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Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

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

heenjohtaja
Honkasalo, Veronika
Koulumies, Terhi
Ohisalo, Maria
Pakarinen, Pia apulaispormestari
Rantala, Marcus
Razmyar, Nasima apulaispormestari
Sevander, Tomi
Sinnemäki, Anni apulaispormestari

poissa: 197 §
Vesikansa, Sanna apulaispormestari
Karhuvaara, Arja varajäsen
Rantanen, Mari varajäsen
Sazonov, Daniel varajäsen

poissa: 201 §
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
Jolkkonen, Juha sosiaali- ja terveystoimialan toimia-

lajohtaja
Laitio, Tommi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-

taja
Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Malinen, Matti vs. rahoitusjohtaja
Pohjaniemi, Marju henkilöstöjohtaja
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Raitio, Markku va. tietotekniikka- ja viestintäjohtaja
Rinkineva, Marja-Leena elinkeinojohtaja
Summanen, Juha hallintojohtaja
Åhlgren, Harry vs. kaupunginlakimies
Menna, Lauri johtava asiantuntija
Katajamäki, Paula tiedottaja
Björksten, Jenni hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
190 - 206 §:t

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
190 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
191 - 206 §:t

Pöytäkirjanpitäjä

Jenni Björksten hallintoasiantuntija
190 - 206 §:t
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§ Asia

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

191 Asia/2 V 25.4.2018, Kunnan jäsenen aloite hallinto- ja toimintasääntöjen 
muuttamisesta

192 Asia/3 V 25.4.2018, Kunnan jäsenen aloite Helsingin kaupungin lähipalvelui-
den turvaamisesta

193 Asia/4 V 25.4.2018, Äänestysaluejaon muuttaminen

194 Asia/5 V 25.4.2018, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 
valtuuston jäsenen valinta

195 Asia/6 V 25.4.2018, Vuokrausperusteiden määrittäminen kolmelle asuinker-
rostalotontille ja kahdelle autopaikkatontille (Länsisatama, Jätkäsaari 
tontit 20828/4-6, 20068/1 ja 201831/1)

196 Asia/7 V 25.4.2018, Hernesaaren raitiotien yleissuunnitelma

197 Asia/8 V 25.4.2018, Pasilan Postipuiston asemakaavan muuttaminen (nro 
12475, maaliikennekeskus)

198 Asia/9 Tontin varaaminen Kiinteistö Oy HUS-Asunnoille (Munkkiniemi, Nie-
menmäki tontti 30120/9)

199 Asia/10 Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi kevyen liikenteen sil-
tayhteydestä Vartiosaareen sekä valtuutettu Jarmo Niemisen toivo-
musponsi Vartiosaaren rantautumisolosuhteiden parantamisesta

200 Asia/11 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle Kasvitieteellisen puutarhan 
suojelemisesta

201 Asia/12 Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
Helen Oy:n Tattarisuon lämpökeskusta koskevasta ympäristövaikutus-
ten arviointiohjelmasta

202 Asia/13 Lausunto Uusimaa-kaava 2050 valmisteluaineistosta

203 Asia/14 Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi päiväkoti Suursuo-dag-
hemmet Stigenin jatkosuunnittelusta sekä valtuutettu Terhi Peltokor-
ven toivomusponsi päiväkoti Suursuo-daghemmet Stigenin toimivuu-
desta ilta- ja vuorohoitopäiväkotina

204 Asia/15 Sosiaali- ja terveystoimialan perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan viran 
täyttäminen
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205 Asia/16 Nopeusrajoitusten määrittämisen periaatteet Helsingissä ja eräiden 
nopeusrajoitusten muuttaminen

