teemat voivat liittyä esimerkiksi ystävyyteen, 
oikeudenmukaisuuteen tai pelon, surun ja ilon aiheisiin. Perusopetuk-
sen opetussuunnitelmaan on kirjattu kestävän tulevaisuuden tavoitteita, 
joiden mukaan koulu edistää yhteistyössä huoltajien, eri toimijoiden ja 
yhteistyökumppaneiden kanssa kestävää tulevaisuutta omassa koulus-
sa, lähiyhteisössä ja myös globaalisti.
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Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on ollut kumppanina kehittämässä 
Minun silmin, Sinun silmin -ohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on vähen-
tää konflikteja, jotka syntyvät esim. rasismista ja erilaisuuden pelosta 
tai ryhmien välisistä ennakkoluuloista ja tukea yksilön ja yhteisön hyvin-
vointia antamalla valmiuksia omien arvojen ja mielipiteen esille tuomi-
seen. Ohjelma on Helsingin kaupungin ja Cambridgen yliopiston yhdes-
sä Suomen oloihin kehittämä ohjelma, joka antaa konkreettisia ajatte-
lun ja toiminnan välineitä arjen tilanteiden ja konfliktien kohtaamiseen ja 
ratkaisemiseen väkivallattomasti. 

Tavoitteena on, että kaikkien koulujen ja oppilaitosten on mahdollisuus 
ottaa Minun silmin, Sinun silmin -ohjelma käyttöön. Tämän syksyn aika-
na on koulutettu psykologeja, kuraattoreja, opettajia, kulttuuri- ja vapaa-
ajan toimialan henkilöitä sekä kolmannen sektorin toimijoita MiSi-ohjaa-
jiksi ja ohjelmaa on tarkoitus pilotoida joissakin peruskouluissa ja oppi-
laitoksissa. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää merkittävänä Helsingin liittymistä 
Mayors for Peace -verkostoon. Helsingin oppilaitoksissa, kouluissa ja 
päiväkodeissa on tarpeen kehittää konkreettisia menetelmiä ja ohjelmia 
demokratia- ja kansalaiskasvatuksen tueksi. Mayors for Peace -verkos-
ton jäsenyys on tähän hyvä väline. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Kirsi Verkka, opetuskonsultti, puhelin: 310 84026

kirsi.verkka(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 19.09.2017 § 46

HEL 2017-001993 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupunki liittyi vuoden 2017 alussa laajaan kansainväliseen 
Mayors for Peace-verkostoon, joka tähtää ydinaseistuksen lakkauttami-
seen. 

Helsingin kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialalla tehdään rauhankasvatus-
työtä tätä laajemmasta näkökulmasta. Yhdenvertaisuuden ja hyvien 
väestösuhteiden edistäminen ja syrjimättömän ilmapiirin varmistami-
nen, osallisuuden ja vertaissuhteiden vahvistaminen sekä monialaisen, 
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poikkihallinnollisen yhteistyön tekeminen ovat kaikki keskeisiä toimialan 
eri palveluissa sekä yhteisessä työssä.

Helsingin kaupungin nuorisopalveluissa yhdenvertaisuuteen ja tasa-ar-
voon liittyvät asiat ovat tärkeitä ja niitä on edistetty jo vuosien ajan 
suunnitelmallisesti. Kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelman lisäksi 
nuorisotyön ja henkilöstöpolitiikan yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa oh-
jaa Nuorisoasiainkeskuksen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 
vuosille 2014–2017. Yhdenvertaisuuslain mukaisesti nuorten kanssa 
tehtävän työn lähtökohtana on, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia 
riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta 
alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan tai va-
kaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, sek-
suaalisesta suhtautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. 
Nämä näkökulmat ovat kaikki rauhankasvatustyön perustana koko toi-
mialalla, kuten nuorisopalveluissakin.

Nuorisopalveluissa Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman toimen-
piteitä edistetään vahvistamalla henkilökunnan osaamista yhdenvertai-
sessa työssä nuorten kanssa. Nuorisopalvelut on ollut vuodesta 2015 
alkaen mukana kehittämässä ja kouluttautumassa ”Minun Silmin, Sinun 
Silmin” -ohjelmaan, jota koordinoidaan kaupunginkansliasta. Ohjelma 
pohjautuu näyttöön perustuvaan Cambridgen yliopistossa kehitettyyn 
vihapuheen, ääriajattelun ja vastakkainasettelun torjuntaan tähtäävään 
ohjelmaan ICThinking ©. Ohjelmaa on tuloksellisesti sovellettu eri-ikäi-
sille ja eri kohderyhmille Englannissa, Skotlannissa, Keniassa ja Bos-
niassa. Minun silmin Sinun silmin -ohjelma on räätälöity erityisesti nuo-
risotyöhön ja koulumaailman tarpeisiin Helsingissä. Ohjelman kohde-
ryhmänä ovat 13-18 vuotiaat nuoret. Ohjelman tavoitteena on vähentää 
konflikteja, jotka syntyvät esim. rasismista ja erilaisuuden pelosta sekä 
antaa konkreettisia ajattelun ja toiminnan välineitä arjen tilanteiden ja 
konfliktien kohtaamiseen ja ratkaisemiseen väkivallattomasti. Ohjelman 
avulla osallistujien ajattelu monialaistuu, ja erilaisten näkökulmien kun-
nioittaminen lisääntyy, jolloin vaikutetaan tehokkaasti myös jäykkään 
mustavalkoiseen, ääriajattelun pohjalla olevaan, ajattelutapaan. Tämä 
tukee demokratiakasvatusta, neuvottelutaitoja sekä lisää kykyä yhtei-
seen päätöksentekoon. Nuorisopalvelujen nuoriso-ohjaajia on koulut-
tautunut ohjelman vetäjiksi ja ohjelmaa tullaan hyödyntämään nuorten 
kanssa työssä. Lisäksi Nuorisopalvelut tekee yhteistyötä muiden kun-
tien nuorisotoimien kanssa ihmisoikeuksia edistävän nuorisotyön kehit-
tämisessä ja Rauhankasvatusinstituutin kanssa rauhankasvatusta tuke-
vassa työssä. 

Nuorisotyön painotusten ja ohjelmien lisäksi kirjastoilla on jo lähtökoh-
taisesti monipuolinen rooli kaikkien kansalaisten sivistyneenä ja sivistä-
vänä kohtaamispaikkana. Myös uusi kirjastolaki (1492/2016, 6§) edel-
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lyttää, että kirjastot edistävät yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropu-
helua sekä tarjoavat tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn 
ja kansalaistoimintaan. Kirjastot toteuttavat sananvapautta käytännös-
sä takaamalla laadukkaan tiedon saatavuutta ja tarjoamalla apua sen 
löytämiseen ja tunnistamiseen. Ne tukevat työllään erityisesti kansa-
laisten mediakriittisyyden osaamista. Toinen ulottuvuus on foorumien 
tarjoaminen kansalaisten jokapäiväiselle tasaveroiselle kohtaamiselle. 
Tutkimukset ja kyselyt osoittavat, että yleensä erityisryhminä kohdellut 
ihmiset kuten nuoret, ikäihmiset ja maahanmuuttajat arvostavat kirjas-
toja tiloina, joihin jokainen saa tulla omana itsenään. Kaikkia kohdel-
laan kyselemättä samanarvoisina, mikä on erityisesti monille haavoittu-
vassa asemassa oleville ihmisille tärkeä kokemus.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Marja-Liisa Komulainen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 85506

marja-liisa.komulainen(a)hel.fi
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§ 13
Kaupunginhallituksen asukasosallisuusavustukset vuodelle 2018

HEL 2017-011153 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää asukasosallisuuden avustuksia talou-
sarvion kohdalta 1 30 02 vuodelle 2018 seuraavasti:

- Arabian Asukastalot ry 14 750 euroa (palkkakustannuksiin)

- Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki -kaupunginosayhdistys ry 14 
750 euroa (palkkakustannuksiin)

- Herttoniemenrannan asukastaloyhdistys Ankkuri ry 29 500 euroa 
(palkkakustannuksiin)

- Kalliolan Kannatusyhdistys ry 70 000 euroa (asukastilan vuokrakus-
tannuksiin)

- Kansan Radioliitto-Folkets radioförbund ry 6 200 euroa (Kaupungino-
saradion lähetysten tuottamiseen)

- Koillis-Seura ry 8 500 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuk-
siin)

- KontuKeskus ry 29 500 euroa (palkkakustannuksiin) 

- Kruununhaan Asukasyhdistys ry 15 000 euroa (asukastilan vuokra-
kustannuksiin)

- Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry 45 240 euroa (vuokrakustannuk-
siin 15 740 euroa ja palkkakustannuksiin 29 500 euroa)

- Kytösuontien Pysäköinti Oy 29 500 euroa (palkkakustannuksiin)

- Käpylän Yhdyskuntaklubi ry 38 700 euroa (asukastilan vuokra- ja yllä-
pitokustannuksiin 9 200 euroa ja palkkakustannuksiin 29 500 euroa)

- Lauttasaari-Seura ry 20 000 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokus-
tannuksiin 5 250 euroa ja palkkakustannuksiin 14 750 euroa)

- Malminkartanon asukasyhdistys ry 34 500 euroa (asukastilan vuokra- 
ja ylläpitokustannuksiin 5 000 euroa ja palkkakustannuksiin 29 500 eu-
roa)

- Maunula-Seura ry 9 500 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokustan-
nuksiin)
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- Mellunmäki-Seura ry 40 000 euroa (asukastilan vuokrakustannuksiin 
21 000 euroa ja palkkakustannuksiin 19 000 euroa)

- Osuuskunta Hertsikan Pumppu 29 500 euroa (palkkakustannuksiin)

- Pihlajisto-Viikinmäki asukasyhdistys PNV ry 28 400 euroa (asukasti-
lan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin)

- Pikku Huopalahtiseura ry 19 640 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpi-
tokustannuksiin)

- Pohjois-Haaga Seura r.y. - Norra-Haga Förening r.f. 11 000 euroa 
(asukastilan vuokrakustannuksiin ja ylläpitokuluihin)

- Roihuvuori-seura ry 51 500 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokus-
tannuksiin 22 000 euroa ja palkkakustannuksiin 29 500 euroa)

- Tapanilan Kylätila ry 57 100 euroa (asukastilan vuokrakustannuksiin 
27 600 euroa ja palkkakustannuksiin 29 500 euroa)

- Toimintakeskus Sampola ry 3 000 euroa (alueen yhteisöllisyyden ja 
osallisuuden edistämiseen)

- Toimintakeskus Semja ry 42 750 euroa (vuokra- ja ylläpitokustannuk-
siin 26 000 euroa ja palkkakustannuksiin 14 750 euroa) 

- Töölön kaupunginosat – Töölö ry 3 000 euroa (asukastilan irtaimiston 
hankintaan)

Lisäksi kaupunginhallitus päätti hylätä seuraavien hakijoiden avustus-
hakemukset: Töölön Kylätalon Ystävät ry, Eteläiset kaupunginosat ry  – 
Södrä stadsdelarna rf, Herttoniemi-seura ry, Siltamäki-Suutarila-seura 
ry ja Tapulikaupunki-Seura ry.