206 Asia/17 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 190
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 Arja Kar-
huvaaran ja Anni Sinnemäen sekä varatarkastajiksi Tomi Sevanderin ja 
Mari Rantasen.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta 
valita pöytäkirjantarkastajaksi Wille Rydmanin sijasta Arja Karhuvaaran 
ja varatarkastajaksi Mika Raatikaisen sijasta Mari Rantasen.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Wille 
Rydmanin ja Anni Sinnemäen sekä varatarkastajiksi Tomi Sevanderin 
ja Mika Raatikaisen.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 191
V 25.4.2018, Kunnan jäsenen aloite hallinto- ja toimintasääntöjen 
muuttamisesta

HEL 2017-009299 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto merkitsee kunnan jäsenen aloitteen tiedoksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

Liitteet

1 Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf, kirje 22.8.2017
2 Apulaispormestarin päätös 15.1.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asuk-
kaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä 
kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle 
on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Hallintosäännön 26 luvun 1§:n mukaan kaupunginhallituksen tulee esit-
tää kaupunginvaltuuston tietoon kahdesti vuodessa kaupunginvaltuus-
ton toimivaltaan kuuluvissa asioissa kunnan jäsenen tai palvelun käyt-
täjän aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Käsiteltäessä 
hallintosäännön 26 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja kunnan jäsenen aloitteita 
sallitaan keskustelu. Päätöksentekoa yksittäisten aloitteiden osalta ei 
pöydällepanoa tai toivomusponsia lukuun ottamatta sallita.

Aloite on toimitettu kirjaamoon 22.8.2017. Finlands Svenska Skolung-
domsförbund FSS rf ja Helsingin lukiolaiset esittävät seuraavia muutok-
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sia kaupungin hallinto- ja toimintasääntöön sekä kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimialan toimintasääntöön.

”Hallinto ja toimintasääntöjen 2. luvun 23 pykälä muutettaisiin näin (li-
säys tummennettu): Koulun oppilaiden ja lukion opiskelijoiden huoltajat, 
koulun tai lukion opettajat, koulun tai lukion muu henkilökunta ja lukion 
opiskelijat tai koulun oppilaat iästä riippumatta esittävät keskuudestaan 
henkilöt johtokunnan jäseniksi ja varajäseniksi”

”…Kasvatuksen ja koulutuksen toimintasääntöjen 6. lukuun tulisi seu-
raava muutos (lisäys tummennettu):”Johtoryhmään kuuluvat toimiala-
johtaja, palvelukokonaisuuksien johtaja ja hallintojohtaja, toimialajohta-
jan määräämät muut henkilöt sekä henkilöstön ja oppilaiden ja opiskeli-
joiden edustus näiden iästä riippumatta.”

Asiasta on saatu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lausunto 
27.11.2017.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestari on antanut 
seuraavan vastauksen aloitteeseen.

Vastauksessa todetaan, että hallintosäännön 15 luvun 2 §:n 1 momen-
tin 1 kohdan mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunnan jaostot päättä-
vät oman kieliryhmänsä osalta koulujen ja lukioiden johtokunnan jäsen-
ten ja varajäsenten sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valin-
nasta.

Kuntalain 71 §:n mukaan kelpoinen kunnan luottamustoimeen, kuten 
koulun ja lukion johtokunnan jäseneksi, on 18 vuotta täyttänyt henkilö. 
Hallintosääntöä ei voida muuttaa kuntalain 71 §:n vastaiseksi siten, että 
alle 18-vuotias valittaisiin johtokunnan jäseneksi. 

Alle 18-vuotiailla oppilailla on kuitenkin mahdollisuus läsnäolo- ja pu-
heoikeuteen koulun johtokunnassa. Tästä päättää koulun ja lukion joh-
tokunta hallintosäännön 29 luvun 7 §:n 4 momentin perusteella.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on tavoitteena saada aina kaksi 
alle 18-vuotiasta oppilasedustajaa johtokuntaan. Alaikärajaa oppilase-
dustajalle ei ole määritetty. Mainitut oppilasedustajat eivät osallistu 
päätöksentekoon.

Alle 18-vuotiaiden oppilasedustus toteutuu toimialan johtokunnissa 
edellä mainitulla tavalla, vaikka oppilasedustajat eivät olekaan johto-
kunnan jäseniä.

Toimintasäännössä todetaan johtoryhmien kokoonpanosta ja henkilös-
töedustuksesta. 
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Henkilöstön edustuksen osalta menetellään yhteistoiminnallisesti huo-
mioiden kaupunkitasoiset ohjeet ja määräykset. Laissa tarkoitetun yh-
teistoiminnan osapuolia ovat kunta työnantajana ja sen palveluksessa 
oleva henkilöstö. Yhteistoiminnassa ovat osallisina työntekijä, jota yh-
teistoimintamenettelyssä käsiteltävä asia koskee, ja hänen esimiehen-
sä taikka henkilöstöryhmän tai sen osan edustaja tai asianomaisten 
henkilöstöryhmien edustajat sekä työnantajan edustaja.

Yhteistoimintaperiaatteiden tarkoituksena on luoda rakenteet työnanta-
jan ja henkilöstön väliselle yhteistoiminnalle ja mahdollistaa henkilöstön 
osallistuminen oman työn ja työyhteisön kehittämiseen sekä työpaikan 
terveellisyyden ja turvallisuuden edistämiseen. Yhteistoiminnan osa-
puolina ovat Helsingin kaupunki työnantajana ja sen palveluksessa ole-
va henkilöstö välittömästi tai edustuksellisesti. Yhteistoiminnan osapuo-
lina eivät ole kuntalaiset tai oppilaat ja opiskelijat. Edellä mainitun pe-
rusteella toimintasääntöä ei voida muuttaa siten, että johtoryhmän jäse-
neksi otettaisiin muita kuin työnantajan tai henkilöstön edustajia.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

Liitteet

1 Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf, kirje 22.8.2017
2 Apulaispormestarin päätös 15.1.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Apulaispormestari 15.01.2018 § 2

HEL 2017-009299 T 00 01 00

Päätös

Apulaispormestari päätti antaa seuraavan vastauksen kunnan asuk-
kaan aloitteesta koskien hallintosäännön ja toimintasäännön muuttami-
sesta.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 27.11.2017
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Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi
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§ 192
V 25.4.2018, Kunnan jäsenen aloite Helsingin kaupungin lähipalve-
luiden turvaamisesta

HEL 2017-007600 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä kunnan jäsenen aloitteen tiedoksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kunnan asukkaan aloite 21.6.2016, helsinkiläisten lähipalvelut

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asuk-
kaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä 
kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle 
on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Hallintosäännön 26 luvun 1 §:n mukaan kaupunginhallituksen tulee 
esittää kaupunginvaltuuston tietoon kahdesti vuodessa kaupunginval-
tuuston toimivaltaan kuuluvissa asioissa kunnan jäsenen tai palvelun 
käyttäjän aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Käsitel-
täessä hallintosäännön 26 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja kunnan jäsenen 
aloitteita sallitaan keskustelu. Päätöksentekoa yksittäisten aloitteiden 
osalta ei pöydällepanoa tai toivomusponsia lukuun ottamatta sallita.

Aloite on toimitettu 13.9.2017 kaupunginvaltuuston valtuustoryhmille 
huomioon otettavaksi kaupunkistrategian ja talousarvion käsittelyssä.
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Pormestari on vastannut aloitteen tekijälle kirjeellään 12.1.2018 seu-
raavasti:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.9.2017 kaupunkistrategian vuosille 
2017–2021 ja 29.11.2017 talousarvion vuodelle 2018 ja taloussuunni-
telman vuosille 2018–2020. Kaupunkistrategia on ollut lähtökohtana 
valmisteltaessa talousarvioehdotusta 2018 ja on lähtökohta valtuusto-
kauden talousarvioille ja -suunnitelmille sekä toimenpiteille.