Samalla kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 22.1.2018 saak-
ka Myllypuro-Seura ry:n avustushakemusta koskevilta osin.

Käsittely

Vastaehdotus:
Tomi Sevander:

Lisätään päätösehdotuksen 16 kappaleen jälkeen uusi kappale: 
"- Myllypuroseura ry 70 000 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokus-
tannuksiin)"

Päätösehdotuksen viimeisen kappaleen loppuun lisätään seuraavaa: 
"Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Myllypuro-seuran hakemuksen 
myöhästymisestä huolimatta. Myllypuro-seura on esittänyt myöhästymi-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2018 102 (135)
Kaupunginhallitus

Asia/13
08.01.2018

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

selle ymmärrettävät syyt. Myllypuro-seura haki sosiaali- ja terveystoi-
men avustusta määräajassa, vaikka asukastalojen avustukset ovat siir-
tyneet kaupunginhallitukselle. Mikäli seura jää avustuksetta, asukastalo 
Myllärin toiminta loppuu. Avustuksen myöntäminen palvelee kaupungin 
kokonaisetua."

Kannattaja: Otso Kivekäs

Tomi Sevanderin vastaehdotusta ei käsitelty Myllypuro-Seura ry:n 
avustushakemusta koskevan käsittelyn keskeyttämisen vuoksi.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta 
panna pöydälle Myllypuro-Seura ry:n avustushakemusta koskevan 
osuuden 22.1.2018 saakka ja hyväksyä esittelijän ehdotuksen muilta 
osin.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Titta Reunanen, asukasyhteistyöpäällikkö, puhelin: 040 5781428

titta.reunanen(a)hel.fi
Ella Tanskanen, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 040 3585417

ella.tanskanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Yhteenveto hakemuksista ja avustusesitys 2018
2 Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Avustuksia hakeneet Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää myöntää asukasosallisuuden avustuksia ta-
lousarvion kohdalta 1 30 02 vuodelle 2018 seuraavasti:

- Arabian Asukastalot ry 14 750 euroa (palkkakustannuksiin)

- Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki -kaupunginosayhdistys ry 14 
750 euroa (palkkakustannuksiin)
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- Herttoniemenrannan asukastaloyhdistys Ankkuri ry 29 500 euroa 
(palkkakustannuksiin)

- Kalliolan Kannatusyhdistys ry 70 000 euroa (asukastilan vuokrakus-
tannuksiin)

- Kansan Radioliitto-Folkets radioförbund ry 6 200 euroa (Kaupungino-
saradion lähetysten tuottamiseen)

- Koillis-Seura ry 8 500 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuk-
siin)

- KontuKeskus ry 29 500 euroa (palkkakustannuksiin) 

- Kruununhaan Asukasyhdistys ry 15 000 euroa (asukastilan vuokra-
kustannuksiin)

- Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry 45 240 euroa (vuokrakustannuk-
siin 15 740 euroa ja palkkakustannuksiin 29 500 euroa)

- Kytösuontien Pysäköinti Oy 29 500 euroa (palkkakustannuksiin)

- Käpylän Yhdyskuntaklubi ry 38 700 euroa (asukastilan vuokra- ja yllä-
pitokustannuksiin 9 200 euroa ja palkkakustannuksiin 29 500 euroa)

- Lauttasaari-Seura ry 20 000 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokus-
tannuksiin 5 250 euroa ja palkkakustannuksiin 14 750 euroa)

- Malminkartanon asukasyhdistys ry 34 500 euroa (asukastilan vuokra- 
ja ylläpitokustannuksiin 5 000 euroa ja palkkakustannuksiin 29 500 eu-
roa)

- Maunula-Seura ry 9 500 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokustan-
nuksiin)

- Mellunmäki-Seura ry 40 000 euroa (asukastilan vuokrakustannuksiin 
21 000 euroa ja palkkakustannuksiin 19 000 euroa)

- Osuuskunta Hertsikan Pumppu 29 500 euroa (palkkakustannuksiin)

- Pihlajisto-Viikinmäki asukasyhdistys PNV ry 28 400 euroa (asukasti-
lan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin)

- Pikku Huopalahtiseura ry 19 640 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpi-
tokustannuksiin)

- Pohjois-Haaga Seura r.y. - Norra-Haga Förening r.f. 11 000 euroa 
(asukastilan vuokrakustannuksiin ja ylläpitokuluihin)
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- Roihuvuori-seura ry 51 500 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokus-
tannuksiin 22 000 euroa ja palkkakustannuksiin 29 500 euroa)

- Tapanilan Kylätila ry 57 100 euroa (asukastilan vuokrakustannuksiin 
27 600 euroa ja palkkakustannuksiin 29 500 euroa)

- Toimintakeskus Sampola ry 3 000 euroa (alueen yhteisöllisyyden ja 
osallisuuden edistämiseen)

- Toimintakeskus Semja ry 42 750 euroa (vuokra- ja ylläpitokustannuk-
siin 26 000 euroa ja palkkakustannuksiin 14 750 euroa) 

- Töölön kaupunginosat – Töölö ry 3 000 euroa (asukastilan irtaimiston 
hankintaan)

Lisäksi kaupunginhallitus päättää hylätä seuraavien hakijoiden avustus-
hakemukset: Myllypuro-Seura ry, Töölön Kylätalon Ystävät ry, Eteläiset 
kaupunginosat ry  – Södrä stadsdelarna rf, Herttoniemi-seura ry, Silta-
mäki-Suutarila-seura ry ja Tapulikaupunki-Seura ry.

Esittelijän perustelut

MÄÄRÄRAHA 2018

750 000 euroa

AVUSTUKSET YHTEENSÄ

651 530 euroa

PIENAVUSTUKSIIN (entiseltä nimeltään PROJEKTIAVUSTUKSET) 
JÄÄ 

98 470 euroa (13 % asukasosallisuusavustuksista)

Kaupunginhallitus päätti 28.9.2015, että asukastalojen vuokrat ja ylläpi-
to sekä toiminnan koordinointi asukastaloilla ja kaupunginosissa keski-
tetään kaupunginhallitukselle vuodesta 2017 alkaen. Kaupungin lauta-
kunnat ja toimialat myöntävät edelleen avustuksia asukastaloilla järjes-
tettävään lautakuntien omaan substanssiin liittyvän ja täydentävän toi-
minnan tukemiseen.

Avustuslajit vuonna 2018

Yleisavustus, joka on tarkoitettu muiden kuin kaupungin ylläpitämien 
asukastilojen ylläpitämiseen ja toiminnan koordinointiin.

Toiminta-avustus, joka on tarkoitettu asukasosallisuutta parantavien ra-
kenteiden ja menetelmien kehittämiseen. 
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Pienavustus, joka on tarkoitettu asukasosallisuusavustusten kriteerien 
mukaisten alkavien tai kertaluonteisten hankkeiden toteuttamiseen. 

Yleis- ja toiminta-avustukset valmistellaan vuosittain kaupunginhallituk-
sen päätettäväksi. Asukasosallisuuden avustuksiin osoitetusta 750 000 
euron määrärahasta suurin osa käytetään yleis- ja toiminta-avustuksiin. 
Summasta varataan vuosittain osa pienavustuksiin. Entisestä projektia-
vustuksesta käytetään jatkossa nimeä asukasosallisuuden pienavus-
tukset, joka kuvaa paremmin avustuslajin luonnetta.

Kaupunginhallitus päätti 6.2.2017, että 1.1.2017 lukien kaupunginkans-
lian tietotekniikka- ja viestintäjohtaja päättää asukasosallisuuden piena-
vustusten (entiseltä nimeltään projektiavustukset) myöntämisestä, jos 
haettu avustus on enintään 3 000 euroa. Pienavustukset ovat luonteel-
taan erilaisia kuin yleis- ja toiminta-avustuslajit, jotka kohdistuvat laa-
jempiin ja vakiintuneempiin toimintakokonaisuuksiin ja joissa on kiinteä 
rajoitettu hakuaika. Pienavustuksilla ei ole kiinteää hakuaikaa, joka 
mahdollistaa vuoden kuluessa nopean ja ketterän reagoinnin kaupun-
kiyhteisöstä nouseviin tarpeisiin. Pienavustusten hakijoina voivat olla 
myös rekisteröitymättömät toimijat ja ryhmät. 

Kaupunginkanslian tietotekniikka- ja viestintäosaston osallisuus ja neu-
vonta -yksikkö on valmisteluvastuussa kaikissa asukasosallisuuden 
avustuslajeissa.

Avustuskriteerit

Asukasosallisuuden avustuksia myönnetään Helsingin kaupungin stra-
tegian mukaiseen ja kaupungin toimintaa täydentävään, yleishyödylli-
seen, avoimeen ja pääsääntöisesti maksuttomaan, innovatiiviseen ja 
monipuolisesti eri väestöryhmille suunnattuun toimintaan. 

Avustettavan toiminnan tavoitteena tulee olla asukkaiden osallistumis- 
ja vaikutusmahdollisuuksien, yhteisöllisyyden, alueen viihtyisyyden ja 
vetovoiman parantaminen. 