Helsingin tavoitteena on olla maailman toimivin kaupunki kaupunkistra-
tegian linjausten mukaisesti. Toimiva kaupunki tarkoittaa sitä, että päi-
väkodit ja koulut ovat osa alueen lähipalveluja, ikäihmisten palvelut 
ovat helposti saatavilla ja saavutettavissa sekä joukkoliikenne on toimi-
va.

Kaupunginhallitus päätti kaupunginvaltuuston kaupunkistrategian hy-
väksymistä koskevan päätöksen täytäntöönpanopäätöksessään 
13.10.2017 kehottaa lautakuntia ja johtokuntia, toimialoja, virastoja ja 
liikelaitoksia sekä tytäryhteisöjä

- toteuttamaan kaupunkistrategiaa 2017–2021

- ottamaan kaupunkistrategian linjaukset mahdollisuuksien mukaan 
huomioon jo vuoden 2017 toiminnassa

- ottamaan kaupunkistrategian lähtökohdaksi valmisteltaessa vuoden 
2018 toimintasuunnitelmia ja tulosbudjetteja sekä valtuustokauden 
myöhempiä talousarvioita ja -suunnitelmia

Kaupunkistrategian mukainen vastuullinen taloudenpito on hyvinvoivan 
kaupungin perusta ja se turvaa kuntalaisten lähipalvelut huomioiden 
kasvavan kaupungin tarpeet. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kunnan asukkaan aloite 21.6.2016, helsinkiläisten lähipalvelut

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria

Keskushallinto Pormestari 12.01.2018 § 6

HEL 2017-007600 T 02 02 00

Päätös

Pormestari päätti antaa seuraavan vastauksen kunnan asukkaan aloit-
teesta koskien Helsingin kaupungin lähipalveluiden turvaamisesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2018 9 (155)
Kaupunginhallitus

Asia/4
09.04.2018

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

§ 193
V 25.4.2018, Äänestysaluejaon muuttaminen

HEL 2018-003067 T 00 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa kaupunginvaltuuston 27.4.2005 
vahvistamaa sekä 9.4.2008, 7.4.2010, 24.4.2013 ja 30.3.2016 muutta-
maa äänestysaluejakoa seuraavasti:

6B

Länsisataman kaupunginosan Jätkäsaaren osa-alueen pienalueet 1 ja 
2.

6C

Länsisataman kaupunginosan Jätkäsaaren osa-alueen pienalueet 5 ja 
6.

31E

Lauttasaaren kaupunginosan Vattuniemen osa-alueen pienalueen 1 
korttelit 31111, 31114, 31132 ja 31134 sekä pienalueen 2 kortteli 
31136 sekä pienalue 3 lukuun ottamatta korttelia 31130.

31F

Lauttasaaren kaupunginosan Vattuniemen osa-alueen pienalueen 3 
kortteli 31130 sekä pienalue 4 sekä pienalue 1 lukuun ottamatta kortte-
leita 31111, 31112, 31114, 31117, 31132 ja 31134 sekä pienalue 2 lu-
kuun ottamatta korttelia 31136.

38A

Malmin kaupunginosan Pihlajiston osa-alueen pienalue 0 sekä Malmin 
kaupunginosan Pihlajamäen osa-alueen pienalueen 1 kortteli 38317 
sekä Viikin kaupunginosan Viikinmäen osa-alueen pienalueen 0 kortte-
lit 36057, 36062, 36063, 36065 ja 36066 sekä Viikin kaupunginosan 
Viikin tiedepuiston osa-alueen pienalueen 2 korttelit 36175-36177 ja 
38323.

39B

Tapaninkylän kaupunginosan Tapaninvainion osa-alueen pienalueet 2, 
4, 5 ja 6.
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39C

Tapaninkylän kaupunginosan Tapanilan osa-alueen pienalueet 1 ja 3.

43D

Herttoniemen kaupunginosan Roihuvuoren osa-alueen pienalueen 1 
korttelit 43205−43210, 43216, 43230, 43231, 43236 ja 43237 sekä pie-
nalueen 2 korttelit 43201−43204, 43226 ja 43227 sekä pienalue 3 sekä 
Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemen yritysalueen osa-alueen 
pienalue 2.

43E

Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemen yritysalueen osa-alueen 
pienalue 1 sekä Herttoniemen kaupunginosan Roihuvuoren osa-alueen 
pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 43205−43210, 43216, 43230, 
43231, 43236 ja 43237 sekä pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 
43201−43204, 43226 ja 43227.

43F

Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemenrannan osa-alueen pienalu-
een 1 korttelit 43244–43269, 43276 ja 43282 sekä pienalue 2.

43G

Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemenrannan osa-alueen piena-
lue 1 lukuun ottamatta kortteleita 43244−43269, 43276 ja 43282.

45A

Vartiokylän kaupunginosan Vartioharjun osa-alueen pienalueet 1 ja 5 
sekä Vartiokylän kaupunginosan Puotinharjun osa-alueen pienalue 4 
lukuun ottamatta kortteleita 45078, 45082 ja 45083.

45C

Vartiokylän kaupunginosan Puotinharjun osa-alueen pienalue 3 sekä 
pienalueen 4 korttelit 45078, 45082 ja 45083 sekä Vartiokylän kaupun-
ginosan Puotilan osa-alueen pienalue 0 lukuun ottamatta kortteleita 
45212 ja 45218.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää uusien äänestysalueiden 6D ja 
36D muodostamisesta. Kyseisten äänestysalueiden rajat määritellään 
seuraavasti:

6D
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Länsisataman kaupunginosan Jätkäsaaren osa-alueen pienalueet 3, 4 
ja 7.

36D

Viikin kaupunginosan Viikinmäen osa-alueen pienalue 0 lukuun otta-
matta kortteleita 36057, 36062, 36063, 36065 ja 36066.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Liitteet

1 Väestörekisterikeskus, kirje 22.2.2018
2 Äänestysaluejako 2018 - muutokset 6B 6C  6D
3 Äänestysaluejako 2018 - muutokset 36D  38A
4 Äänestysaluejako 2018 - muutokset 31E  31F
5 Äänestysaluejako 2018 - muutokset 39B  39C
6 Äänestysaluejako 2018 - muutokset 43D  43E
7 Äänestysaluejako 2018 - muutokset 43F  43G
8 Äänestysaluejako 2018 - muutokset 45A  45C
9 Äänestysaluejako 2018 muutokset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vaalilain 8 §:n mukaan kunta muodostaa yhden äänestysalueen, jollei 
sitä ole tarpeen jakaa useampaan äänestysalueeseen. Äänestysalueis-
ta päättää kaupunginvaltuusto, ja äänestysalueiden äänestyspaikoista 
päättää kaupunginhallitus.

Päätös äänestysaluejaosta on tehtävä viimeistään huhtikuussa, jotta 
päätöksen mukainen äänestysaluejako on voimassa niissä vaaleissa, 
jotka toimitetaan saman vuoden lokakuun 15. päivänä  tai sen jälkeen. 
Muutokset äänestysaluejaossa on ilmoitettava maistraatille viimeistään 
30.4.2018.
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Kaupunginvaltuusto on vahvistanut Helsingin äänestysaluejaon 
27.4.2005 sekä muuttanut sitä 9.4.2008, 7.4.2010, 24.4.2013 ja 
30.3.2016. Helsinki on jaettu 167 äänestysalueeseen. Äänestysaluee-
seen 90A kuuluvat henkilöt, joilla ei ole vakinaista osoitetta, ja äänesty-
salueeseen 90B henkilöt, joiden kotikunta on ulkomailla.