Avustusten hakijoina voivat olla rekisteröidyt yhteisöt, kuten asu-
kas/kaupunginosayhdistykset, muut yhdistykset, säätiöt, osuuskunnat, 
sosiaaliset yritykset, asukastaloja hallinnoivat pysäköintiyhtiöt ja muut 
yritykset, sikäli kun avustettava toiminta on yleishyödyllistä ja kohdistuu 
Helsingin kaupungin asukkaisiin. Yritysmuotoisiin hakijoihin sovelletaan 
kaupungin yleisiä ohjeita. Asukasosallisuuden pienavustuksia voivat 
hakea myös rekisteröitymättömät toimijat kuten kaupunginosaliikkeet ja 
erilaiset toimintaryhmät. 

Toiminnan tulee edistää yhteistyötä alueen eri toimijoiden kanssa. 
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Tavoitteena on alueellinen tasapaino ja tarveperustainen harkinta. 

Tukea voidaan priorisoida alueille, joissa toimintaa on ennestään vä-
hemmän tai joiden katsotaan siitä eniten hyötyvän. 

Hakijalla tulee olla toimintaa varten muitakin resursseja, jotka voivat 
koostua varainhankinnasta, jäsenmaksuista, tiloista tai niiden edelleen 
vuokraamisesta saaduista tuloista, vapaaehtoistyöstä sekä muista 
avustuksista. 

Hakijalta edellytetään toiminnan tulosten ja hyötyjen näkyväksi teke-
mistä ja niistä raportointia. 

Nämä kriteerit täydentävät Helsingin kaupungin avustusten myöntämi-
sessä noudatettavia yleisohjeita (12.12.2011), jotka ovat esityslistan liit-
teenä.

Valmistelun kehittäminen

Kaupunginhallituksen päättäessä asukasosallisuuden avustuksista 
6.3.2017 (§9), se kehotti selvittämään asukasosallisuusavustusten uu-
sien kriteereiden toimivuuden sekä mahdollisuutta aikaistaa avustus-
päätöksiä. Selvityksissä tuli kuulla avustuksia hakeneita yhdistyksiä. 
Asukasosallisuuden avustuskriteereitä arvioitiin syksyllä 2017 yhdessä 
avustusten hakijoiden kanssa. Aiheesta järjestettiin työpaja, johon osal-
listui 19 avustusta hakeneiden järjestöjen edustajaa. Kommentointi oli 
mahdollista myös sähköisen kyselyn kautta. Osallistujat pitivät nyt voi-
massa olevia, yhdessä hakijoiden kanssa luotuja avustuskriteereitä 
pääosin hyvinä. Kritiikkiä kohdistui siihen, että avustuksia jaettaessa 
alueet asetetaan vastakkain kilpailemaan niukoista resursseista. Avus-
tamiseen toivottiin pitkäjänteisyyttä, joka helpottaisi toiminnan suunnit-
telua. Toisaalta pidettiin tärkeänä, että myös uuteen toimintaan on 
mahdollista saada avustusta. Kriteereissä ja niiden tulkinnassa toivot-
tiin painotettavan toiminnan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta. Todettiin, 
että vaikuttavuuden arvioiminen edellyttää laadukasta ja yhteismitallista 
raportointia. Toisaalta osa hakijoista toivoi kevyttä raportointitapaa, joka 
ei työllistäisi järjestöjä liikaa. 

Asukasosallisuuden avustusten päätösaikataulu on sidottu kaupungin 
talousarviovalmisteluun. Asukasosallisuuden avustusesitys voidaan 
tuoda kaupunginhallitukseen aikaisintaan talousarvion vahvistamisen 
jälkeen.

Hakuprosessi 2018

Avustuskuulutus julkaistiin kaupungin yhteisessä ilmoituksessa joulu-
kuussa 2016. Mahdollisille hakijoille järjestettiin kaksi kaikille avointa 
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keskustelutilaisuutta huhtikuussa 2017. Kirje ja muistutus asukasosalli-
suuden avustuksista lähti 22.3.2017 kaikille edellisenä vuonna avustus-
ta saaneille. 

Kaupunginhallituksen asukasosallisuuden avustushakemuksia vuodelle 
2018 tuli määräaikaan 2.5.2017 mennessä 32 kappaletta, joista yhden 
hakija myöhemmin veti pois hakuprosessista. Lisäksi yksi hakemus 
saapui myöhässä. Avustusta haettiin yhteensä 1 060 730 euroa. Talou-
sarvioon 2018 vahvistettiin asukasosallisuuden avustusmäärärahaksi 
750 000 euroa. Määrärahaan sisältyvät asukasosallisuuden pienavus-
tukset, jotka avataan haettavaksi tammikuussa 2018. 

Vuoden 2017 avustusesityksessä määrärahasta jätettiin sitomatta 30 
000 euroa, joka varattiin matalan byrokratian ja pienimuotoisemman 
toiminnan mahdollistaviin pienavustuksiin. Tämän summan katsottiin 
olevan uskottava ja toiminnan kannalta tarkoituksenmukainen piena-
vustuksien riittävyyden näkökulmasta. Kaupunginhallituksen avustus-
päätöksen 6.3.2017 jälkeen projektiavustuksiin jäi kuitenkin vain 16 845 
euroa, josta myöhemmin kaupunginhallitus päätti vielä myöntää varsi-
naisella hakukierroksella kielteisen päätöksen saaneelle Mellunmäki-
Seuralle 8 400 euroa .  Pienavustusten jakovaraksi vuodelle 2017 jäi 
näin ollen 8 445 euroa. Tästä syystä pienavustuksia ei juurikaan voitu 
markkinoida. Pienavustuksia on myönnetty vuonna 2017 joulukuun al-
kuun mennessä yhteensä 6 820 euroa.

Vuodelle 2018 esitettävällä  pienavustuksiin varattavalla 98 470 euron 
määrärahalla varaudutaan viime vuoden prosessin kokemuksella mah-
dollisiin lisäpäätöksiin ja muutoksenhakuihin. Lisäksi suurempaa piena-
vustusmäärärahaa puoltaa varsinaisen avustusesityksen linjaus ohjata 
hakijoita hakemaan yksittäisiin tapahtumiin ja alueelliseen viestintään 
pienavustuksia yleis- ja toiminta-avustusten sijaan. 

Hakemuksia on käsitelty ja päätöstä valmisteltu vuorovaikutuksessa 
hakijatahojen sekä kaupungin muiden avustuksia myöntävien hallinto-
kuntien kanssa. Lisäselvitysten pyytämisessä on oltu asukaslähtöisiä ja 
joustavia. 17.11.2017 mennessä hakemuksia ja liitteitä on ehditty täy-
dentää riittävästi.

Vuoden 2018 avustusten myöntämisen perusteet

Asukasosallisuuden avustuskriteerien kriteerien mukaan myönnetään 
yleisavustusta asukastalojen ylläpitämiseen ja toiminnan koordinointiin 
sekä asukasosallisuutta parantavien rakenteiden ja menetelmien kehit-
tämiseen. Asukasosallisuuden avustusta myönnetään asukastiloille, 
jotka ovat pääsääntöisesti helsinkiläisten avoimesti ja maksutta käytet-
tävissä ja joita käytetään monipuolisesti ja yhteistyössä eri toimijoiden 
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kanssa. Asukasosallisuuden avustuksissa pyritään alueelliseen tasa-
painoon, yhdenvertaisuuteen ja tarveperustaiseen harkintaan. 

Vuoden 2018 avustusesityksessä turvataan nykyisten yhteisöjen ylläpi-
tämien asukastalojen toiminta vuokrien sekä välttämättömien kiinteiden 
kulujen osalta. Jaettavissa olevan määrärahan puitteissa ei ole ollut 
mahdollisuutta avustaa muita kuin välttämättömiä ylläpito- ja toiminta-
kuluja. 

Palkkakulujen pääsääntönä on ollut, että palkka-avustusta myönnetään 
enintään 29 500 euroa kaupunginosaa kohden. Yhtä työntekijää koh-
den myönnetään avustusta enintään 29 500 euroa vuodessa. Esityk-
sen mukaisella määrärahan tasapuolisella kohdentamisella tavoiteltiin 
mahdollisimman oikeudenmukaista tilannetta hakijoiden kesken. Ta-
voitteena oli saavuttaa hakijaa kohden määrärahojen mahdollistama 
palkka-avustuksen taso, jota voidaan pitää kokonaisuutta ajatellen tyy-
dyttävänä. Yhtenevällä palkka-avustuksella vastataan myös asukaso-
sallisuuden kriteeristön yhteisvalmistelussa yhteisöjen esiin nostamaan 
kritiikkiin avustusmäärärahojen epätasaisesta jakautumisesta kaupun-
ginosittain. 

Mikäli toiminnasta, johon avustusta haetaan, vain osa on kaikille avoin-
ta ja maksutonta, avustus esitetään myönnettäväksi osittain. Avustusta 
ei myönnetä yhdistysten perushallinnon toimeenpanoon tai yhdistyksen 
hallinnon toimitiloihin. 

Avustusta tulee kohdentaa myös niille alueille, joissa ei entuudestaan 
ole asukastilatoimintaa. Tänä vuonna uutena hakijana on Tapanilan 
Kylätaloyhdistys ry, joka hakee avustusta entisessä alakoulurakennuk-
sessa käynnistettävään asukastalotoimintaan. Alueella ei entuudestaan 
ole kaupungin tukemaa asukastilaa. 

Pääosa avustusmäärärahasta kohdentuu asukastalotoiminnan vuokra- 
ja palkkakuluihin. Avustusmäärärahoista 298 830 euroa kohdentuu 
asukastalojen vuokriin ja ylläpitoon. Avustuksilla tuetaan 16 asukasta-
loa.  Palkka-avustusta myönnetään yhteensä 343 500 euroa. Palkka-
avustuksella tuetaan 14 työntekijän palkkausta.  Esitettävät avustus-
summat vaihtelevat 3 000 eurosta 70 000 euroon.

Tapahtumiin ja yhteisöllisesti ja osallistavin menetelmin tuotetun alueel-
lisen tiedonkulun parantamiseen tukea hakeneet hakijat ohjataan hake-
maan vuonna 2018 avattavia pienavustuksia. Vuodelle 2018 pienavus-
tuksiin varataan 98 470 euroa. 

Hylkäysperusteet

Hylättäväksi esitetään seuraavat hakemukset seuraavin perustein:
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Myllypuro-Seura ry:n hakemus hylätään, koska se on saapunut myö-
hässä.

Töölön Kylätalon Ystävät ry:n hakemus hylätään, koska hakija ei pyyn-
nöistä huolimatta toimittanut vaadittavia liitteitä. Hakemus ei täytä kau-
punginhallituksen avustusohjeiden kohtaa 2.9. 

Tapahtumiin, asukastilaisuuksiin sekä yhteisöllisesti ja osallistavin me-
netelmin tuotetun alueellisen tiedonkulun parantamiseen avustusta ha-
keneiden yhdistysten (Eteläiset kaupunginosat ry - Södra stadsdelarna 
rf:n, Herttoniemi-seura ry:n, Pihlajamäki-seura ry:n, Siltamäki-Suutarila-
seura ry:n ja Tapulikaupunki-Seura ry:n) hakemukset hylätään, koska 
kyse on hankeluontoisesta toiminnasta, johon voidaan hakea pienavus-
tusta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Titta Reunanen, asukasyhteistyöpäällikkö, puhelin: 040 5781428

titta.reunanen(a)hel.fi
Ella Tanskanen, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 040 3585417

ella.tanskanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Yhteenveto hakemuksista ja avustusesitys 2018
2 Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Avustuksia hakeneet Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 18.12.2017 § 1139

HEL 2017-011153 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
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Käsittely

18.12.2017 Pöydälle

Asian aikana kuultavina olivat asukasyhteistyöpäällikkö Titta Reunanen 
ja vuorovaikutussuunnittelija Ella Tanskanen. Asiantuntijat poistuivat 
kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Titta Reunanen, asukasyhteistyöpäällikkö, puhelin: 040 5781428

titta.reunanen(a)hel.fi
Ella Tanskanen, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 040 3585417

ella.tanskanen(a)hel.fi
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§ 14
Helsinki Garden -hankkeen suunnittelualuevarauksen muuttaminen 
ja täydentäminen

HEL 2017-011489 T 10 01 01 00

Päätös

A

Kaupunginhallitus muutti ja täydensi Projekti GH Oy:lle Helsinki Garden 
-hanketta varten 27.6.2016 (655 §) tekemäänsä suunnittelualuevaraus-
päätöstä seuraavasti:

1

Varattava alue käsittää oheisen liitekartan 1 (Arkkitehtuuritoimisto 
B&M/Helsinki Garden/19.10.2017) mukaiset maanpäälliset ja maanalai-
set aluevaraukset. Pohjoisen Stadiontien itäpuolella sijaitsevan osan 
(keskuspuisto) kohdalla maanalainen rakentaminen on suunniteltava 
niin, että maanpäällinen osa tontista säilyy luontoarvoiltaan ja maise-
maltaan olennaisilta osin ennallaan ja että rakentamistyöstä aiheutuvat 
haitat minimoidaan. Alueelle sijoitettavat välttämättömät tekniset raken-
nelmat suunnitellaan mahdollisimman hyvin luontoon ja maisemaan su-
lautuviksi.

Varauksensaaja on tietoinen, että uusi varausalue käsittää muun ohella 
HJK:lle pitkäaikaisesti vuokratun kenttäalueen (kenttä nro 7). Varauk-
sensaaja on tietoinen, että tämän alueen luovuttaminen Helsinki Gar-
den -hankkeelle edellyttää muun ohella sitä, että alue vapautetaan kau-
pungin hallintaan.

Varauksensaaja on tietoinen, että suunnitteluvaraus oikeuttaa varauk-
sensaajan ainoastaan tutkimaan mahdollisuuksia sijoittaa HJK:lle ny-
kyisellään vuokratulle alueelle maanalaisia tiloja. Varauksensaajalla ei 
ole siten tämän suunnitteluvarauspäätöksen perusteella oikeutta suorit-
taa alueella mitään muita toimenpiteitä.

Kaupunki ei vastaa hankkeelle eikä kolmannelle mahdollisesti aiheutu-
vista vahingoista eikä haitoista, mikäli alueen luovuttaminen rakenta-
mista varten viivästyy hankkeen edellyttämästä aikataulusta tai estyy. 

2

Varauksensaajan tulee Helsinki Garden -hankkeen jatkosuunnittelussa 
ja toteutuksessa pyrkiä minimoimaan hankkeen rakentamisen aiheutta-
mat haitat alueen jalkapallotoiminnalle sekä varausalueen ympäröivien 
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kiinteistöjen muille käyttäjille. Hankkeen jatkosuunnittelussa ja toteutuk-
sessa tulee huolehtia siitä, että mainittujen toimijoiden – erityisesti jal-
kapallon – toimintaedellytykset alueella säilyvät tai paranevat tulevai-
suudessa. Tällä hetkellä kentällä 7 sijaitsevan juniorijalkapallohallin 
osalta tutkitaan jalkapallohallin sijoittumisvaihtoehdot alueella, ensisijai-
sena vaihtoehtona kenttä 7.

3

Helsinki Garden -hankkeen jatkosuunnittelun lähtökohtana on, että 
vanha jäähalli (”Nordis”) integroidaan osaksi hanketta. Tässä tarkoituk-
sessa vanha jäähalli saneerataan palloilu- ja monitoimiareenaksi, jolla 
on mahdollisuus tukea myös rakennettavan pääareenan tapahtuma-
käyttöä. Varauksensaajalla on mainitusta syystä oikeus ryhtyä jatko-
suunnittelemaan vanhan jäähallin sekä sen tontin uutta käyttöä hank-
keen jatkosuunnitelmiin sisältyvänä.

Vanhan jäähallin myynnistä tai muusta luovuttamisesta hankkeelle neu-
votellaan ja päätetään erikseen sen jälkeen, kun kaavoituksen yhtey-
dessä vaadittavat ja tehtävät hankkeen vaikutusten arvioinnit mm. kau-
pungin talouteen, ympäristöön, palveluihin ja elinkeinoihin on saatu. 
Mahdollinen luovutus tapahtuu käyvästä arvosta, jonka taso varmiste-
taan ulkopuolisella asiantuntijalla. 

Vanhan jäähallin viereen sijoittuvan Jääkenttäsäätiön omistuksessa 
olevan harjoitusjäähallin mahdollisesta luovuttamisesta hankkeelle neu-
votellaan ja päätetään osapuolien kesken myös erikseen.  

4

Kaupunki (tilapalvelut, Jääkenttäsäätiö) luovuttaa hallussaan olevat, 
jatkosuunnittelun edellyttämät vanhan jäähallin rakennusta ja sen tont-
tia koskevat tiedot varauksensaajalle ja oikeuttaa varauksensaajan te-
kemään jatkosuunnittelun edellyttämiä katselmuksia ja tutkimuksia ra-
kennuksessa ja sen tontilla.

5

Kaupungin ja Helsinki Garden -hankkeen yhteisenä tavoitteena on, että 
vanha jäähalli sekä sen viereen sijoittuva harjoitusjäähalli luovutetaan 
Helsinki Garden -hankkeelle sen toteutuksen edellyttämässä aikatau-
lussa ilman aiheetonta viivytystä ja kiirehtimistä.  

Vanhan jäähallin sekä sen viereen sijoittuvan harjoittelujäähallin tiloja 
hallinnoivan Jääkenttäsäätiön tulee pidättäytyä sellaisista toimenpiteis-
tä, jotka voisivat estää tai haitata näiden rakennusten luovuttamista 
hankkeen vapaaseen hallintaan 1.1.2021 lukien. Tapahtumista sekä 
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muista toimenpiteistä, jotka kohdistuvat edellä mainitun määräpäivän 
jälkeiseen aikaan ja joilla voi olla vaikutusta rakennusten luovuttamisel-
le hankkeelle, Jääkenttäsäätiön tulee sopia erikseen kaupunginkans-
lian kanssa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.    

6

Pisararadan ratasuunnitelma ja Pisararataa varten laadittu asemakaa-
va nro 12290 on huomioitava Vauhtitien ajoyhteyden suunnittelussa. 
Helsinki Garden -hankkeen ajoyhteys tai sen rakentaminen ei saa es-
tää tai haitata hyväksytyn ratasuunnitelman mukaisen Pisararadan 
suunnittelua tai toteutumista.     

7

Muutoin noudatetaan aikaisemman varauspäätöksen ehtoja.

B

Kaupunginhallitus edellytti selvitettävän mahdollisuus tilapäisen hallin 
rakentamiselle Töölön pallokentän alueelle, jotta lasten ja nuorten har-
rastusmahdollisuudet ja jalkapallon edellytykset
säilyvät.

C

Kaupunginhallitus kehottaa liikuntapalvelua tekemään selvityksen kau-
pungin käyttötalouteen aiheutuvista kustannuksista, mikäli jäähalli ja 
sen harjoitushalli eivät enää ole nykyhinnoilla kaupungin ja seurojen 
käytettävissä ja mistä tarvittavat jääkenttätilat löytyvät. Samalla kau-
punginhallitus kehottaa Jääkenttäsäätiötä tekemään selvityksen sen ta-
loudelle aiheutuvista muutoksista jäähallin luovuttamisen myötä.

Käsittely

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: 

Kohdan A 1 ensimmäinen kappale muutetaan muotoon:
"Varattava alue käsittää oheisen liitekartan 1 (Arkkitehtuuritoimisto 
B&M/Helsinki Garden/19.10.2017) mukaiset maanpäälliset ja maanalai-
set aluevaraukset. Pohjoisen Stadiontien itäpuolella sijaitsevan osan 
(keskuspuisto) kohdalla maanalainen rakentaminen on suunniteltava 
niin, että maanpäällinen osa tontista säilyy luontoarvoiltaan ja maise-
maltaan olennaisilta osin ennallaan ja että rakentamistyöstä aiheutuvat 
haitat minimoidaan. Alueelle sijoitettavat välttämättömät tekniset raken-
nelmat suunnitellaan mahdollisimman hyvin luontoon ja maisemaan su-
lautuviksi."
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Kohta A 2 muutetaan muotoon:
"Varauksensaajan tulee Helsinki Garden -hankkeen jatkosuunnittelussa 
ja toteutuksessa pyrkiä minimoimaan hankkeen rakentamisen aiheutta-
mat haitat alueen jalkapallotoiminnalle sekä varausalueen ympäröivien 
kiinteistöjen muille käyttäjille. Hankkeen jatkosuunnittelussa ja toteutuk-
sessa tulee huolehtia siitä, että mainittujen toimijoiden – erityisesti jal-
kapallon – toimintaedellytykset alueella säilyvät tai paranevat tulevai-
suudessa. Tällä hetkellä kentällä 7 sijaitsevan juniorijalkapallohallin 
osalta tutkitaan jalkapallohallin sijoittumisvaihtoehdot alueella, ensisijai-
sena vaihtoehtona kenttä 7."