Äänestysalueet on pyritty muodostamaan siten, että niissä on enintään 
4000 äänioikeutettua. 

Jätkäsaareen ehdotetaan muodostettavaksi uusi äänestysalue 6D, jotta 
olemassa olevista äänestysalueista (6B ja 6C) ei tulisi liian suuria. 
Muutokset ilmenevät liitteestä 2. Viikinmäen alueelle esitetään muodos-
tettavaksi uusi Viikinmäen äänestysalue 36D. Tarkoituksena on jakaa 
nykyinen Pihlajiston ja Viikinmäen äänestysalue 38A, jolloin nykyisel-
lään liian suuresta äänestysalueesta muodostuu kaksi äänestysaluetta. 
Alueen muutokset ilmenevät tarkemmin liitteestä 3.

Uusien äänestysalueiden muodostamisen lisäksi tulisi äänestysaluei-
den rajoja tarkistaa Lauttasaaressa, Tapanilassa, Herttoniemenrannas-
sa, Roihuvuoressa ja Vartiokylässä. Muutosesitykset ilmenevät liitteistä 
4 - 8.

Lauttasaaressa äänestysaluemuutoksella tasataan äänestäjämääriä 
kahden äänestysalueen (31E ja 31F) välillä (liite 4). Tapanilassa (liite 5) 
äänestysalueiden 39B ja 39C rajojen tarkistuksella piennetään äänes-
tysalueen 39C äänestäjämäärää. Roihuvuoren alueella tarkistetaan ää-
nestysalueiden 43D ja 43E välistä rajaa niin, että äänestysalueen 43D 
alue kasvaa hieman (liite 6). Nämä muutokset ennakoivat alueella ta-
pahtuvaa tulevaa rakentamista.

Herttoniemenrannassa äänestysalueilla 43G ja 43F tarkistetaan aluei-
den välistä rajaa siten, että äänestysalueiden äänestäjämäärät tasoittu-
vat (liite 7). Vartiokylän äänestysalueen 45A äänestäjämäärä on kasva-
nut suureksi. Tämän vuoksi esitetään, että äänestysalueen 45A rajaa 
muutetaan alueen eteläosassa siirtämällä äänestysalueen 45C rajaa 
hieman pohjoiseen päin (liite 8).

Äänestysalueiden muutokset ilmenevät tarkemmin esitysehdotuksesta 
ja liitteenä 9 olevasta Helsingin äänestysaluejakokartasta. Yksittäiset 
muutokset näkyvät kyseisen alueen liitekartasta (liitteet 2-8). Äänesty-
salueiden määrä kasvaa kahdella. Muilta osin vanha äänestysaluejako 
jää voimaan. Muutoksen jälkeen Helsingin äänestysalueiden määrä on 
169.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Timo Linden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Liitteet

1 Väestörekisterikeskus, kirje 22.2.2018
2 Äänestysaluejako 2018 - muutokset 6B 6C  6D
3 Äänestysaluejako 2018 - muutokset 36D  38A
4 Äänestysaluejako 2018 - muutokset 31E  31F
5 Äänestysaluejako 2018 - muutokset 39B  39C
6 Äänestysaluejako 2018 - muutokset 43D  43E
7 Äänestysaluejako 2018 - muutokset 43F  43G
8 Äänestysaluejako 2018 - muutokset 45A  45C
9 Äänestysaluejako 2018 muutokset

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkimittauspalvelut
Rakennusvalvonta

Päätöshistoria

Keskusvaalilautakunta 22.03.2018 § 9

HEL 2018-003067 T 00 00 01

Esitys

Keskusvaalilautakunta esitti kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuus-
ton 27.4.2005 vahvistaman sekä 9.4.2008, 7.4.2010, 24.4.2013 ja 
30.3.2016 muuttaman äänestysaluejaon muuttamista siten, että jäljem-
pänä mainittujen äänestysalueiden rajat tarkistetaan seuraavasti:

6B 
Länsisataman kaupunginosan Jätkäsaaren osa-alueen pienalueet 1 ja 
2. 