Kannattaja: Nasima Razmyar

Vastaehdotus:
Nasima Razmyar: 

Lisätään kohta C: 
"Kaupunginhallitus kehottaa liikuntapalvelua tekemään selvityksen kau-
pungin käyttötalouteen aiheutuvista kustannuksista, mikäli jäähalli ja 
sen harjoitushalli eivät enää ole nykyhinnoilla kaupungin ja seurojen 
käytettävissä ja mistä tarvittavat jääkenttätilat löytyvät. Samalla kau-
punginhallitus kehottaa Jääkenttäsäätiötä tekemään selvityksen sen ta-
loudelle aiheutuvista muutoksista jäähallin luovuttamisen myötä."

Kannattaja: Pia Pakarinen

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Anni Sinnemäen ja Nasima 
Razmyarin vastaehdotusten mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Suunnitteluvarausaluekartta
2 Projekti GH Oyn hakemus
3 Hankekuvaus
4 Sijaintikartta
5 Kaupunginhallituksen suunnitteluvarauspäätös
6 Jääkenttäsäätiön lausunto
7 Stadion-säätiön lausunto
8 HJK:n täydennetty lausunto

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 6
Liite 7
Liite 8

Päätösehdotus

A

Kaupunginhallitus muuttaa ja täydentää Projekti GH Oy:lle Helsinki 
Garden -hanketta varten 27.6.2016 (655 §) tekemäänsä suunnittelua-
luevarauspäätöstä seuraavasti:

1

Varattava alue käsittää oheisen liitekartan 1 (Arkkitehtuuritoimisto 
B&M/Helsinki Garden/19.10.2017) mukaiset maanpäälliset ja maanalai-
set aluevaraukset. Pohjoisen Stadiontien itäpuolella sijaitsevan osan 
(keskuspuisto) kohdalla maanalainen rakentaminen on suunniteltava 
niin, että rakentamisesta aiheutuu alueen maanpäällisen osan luontoar-
voihin ja maisemaan mahdollisimman vähäinen vaikutus ja että raken-
tamistyöstä aiheutuvat haitat minimoidaan. 

Varauksensaaja on tietoinen, että uusi varausalue käsittää muun ohella 
HJK:lle pitkäaikaisesti vuokratun kenttäalueen (kenttä nro 7). Varauk-
sensaaja on tietoinen, että tämän alueen luovuttaminen Helsinki Gar-
den -hankkeelle edellyttää muun ohella sitä, että alue vapautetaan kau-
pungin hallintaan.

Varauksensaaja on tietoinen, että suunnitteluvaraus oikeuttaa varauk-
sensaajan ainoastaan tutkimaan mahdollisuuksia sijoittaa HJK:lle ny-
kyisellään vuokratulle alueelle maanalaisia tiloja. Varauksensaajalla ei 
ole siten tämän suunnitteluvarauspäätöksen perusteella oikeutta suorit-
taa alueella mitään muita toimenpiteitä.

Kaupunki ei vastaa hankkeelle eikä kolmannelle mahdollisesti aiheutu-
vista vahingoista eikä haitoista, mikäli alueen luovuttaminen rakenta-
mista varten viivästyy hankkeen edellyttämästä aikataulusta tai estyy. 

2



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2018 116 (135)
Kaupunginhallitus

Asia/14
08.01.2018

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

Varauksensaajan tulee Helsinki Garden -hankkeen jatkosuunnittelussa 
ja toteutuksessa pyrkiä minimoimaan hankkeen rakentamisen aiheutta-
mat haitat alueen jalkapallotoiminnalle sekä varausalueen ympäröivien 
kiinteistöjen muille käyttäjille. Hankkeen jatkosuunnittelun ja toteutuk-
sen lähtökohtana tulee pitää sitä, etteivät mainittujen toimijoiden toimin-
taedellytykset alueella pysyvästi heikkene. 

3

Helsinki Garden -hankkeen jatkosuunnittelun lähtökohtana on, että 
vanha jäähalli (”Nordis”) integroidaan osaksi hanketta. Tässä tarkoituk-
sessa vanha jäähalli saneerataan palloilu- ja monitoimiareenaksi, jolla 
on mahdollisuus tukea myös rakennettavan pääareenan tapahtuma-
käyttöä. Varauksensaajalla on mainitusta syystä oikeus ryhtyä jatko-
suunnittelemaan vanhan jäähallin sekä sen tontin uutta käyttöä hank-
keen jatkosuunnitelmiin sisältyvänä.

Vanhan jäähallin myynnistä tai muusta luovuttamisesta hankkeelle neu-
votellaan ja päätetään erikseen sen jälkeen, kun kaavoituksen yhtey-
dessä vaadittavat ja tehtävät hankkeen vaikutusten arvioinnit mm. kau-
pungin talouteen, ympäristöön, palveluihin ja elinkeinoihin on saatu. 
Mahdollinen luovutus tapahtuu käyvästä arvosta, jonka taso varmiste-
taan ulkopuolisella asiantuntijalla. 

Vanhan jäähallin viereen sijoittuvan Jääkenttäsäätiön omistuksessa 
olevan harjoitusjäähallin mahdollisesta luovuttamisesta hankkeelle neu-
votellaan ja päätetään osapuolien kesken myös erikseen.  

4

Kaupunki (tilapalvelut, Jääkenttäsäätiö) luovuttaa hallussaan olevat, 
jatkosuunnittelun edellyttämät vanhan jäähallin rakennusta ja sen tont-
tia koskevat tiedot varauksensaajalle ja oikeuttaa varauksensaajan te-
kemään jatkosuunnittelun edellyttämiä katselmuksia ja tutkimuksia ra-
kennuksessa ja sen tontilla.

5

Kaupungin ja Helsinki Garden -hankkeen yhteisenä tavoitteena on, että 
vanha jäähalli sekä sen viereen sijoittuva harjoitusjäähalli luovutetaan 
Helsinki Garden -hankkeelle sen toteutuksen edellyttämässä aikatau-
lussa ilman aiheetonta viivytystä ja kiirehtimistä.  

Vanhan jäähallin sekä sen viereen sijoittuvan harjoittelujäähallin tiloja 
hallinnoivan Jääkenttäsäätiön tulee pidättäytyä sellaisista toimenpiteis-
tä, jotka voisivat estää tai haitata näiden rakennusten luovuttamista 
hankkeen vapaaseen hallintaan 1.1.2021 lukien. Tapahtumista sekä 
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muista toimenpiteistä, jotka kohdistuvat edellä mainitun määräpäivän 
jälkeiseen aikaan ja joilla voi olla vaikutusta rakennusten luovuttamisel-
le hankkeelle, Jääkenttäsäätiön tulee sopia erikseen kaupunginkans-
lian kanssa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.    

6

Pisararadan ratasuunnitelma ja Pisararataa varten laadittu asemakaa-
va nro 12290 on huomioitava Vauhtitien ajoyhteyden suunnittelussa. 
Helsinki Garden -hankkeen ajoyhteys tai sen rakentaminen ei saa es-
tää tai haitata hyväksytyn ratasuunnitelman mukaisen Pisararadan 
suunnittelua tai toteutumista.     

7

Muutoin noudatetaan aikaisemman varauspäätöksen ehtoja.

B

Kaupunginhallitus edellyttää selvitettävän mahdollisuus tilapäisen hallin 
rakentamiselle Töölön pallokentän alueelle, jotta lasten ja nuorten har-
rastusmahdollisuudet ja jalkapallon edellytykset
säilyvät.

Tiivistelmä

Kaupunginhallitukselle ehdotetaan, että Projekti GH Oy:n Helsinki Gar-
den -hankkeen Nordenskiöldinkadun suunnitteluvarauspäätökseen teh-
dään muutoksia ja täydennyksiä hankkeen asemakaavoituksen saami-
seksi liikkeelle, jatkosuunnittelun edistämiseksi ja ohjaamiseksi sekä to-
teutusedellytysten varmistamiseksi.

Varauksensaaja on suunnitellut ja kehitellyt kaupunginhallituksen 
27.6.2016 myöntämän varauksen jälkeen hanketta liikenneyhteyksil-
tään ja maanalaisilta osiltaan yhteistyössä kaupunkiympäristön toimia-
lan palveluiden kanssa pohjautuen päätöksessä edellytetyn arkkiteh-
tuurikilpailun voittaneeseen ehdotukseen.

Suunnittelun edetessä on yhdessä kaupungin asemakaava-, maaomai-
suuden kehittäminen ja tontit - sekä tilapalveluiden kanssa todettu, että 
on syytä tarkistaa suunnitteluvarauksen aluerajausta asemakaavoituk-
sen saamiseksi liikkeelle. Lisäksi on ilmennyt tarve suunnitteluvaihees-
sa esittää vanhan jäähallin (”Nordis”) integroimista Helsinki Garden -
hankkeeseen jatkosuunnittelun edistämiseksi ja toteutusedellytysten 
varmistamiseksi. Vanhan jäähallin integroiminen hankkeeseen voi olla 
perusteltua ottaen huomioon mm. halliin kohdistuva merkittävä korjaus-
velka sekä sen potentiaali täydentää jo nykyisellään merkittävän liikun-
tapaikkakeskittymän liikunta- ja tapahtumapaikka tarjontaa. Lopullisesti 
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integroinnista voidaan kuitenkin päättää vasta, kun kaavoituksen ja jat-
koneuvotteluiden yhteydessä saatavat selvitykset ovat käytettävissä.   