6C 
Länsisataman kaupunginosan Jätkäsaaren osa-alueen pienalueet 5 ja 
6.

31E 
Lauttasaaren kaupunginosan Vattuniemen osa-alueen pienalueen 1 
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korttelit 31111, 31114, 31132 ja 31134 sekä pienalueen 2 kortteli 
31136 sekä pienalue 3 lukuun ottamatta korttelia 31130.

31F 
Lauttasaaren kaupunginosan Vattuniemen osa-alueen pienalueen 3 
kortteli 31130 sekä pienalue 4 sekä pienalue 1 lukuun ottamatta kortte-
leita 31111, 31112, 31114, 31117, 31132 ja 31134 sekä pienalue 2 lu-
kuun ottamatta korttelia 31136. 

38A 
Malmin kaupunginosan Pihlajiston osa-alueen pienalue 0 sekä Malmin 
kaupunginosan Pihlajamäen osa-alueen pienalueen 1 kortteli 38317 
sekä Viikin kaupunginosan Viikinmäen osa-alueen pienalueen 0 kortte-
lit 36057, 36062, 36063, 36065 ja 36066 sekä Viikin kaupunginosan 
Viikin tiedepuiston osa-alueen pienalueen 2 korttelit 36175-36177 ja 
38323. 

39B 
Tapaninkylän kaupunginosan Tapaninvainion osa-alueen pienalueet 2, 
4, 5 ja 6.

39C 
Tapaninkylän kaupunginosan Tapanilan osa-alueen pienalueet 1 ja 3.

43D 
Herttoniemen kaupunginosan Roihuvuoren osa-alueen pienalueen 1 
korttelit 43205−43210, 43216, 43230, 43231, 43236 ja 43237 sekä pie-
nalueen 2 korttelit 43201−43204, 43226 ja 43227 sekä pienalue 3 sekä 
Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemen yritysalueen osa-alueen 
pienalue 2. 

43E 
Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemen yritysalueen osa-alueen 
pienalue 1 sekä Herttoniemen kaupunginosan Roihuvuoren osa-alueen 
pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 43205−43210, 43216, 43230, 
43231, 43236 ja 43237 sekä pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 
43201−43204, 43226 ja 43227. 

43F 
Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemenrannan osa-alueen pienalu-
een 1 korttelit 43244–43269, 43276 ja 43282 sekä pienalue 2.

43G 
Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemenrannan osa-alueen piena-
lue 1 lukuun ottamatta kortteleita 43244–43269, 43276 ja 43282.
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45A 
Vartiokylän kaupunginosan Vartioharjun osa-alueen pienalueet 1 ja 5 
sekä Vartiokylän kaupunginosan Puotinharjun osa-alueen pienalue 4 
lukuun ottamatta kortteleita 45078, 45082 ja 45083.

45C 
Vartiokylän kaupunginosan Puotinharjun osa-alueen pienalue 3 sekä 
pienalueen 4 korttelit 45078, 45082 ja 45083 sekä Vartiokylän kaupun-
ginosan Puotilan osa-alueen pienalue 0 lukuun ottamatta kortteleita 
45212 ja 45218.

Samalla keskusvaalilautakunta esitti kaupunginhallitukselle uusien ää-
nestysalueiden 6D ja 36D muodostamista. Kyseisten äänestysalueiden 
rajat määritellään seuraavasti:

6D 
Länsisataman kaupunginosan Jätkäsaaren osa-alueen pienalueet 3, 4 
ja 7.

36D 
Viikin kaupunginosan Viikinmäen osa-alueen pienalue 0 lukuun otta-
matta kortteleita 36057, 36062, 36063, 36065 ja 36066.