Varauspäätöksen muutosesitystä on valmisteltu muun ohella yhteis-
työssä ympäröivien kiinteistöjen omistajien ja niiden toiminnanharjoitta-
jien, Jääkenttäsäätiön, Stadion-säätiön ja HJK:n kanssa. Pyydetyissä 
lausunnoissa nämä ovat tuoneet huomionsa päätöksentekoon ja jatko-
suunnitteluun sekä painottavat erityisesti, ettei Helsinki Garden -hanke 
saa vaikeuttaa ja heikentää toiminnanharjoittajien nykyisiä toimintae-
dellytyksiä, samoin korostaneet sitä, että koko Töölön liikunta- ja urhei-
lualuetta tulee kehittää yhteistyössä.

Esittelijän perustelut

Hakemus ja neuvottelut

Projekti GH Oy (jäljempänä myös varauksensaaja) on osoittanut lauta-
kunnalle 19.10.2017 päivätyn Helsinki Garden -hanketta koskevan 
suunnitteluvarausalueen rajausta koskevan muutoshakemuksen, jossa 
varauksensaaja esittää muutoksia kaupunginhallituksen tekemään voi-
massa olevaan suunnitteluvarauspäätökseen.

Hanketta on kehitelty kaupunginhallituksen 27.6.2016 myöntämän 
suunnittelualuevarauksen jälkeen pohjautuen päätöksessä edellytetyn 
arkkitehtuurikilpailun voittaneeseen ehdotukseen. Suunnittelun edetes-
sä on yhdessä kaupunkiympäristön asemakaava- ja muiden palvelujen 
kanssa todettu, että varausalueen rajausta on syytä tarkistaa. Tarkis-
tukset johtuvat pääasiassa liikennejärjestelyihin, logistiikkaratkaisuihin 
sekä pysäköinnin järjestämiseen liittyvistä toiminnallisista reunaehdois-
ta. 

Varauksen muutoshakemus on esityslistan liitteenä 2, hankekuvaus liit-
teenä 3 ja sijaintikartta liitteenä 4.

Lisäksi Helsinki Garden -hanke on neuvotteluiden kuluessa ilmoittanut, 
että sillä on halu tutkia vanhan jäähallin integroimista osaksi hanketta. 
Hankkeen näkemyksen mukaan palloilu- ja monitoimiareenaksi sanee-
rattava vanha jäähalli voisi tapahtumapaikkana yhdessä pääareenan 
kanssa muodostaa Suomessa uniikin toiminnallisen kokonaisuuden. 
Vanhan jäähalli saneerattaisiin yksityisellä rahoituksella.    

Voimassa oleva suunnitteluvarauspäätös

Kaupunginhallitus päätti 27.6.2016 (655 §) varata Projekti GH Oy:lle 
Nordenskiöldinkadun alueelta maapäällisiä ja maanalaisia alueita Hel-
sinki Garden -hankkeen jatkosuunnittelua, toteutusedellytysten selvittä-
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mistä ja varmistamista, arkkitehtuurikilpailua sekä asemakaavoitusta 
varten 31.12.2018 saakka mm. seuraavin ehdoin:

- Hankkeen jatkosuunnittelu, toteutusedellytysten selvittäminen ja var-
mistaminen sekä asemakaavan muutos on tehtävä yhteistyössä Hel-
singin kaupungin kaupunginkanslian, kaupunkisuunnitteluviraston, kiin-
teistöviraston, liikuntaviraston, Jääkenttäsäätiön, rakennusviraston, pe-
lastuslaitoksen ja kaupunginmuseon kanssa ja museoviraston kanssa 
sekä tarvittavilta osin muiden ympäröivien kiinteistöjen kuten Olympia-
stadionin ja Sonera Stadiumin omistajien ja toiminnanharjoittajien kans-
sa.

- Luovutettava alue määräytyy lopullisesti ympäröivien kiinteistöjen se-
kä toiminnanharjoittajien (mm. Jääkenttäsäätiö, Helsinki Stadion 
Oy/HJK, Stadion-säätiö) kanssa tehtävän suunnitteluyhteistyön ja alu-
eella järjestettävän arkkitehtuurikilpailun sekä kumppanuuskaavoituk-
sella laadittavan lainvoimaisen asemakaavan muutoksen tuloksena. 
Alueen hankkeita ja koko Töölön pallokenttäkokonaisuutta tulee kehit-
tää siten, että hankkeiden toimintaedellytykset alueella säilyvät.

- Varauksensaajan tulee järjestää kustannuksellaan arkkitehtuurikutsu-
kilpailu yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa hankkeen rea-
lististen toteuttamisedellytysten varmistamiseksi ja kaupunkitilaan sovit-
tamiseksi. Kaupunkitilaan ja ympäristöön liittymisen reunaehdot määrit-
telee kaupunki. Ratkaisemattomia haasteita ovat muun muassa jalka-
palloilun toimintaedellytysten säilyminen alueella heikentymättöminä ja 
alueen viher- ja virkistysyhteyksien säilyminen ja vahvistaminen. Va-
rausalueeseen on mahdollista tehdä muutoksia.

- Vanhan jäähallin suojelukysymys, purkaminen tai integroiminen Hel-
sinki Garden -hankkeeseen selvitetään arkkitehtuurikilpailun ja asema-
kaavan muutoksen laatimisen yhteydessä.

- Vanhan jäähallin mahdollisesta luovuttamisesta varauksensaajalle tai 
apporttiomaisuutena perustettavalle yhtiölle sovitaan osapuolten kes-
ken erikseen ja siitä päättää kaupungin toimivaltainen elin.

- Kaupunki sitoutuu olemaan tekemättä varausaikana varausalueella 
toimenpiteitä tai sopimuksia, jotka haittaisivat hankkeen toteutumista 
lukuun ottamatta Sonera Stadium -hanketta koskevia suunnitelmia.

Suunnitteluvarauspäätös on kokonaisuudessaan esityslistan liitteenä 5.

Suunnittelualuevarauksen muutokset ja täydennykset sekä niiden perustelut

Esittelijä toteaa, että Projekti GH Oy on kaupunginhallituksen 
27.6.2016 tekemän varauspäätöksen ehtojen mukaisesti jatkosuunni-
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tellut ja kehitellyt hanketta yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan 
palveluiden kanssa pohjautuen varauspäätöksessä edellytetyn arkki-
tehtuurikilpailun voittaneeseen ehdotukseen.

Suunnittelun edetessä on yhdessä kaupungin asemakaava-, maaomai-
suuden kehittäminen ja tontit - sekä tilapalveluiden kanssa todettu, että 
on syytä tarkistaa suunnitteluvarauksen aluerajausta asemakaavoituk-
sen saamiseksi liikkeelle.

Edelleen on ilmennyt tarve nyt jo suunnitteluvaiheessa esittää vanhan 
jäähallin (”Nordis”) liittämistä Helsinki Garden -hankkeeseen jatkosuun-
nittelun edistämiseksi ja toteutusedellytysten varmistamiseksi. 

Suunnitteluvarausalueen rajauksen muutos

Suunnitteluvarausalueen rajaus tulee muuttaa Projekti GH Oy:n hake-
muksen mukaiseksi hankkeen jatkosuunnittelun edistämiseksi. Tarkis-
tukset johtuvat pääasiassa liikennejärjestelyihin, logistiikkaratkaisuihin 
sekä pysäköinnin järjestämiseen liittyvistä toiminnallisista reunaehdois-
ta.

Koska uusi suunnitteluvarausalue käsittäisi muun ohella HJK:lle pitkä-
aikaisesti vuokratun kenttäalueen (kenttä nro 7), varauksensaajan tulee 
olla tietoinen, ettei muutos oikeuta varauksensaajaa tässä vaiheessa 
muihin kuin maanalaisiin tiloihin liittyviin suunnittelutoimenpiteisiin. 

Lopullisesti mahdollisuudet po. alueen hyödyntämiseen selviävät kaa-
voituksen yhteydessä laadittavissa selvityksissä ja käytävissä neuvotte-
luissa. Mikäli po. alueelle osoitetaan kaavassa Helsinki Garden -han-
ketta palvelevia maanalaisia tiloja, alueen luovuttaminen Helsinki Gar-
den -hankkeelle edellyttää muun ohella sitä, että alue vapautetaan kau-
pungin hallintaan, josta tulee neuvotella alueen nykyisen vuokralaisen 
kanssa.  

Kaupunki ei varausehtojen mukaan vastaisi hankkeelle eikä kolmannel-
le mahdollisesti aiheutuvista vahingoista eikä haitoista, mikäli alueen 
luovuttaminen rakentamista varten viivästyy hankkeen edellyttämästä 
aikataulusta tai se estyy.    

On tärkeää, että jatkosuunnittelussa ja mahdollisessa toteutuksessa 
huomioidaan HJK:n ja alueen muiden toimijoiden toimintaedellytykset. 
Varausehtojen mukaan varauksensaajan tuleekin hankkeen jatkosuun-
nittelussa ja toteutuksessa pyrkiä minimoimaan hankkeen rakentami-
sen aiheuttamat haitat alueen jalkapallotoiminnalle sekä varausalueen 
ympäröivien kiinteistöjen muille käyttäjille. Hankkeen jatkosuunnittelun 
ja toteutuksen lähtökohtana tulee pitää sitä, etteivät mainittujen toimijoi-
den toimintaedellytykset alueella pysyvästi heikkene. 
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Suunnittelun edetessä tulee siksi myös selvittää mahdollisuus tilapäi-
sen hallin rakentamiselle Töölön pallokentän alueelle, jotta lasten ja 
nuorten harrastusmahdollisuudet ja jalkapallon edellytykset
säilyvät.

Pohjoisen Stadiontien itäpuolella sijaitsevan osan (keskuspuisto) koh-
dalla maanalainen rakentaminen tulee suunnitella niin, että rakentami-
sesta aiheutuu alueen maanpäällisen osan luontoarvoihin ja maise-
maan mahdollisimman vähäinen vaikutus ja että rakentamistyöstä ai-
heutuvat haitat minimoidaan. Varauksensaajan velvoittaminen suunnit-
telemaan toimenpiteet niin, että alueen luontoarvot ja maisema pysyvät 
täysin ennallaan ja ettei rakentamisen aikaisesta työstä aiheudu lain-
kaan haittaa, asettaa suunnittelua koskevat tekniset vaatimukset koh-
tuuttoman korkeiksi ja saattaa johtaa hankkeen toteuttamiskelpoisuu-
den alenemiseen. Riittävänä on pidettävä, että rakentaminen tehdään 
mahdollisimman haitattomasti ja niin, että maanpäällinen osa ko. alu-
eesta on olennaisilta luontoarvoiltaan ja maisemaltaan palautettavissa. 

Pisararadan ratasuunnitelma ja Pisararataa varten laadittu asemakaa-
va nro 12290 tulee myös huomioida Vauhtitien ajoyhteyden suunnitte-
lussa. Helsinki Garden -hankkeen ajoyhteys tai sen rakentaminen ei 
saa estää tai haitata hyväksytyn ratasuunnitelman mukaisen Pisarara-
dan suunnittelua tai toteutumista.     

Vanhan jäähallin ("Nordis") liittäminen Helsinki Garden -hankkeeseen

Alustavien neuvotteluiden ja selvitysten perusteella on perusteltua pitää 
hankkeen jatkosuunnittelun lähtökohtana sitä, että kaupungin omista-
ma vanha jäähalli integroidaan osaksi Helsinki Garden hanketta ja se 
saneerataan palloilu- ja monitoimiareenaksi. Vanha jäähalli on nykyisel-
lään verrattain heikossa kunnossa ja halli edellyttäisi lähivuosina kau-
pungilta todennäköisesti merkittäviä korjausinvestointeja, jotka rasittai-
sivat kaupungin investointitaloutta. Vanha jäähalli voisi myös yhdessä 
suunnitellun pääareenan kanssa muodostaa Suomessa poikkeukselli-
sen tapahtumapaikkakokonaisuuden. Edelleen vanhan jäähallin sanee-
raaminen palloilu- ja monitoimiareenaksi loisi potentiaalia kehittää jo 
nykyisellään merkittävää liikuntapaikkakeskittymää edelleen monipuoli-
semmaksi.      

Vanhan jäähallin mahdollisesta integroimisesta osaksi Helsinki Garden 
–hanketta otettaisiin tarvittavat ehdot suunnitteluvaraukseen. Varau-
sehtojen mukaan varauksensaajalla on mainitusta syystä oikeus ryhtyä 
jatkosuunnittelemaan vanhan jäähallin sekä sen tontin uutta käyttöä 
hankkeen jatkosuunnitelmiin sisältyvänä.

Vanhan jäähallin myynnistä tai muusta luovuttamisesta Helsinki Gar-
den -hankkeelle neuvotellaan ja päätetään erikseen sen jälkeen, kun 
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kaavoituksen yhteydessä tehtävät hankkeen vaikutusten arvioinnit mm. 
kaupungin talouteen, palveluihin ja elinkeinoihin on tehty. Mahdollinen 
luovutus tapahtuu käyvästä arvosta, jonka taso varmistetaan ulkopuoli-
sella asiantuntijalla.

Vanhan jäähallin viereen sijoittuvat Jääkenttäsäätiön omistuksessa ole-
van harjoitusjäähallin luovuttamisesta Helsinki Garden -hankkeelle neu-
votellaan ja päätetään myös erikseen.  Luovuttaminen on Helsinki Gar-
den-hankkeen toteutuessa todennäköisesti tarpeen, koska suunnittelu-
ratkaisun toteuttaminen edellyttänee harjoitushallin purkamista.  

Kaupunki (Tilapalvelut, Jääkenttäsäätiö) luovuttaa hallussaan olevat 
jatkosuunnittelun edellyttämät vanhan jäähallin rakennusta ja sen tont-
tia koskevat tiedot varauksensaajalle ja oikeuttaa varauksensaajan te-
kemään jatkosuunnittelun edellyttämiä katselmuksia ja tutkimuksia ra-
kennuksessa ja sen tontilla.

Kaupungin ja Helsinki Garden -hankkeen yhteisenä tavoitteena on, että 
vanha jäähalli sekä sen viereen sijoittuva harjoitusjäähalli luovutetaan 
Helsinki Garden -hankkeelle sen toteutuksen edellyttämässä aikatau-
lussa ilman aiheetonta viivytystä ja kiirehtimistä. Tästä syystä vanhan 
jäähallin sekä sen viereen sijoittuvan harjoittelujäähallin tiloja hallinnoi-
van Jääkenttäsäätiön tulisi pidättäytyä sellaisista toimenpiteistä, jotka 
voisivat estää tai haitata näiden rakennusten luovuttamista hankkeen 
vapaaseen hallintaan 1.1.2021 lukien. Tapahtumista sekä muista toi-
menpiteistä, jotka kohdistuvat edellä mainitun määräpäivän jälkeiseen 
aikaan, ja joilla voi olla vaikutusta rakennusten luovuttamiseen hank-
keelle, Jääkenttäsäätiön tulee sopia erikseen kaupunginkanslian kans-
sa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.    

Muutoin noudatetaan aikaisemman varauspäätöksen ehtoja.

Ympäröivien kiinteistöjen ja niiden toiminnanharjoittajien lausunnot

Varauspäätöksen muutosesitystä on valmisteltu alkuperäisen varaus-
päätöksen ehtojen mukaisesti muun ohella yhteistyössä ympäröivien 
kiinteistöjen omistajien sekä niiden toiminnanharjoittajien kanssa.

Jääkenttäsäätiö, Stadion-säätiö ja HJK ovat myös näiltä pyydetyissä 
esityslistan liitteinä 6-8 olevissa lausunnoissaan tuoneet huomionsa jat-
kosuunnitteluun ja päätöksentekoon. Lausunnoissa painotetaan erityi-
sesti, ettei Helsinki Garden -hanke saa vaikeuttaa ja heikentää lausun-
nonantajien nykyisiä toimintaedellytyksiä, ja korostetaan sitä, että koko 
Töölön liikunta- ja urheilualuetta tulee kehittää yhteistyössä. Lisäksi 
lausunnoissa tuodaan esiin jatkosuunnittelussa huomioitavia seikkoja. 
HJK ja Palloliitto vastustavat suunnitteluvarausalueen muutosta tässä 
vaiheessa.
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Suunnitteluvarauksen muutos on tärkeä, koska se ohjaa ja antaa tukea 
hankkeen jatkosuunnittelulle ja selvityksille. Suunnitteluvarausalueen 
muutokselle ei ole esitettävät varausehdot huomioiden estettä, koska 
se oikeuttaa ainoastaan suunnittelutoimenpiteisiin eikä se rajoita esi-
merkiksi HJK:n mahdollisuuksia käyttää aluettaan voimassa olevan 
vuokrasopimuksen osoittamiin tarkoituksiin.    

Kaavaprosessissa hankkeen suunnittelu on vasta alkuvaiheessa. Työ-
suunnitelman mukaan asemakaavoituksen osallistumis- ja arviointime-
nettely (OAS) ajoittuisi tulevaan vuodenvaihteeseen, asemakaavan 
muutosluonnos valmistuisi keväällä 2018 ja muutosehdotus syksyllä 
2018. Hanketta koskeva yksityiskohtainen asemakaavoitus tullaan 
Kaupunginhallituksen suunnitteluvarauspäätöksen ehtojen sekä maan-
käyttö- ja rakennuslain (MRL) vuorovaikutusmenettelyn kautta toteutta-
maan tiiviissä yhteistyössä em. tahojen kanssa.

Kun Helsinki Garden -hankkeen suunnittelu on suunnitteluvarauksen 
aikana edennyt asemakaavoituksen ehdotusvaiheeseen, kaupungin-
hallitukselle tullaan valmistelemaan esitys varsinaista toteuttamista 
koskevaksi varaukseksi hankkeelle asetettavine yksityiskohtaisine eh-
toineen. 

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu tulee asemakaavoituk-
sen edetessä käymään erikseen kaikkien em. lausunnonantajien kans-
sa neuvottelut näiden toimintaedellytysten turvaamiseksi alueella, sa-
moin tekemään tarvittavat sopimusesitykset kaupungin toimivaltaisille 
elimille.

Lopuksi

Ehdotus on kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukainen lukuun 
ottamatta Pohjoisen Stadiontien itäpuolta koskevaa varausehtoa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
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8 HJK:n täydennetty lausunto
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 18.12.2017 § 1144

HEL 2017-011489 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

18.12.2017 Pöydälle

Asian aikana kuultavina olivat tonttipäällikkö Sami Haapanen ja liikun-
tapaikkapäällikkö Petteri Huurre. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa 
jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: A 1 -kohdan ensimmäinen kappale muutetaan seuraa-
vasti:

"Varattava alue käsittää oheisen liitekartan 1 (Arkkitehtuuritoimisto 
B&M/Helsinki Garden/19.10.2017) mukaiset maanpäälliset ja maanalai-
set aluevaraukset. Pohjoisen Stadiontien itäpuolella sijaitsevan osan 
(keskuspuisto) kohdalla maanalainen rakentaminen on suunniteltava 
niin, että maanpäällinen osa tontista säilyy luontoarvoiltaan ja maise-
maltaan olennaisilta osin ennallaan ja että rakentamistyöstä aiheutuvat 
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haitat minimoidaan. Esimerkiksi välttämättömät ilmastointiaukot ja va-
rauloskäynnit suunnitellaan mahdollisimman hyvin luontoon ja maise-
maan sulautuviksi."

Kannattaja: Pia Pakarinen

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: A 2 -kohdan ensimmäinen kappale muutetaan seuraa-
vasti:

"Varauksensaajan tulee Helsinki Garden -hankkeen jatkosuunnittelussa 
ja toteutuksessa pyrkiä minimoimaan hankkeen rakentamisen aiheutta-
mat haitat alueen jalkapallotoiminnalle sekä varausalueen ympäröivien 
kiinteistöjen muille käyttäjille. Hankkeen jatkosuunnittelun ja toteutuk-
sen lähtökohtana tulee pitää sitä, että mainittujen toimijoiden – erityi-
sesti jalkapallon − toimintaedellytykset alueella säilyvät tai paranevat 
tulevaisuudessa. Tällä hetkellä kentällä 7 sijaitsevan juniorijalkapallo-
hallin osalta tutkitaan sen sijoittumisvaihtoehdot alueella, ensisijaisena 
vaihtoehtona kenttä 7. Em. hallin palauttamiseen liittyvistä kustannuk-
sista vastaa soveltuvin osin hakija."

Kannattaja: Pia Pakarinen

Vastaehdotus:
Paavo Arhinmäki: A 1 -kohdan ensimmäisen kappaleen toinen virke 
muutetaan muotoon:

"Pohjoisen Stadiontien itäpuolella sijaitsevan osan (keskuspuisto) koh-
dalla maanalainen rakentaminen on suunniteltava ja toteutettava niin, 
että maanpäällinen osa tonttia säilyy luontoarvoiltaan ja maisemiltaan 
ennallaan, eikä kärsi rakentamisen aikaisista töistä. Alueelle on mah-
dollista sijoittaa vähäinen määrä ilmastointiaukkoja ja varauloskäyntejä 
niin, että ne suunnitellaan mahdollisimman hyvin luontoon ja maise-
maan sulautuviksi."

Vastaehdotus:
Paavo Arhinmäki: A 2 -kohtaan lisätään seuraava kappale:

"Varauksensaaja vastaa siitä, että Töölön Pallokentän alueelle palaute-
taan vähintään samantasoinen juniorijalkapallohalli kuin tällä hetkellä 
kentällä nro 7 on. Tämän tulee tapahtua välittömästi rakennustöiden 
päätyttyä varaajan kustannuksella. Jalkapallon olosuhteet tulee säilyä 
rakentamisen jälkeen vähintään nykyisellä tasolla."

Vastaehdotuksia ei käsitelty asian käsittelyn keskeyttämisen vuoksi.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheen-
johtajan ehdotuksesta.
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11.12.2017 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 28.11.2017 § 246

HEL 2017-011489 T 10 01 01 00

Urheilukatu, Nordenskiöldinkatu ja Pohjoinen Stadionintie

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupun-
ginhallitus muuttaisi ja täydentäisi Projekti GH Oy:lle Helsinki Garden -
hanketta varten 27.6.2016 (655 §) tekemäänsä suunnittelualuevaraus-
päätöstä seuraavasti:

1

Varattava alue käsittää oheisen liitekartan nro 3/Arkkitehtuuritoimisto 
B&M/ Helsinki Garden/19.10.2017 mukaiset maanpäälliset ja maanalai-
set aluevaraukset.

Varauksensaaja on tietoinen, että uusi varausalue käsittää muun ohella 
HJK:lle pitkäaikaisesti vuokratun kenttäalueen (kenttä nro 7). Varauk-
sensaaja on tietoinen, että tämän alueen luovuttaminen Helsinki Gar-
den -hankkeelle edellyttää muun ohella sitä, että alue vapautetaan kau-
pungin hallintaan.

Varauksensaaja on tietoinen, että suunnitteluvaraus oikeuttaa varauk-
sensaajan ainoastaan tutkimaan mahdollisuuksia sijoittaa HJK:lle ny-
kyisellään vuokratulle alueelle maanalaisia tiloja. Varauksensaajalla ei 
ole siten tämän suunnitteluvarauspäätöksen perusteella oikeutta suorit-
taa alueella mitään muita toimenpiteitä.

Kaupunki ei vastaa hankkeelle eikä kolmannelle mahdollisesti aiheutu-
vista vahingoista eikä haitoista, mikäli alueen luovuttaminen rakenta-
mista varten viivästyy hankkeen edellyttämästä aikataulusta tai estyy. 

2

Varauksensaajan tulee Helsinki Garden -hankkeen jatkosuunnittelussa 
ja toteutuksessa pyrkiä minimoimaan hankkeen rakentamisen aiheutta-
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mat haitat alueen jalkapallotoiminnalle sekä varausalueen ympäröivien 
kiinteistöjen muille käyttäjille. Hankkeen jatkosuunnittelun ja toteutuk-
sen lähtökohtana tulee pitää sitä, etteivät mainittujen toimijoiden toimin-
taedellytykset alueella pysyvästi heikkene. 

3

Helsinki Garden -hankkeen jatkosuunnittelun lähtökohtana on, että 
vanha jäähalli (”Nordis”) integroidaan osaksi hanketta. Jatkosuunnitte-
lun lähtökohtana on, että vanha jäähalli saneerataan palloilu- ja moni-
toimiareenaksi, jolla on mahdollisuus tukea myös rakennettavan pää-
areenan tapahtumakäyttöä. Varauksensaajalla on mainitusta syystä oi-
keus ryhtyä jatkosuunnittelemaan vanhan jäähallin sekä sen tontin uut-
ta käyttöä hankkeen jatkosuunnitelmiin sisältyvänä.

Vanhan jäähallin myynnistä tai muusta luovuttamisesta hankkeelle neu-
votellaan ja päätetään erikseen sen jälkeen, kun kaavoituksen yhtey-
dessä vaadittavat ja tehtävät hankkeen vaikutusten arvioinnit mm. kau-
pungin talouteen, ympäristöön, palveluihin ja elinkeinoihin on saatu. 
Mahdollinen luovutus tapahtuu käyvästä arvosta, jonka taso varmiste-
taan ulkopuolisella asiantuntijalla. 

Vanhan jäähallin viereen sijoittuvan Jääkenttäsäätiön omistuksessa 
olevan harjoitusjäähallin mahdollisesta luovuttamisesta hankkeelle neu-
votellaan ja päätetään osapuolien kesken myös erikseen.  

4

Kaupunki (tilapalvelut, Jääkenttäsäätiö) luovuttaa hallussaan olevat, 
jatkosuunnittelun edellyttämät vanhan jäähallin rakennusta ja sen tont-
tia koskevat tiedot varauksensaajalle ja oikeuttaa varauksensaajan te-
kemään jatkosuunnittelun edellyttämiä katselmuksia ja tutkimuksia ra-
kennuksessa ja sen tontilla.

5

Kaupungin ja Helsinki Garden -hankkeen yhteisenä tavoitteena on, että 
vanha jäähalli sekä sen viereen sijoittuva harjoitusjäähalli luovutetaan 
Helsinki Garden -hankkeelle sen toteutuksen edellyttämässä aikatau-
lussa ilman aiheetonta viivytystä ja kiirehtimistä.  

Vanhan jäähallin sekä sen viereen sijoittuvan harjoittelujäähallin tiloja 
hallinnoivan Jääkenttäsäätiön tulee pidättäytyä sellaisista toimenpiteis-
tä, jotka voisivat estää tai haitata näiden rakennusten luovuttamista 
hankkeen vapaaseen hallintaan 1.1.2021 lukien. Tapahtumista sekä 
muista toimenpiteistä, jotka kohdistuvat edellä mainitun määräpäivän 
jälkeiseen aikaan ja joilla voi olla vaikutusta rakennusten luovuttamisel-
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le hankkeelle, Jääkenttäsäätiön tulee sopia erikseen kaupunginkans-
lian kanssa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.    

6

Pisararadan ratasuunnitelma ja Pisararataa varten laadittu asemakaa-
va nro 12290 on huomioitava Vauhtitien ajoyhteyden suunnittelussa. 
Helsinki Garden -hankkeen ajoyhteys tai sen rakentaminen ei saa es-
tää tai haitata hyväksytyn ratasuunnitelman mukaisen Pisararadan 
suunnittelua tai toteutumista.     

7

Muutoin noudatetaan aikaisemman varauspäätöksen ehtoja.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että Pohjoisen Stadiontien 
itäpuolella sijaitsevan osan (keskuspuisto) kohdalla maanalainen ra-
kentaminen on suunniteltava ja toteutettava niin, että maanpäällinen 
osa tonttia säilyy luontoarvoiltaan ja maisemaltaan ennallaan, eikä kär-
si rakentamisen aikaisesta työstä.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta edellyttää, että selvitetään mah-
dollisuus tilapäisen hallin rakentamiselle Töölön pallokentän alueelle, 
jotta lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet ja jalkapallon edellytyk-
set säilyvät.

Käsittely

28.11.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Silvia Modig: Pohjoisen Stadiontien itäpuolella sijaitsevan osan (kes-
kuspuisto) kohdalla maanalainen rakentaminen on  suunniteltava ja to-
teutettava niin, että maanpäällinen osa tonttia säilyy luontoarvoiltaan ja 
maisemaltaan ennallaan, eikä kärsi rakentamisen aikaisesta työstä.

Kannattaja: Eveliina Heinäluoma

Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Silvia Modigin vastaehdotuk-
sen.

Vastaehdotus:
Silvia Modig:  Lautakunta edellyttää myös, että selvitetään mahdolli-
suus tilapäisen hallin rakentamiselle Töölön pallokentän alueelle, jotta 
lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet ja jalkapallon edellytykset 
säilyvät.

Kannattaja: Eveliina Heinäluoma
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Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Silvia Modigin vastaehdotuk-
sen.

Vastaehdotus:
Silvia Modig: Varauksensaaja vastaa siitä, että juniorijalkapallohalli pa-
lautetaan pallokenttä 7:lle samantasoisena välittömästi rakennustöiden 
päätyttyä varaajan kustannuksella. 

Kannattaja: Eveliina Heinäluoma

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Varauksensaaja vastaa siitä, että juniorijalkapallohalli pa-
lautetaan pallokenttä 7:lle samantasoisena välittömästi rakennustöiden 
päätyttyä varaajan kustannuksella. 

Jaa-äänet: 8
Matti Enroth, Kaisa Hernberg, Nuutti Hyttinen, Risto Rautava, Laura 
Rissanen, Mirita Saxberg, Anni Sinnemäki, Mikko Särelä

Ei-äänet: 5
Eveliina Heinäluoma, Mai Kivelä, Jape Lovén, Silvia Modig, Amanda 
Pasanen

Esittelijän ehdotus jäi tältä osin voimaan äänin 8-5.

21.11.2017 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Esko Patrikainen, tontit -yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 36471

esko.patrikainen(a)hel.fi
Sami Haapanen, tonttipäällikkö, puhelin: 09 310 36437

sami.haapanen(a)hel.fi
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ja 14 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 2 §.

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.

Valitusperusteet
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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 voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

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.
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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.

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
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 6 ja 13 §: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
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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:

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
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 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.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2018 135 (135)
Kaupunginhallitus

08.01.2018

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

Kaupunginhallitus

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Jenni Björksten
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Tomi Sevander Terhi Koulumies

Otso Kivekäs

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 16.01.2018.