Esittelijä
keskusvaalilautakunnan sihteeri
Veera Reuna

Lisätiedot
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
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§ 194
V 25.4.2018, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhty-
män valtuuston jäsenen valinta

HEL 2017-004816 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto myöntää Suzan Ikävalkolle eron Helsingin ja Uu-
denmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenen luotta-
mustoimesta ja valitsee hänen tilalleen Minerva Krohnin uudeksi jäse-
neksi kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2017 alkaneen toimikauden 
jäljellä olevaksi ajaksi.     

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että Minerva Krohnin henkilökoh-
taisena varajäsenenä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kun-
tayhtymän valtuustossa on Hannu Timonen.  

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö - Ikävalko

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiirin kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Suzan Ikävalko (Vihr.) pyytää 22.3.2018 eroa Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenen ja puheenjohtajan 
luottamustoimesta tultuaan valituksi saman kuntayhtymän palveluk-
seen.    

Kaupunginvaltuusto valitsi 21.6.2017 § 292 jäsenet Helsingin ja Uuden-
maan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2017 alka-
neeksi toimikaudeksi. Valtuuston on valittava uusi jäsenen Suzan Ikä-
valkon tilalle toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi. Kuntayhtymän valtuus-
to valitsee hallintosääntömääräystensä perusteella uuden puheenjohta-
jan.         

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin jäsenkunnat valitsevat val-
tuustoon perussopimuksen mukaan 2-5 jäsentä sekä kullekin henkilö-
kohtaisen varajäsenen kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi 
ajaksi. Valtuuston jäsenten lukumäärä määräytyy jäsenkuntien perus-
pääomaosuuksien mukaisessa suhteessa. Helsinki on oikeutettu valit-
semaan enimmäismäärän viisi jäsentä.      

Yleinen kotikuntaan ja äänioikeuteen perustuva vaalikelpoisuus kun-
tayhtymän valtuustoon perustuu kuntalain 76 §:n 1 momenttiin. Vaali-
kelpoinen kuntayhtymän toimielimiin ei ole saman kuntayhtymän palve-
luksessa oleva henkilö eikä valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi 
kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö - Ikävalko

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiirin kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
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Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 21.06.2017 § 292

HEL 2017-004816 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
valita vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi viisi jäsentä ja viisi henkilö-
kohtaista varajäsentä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kun-
tayhtymän valtuustoon seuraavasti:  

Jäsenet Varajäsenet
  
Seija Muurinen Markus Kalliola
Tiina Larsson Mukhtar Abib
Suzan Ikävalko (Pj.) Hannu Timonen
Hannu Tuominen Zahra Osman-Sovala
Maija Anttila Pentti Arajärvi

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 12.06.2017 § 644

HEL 2017-004816 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää valita vuonna 2017 alkavaksi toimikaudek-
si viisi jäsentä ja viisi henkilökohtaista varajäsentä Helsingin ja Uuden-
maan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon seuraavasti:  

Jäsenet Varajäsenet
  
Seija Muurinen Markus Kalliola
Tiina Larsson Mukhtar Abib
Suzan Ikävalko (Pj.) Hannu Timonen 
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Hannu Tuominen Zahra Osman-Sovala
Maija Anttila Pentti Arajärvi

Käsittely

12.06.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää

 Wille Rydmanin ehdotuksesta jäseniksi Seija Muurista (vara Markus 
Kalliola) ja Tiina Larssonia (vara Mukhtar Abib),

 Otso Kivekkään ehdotuksesta puheenjohtajaksi ja jäseneksi Suzan 
Ikävalkoa (vara Hannu Timonen) sekä jäseneksi Hannu Tuomista 
(vara Zahra Osman-Sovala) sekä

 Tomi Sevanderin ehdotuksesta jäseneksi Maija Anttilaa (vara Pentti 
Arajärvi).

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
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§ 195
V 25.4.2018, Vuokrausperusteiden määrittäminen kolmelle asuinker-
rostalotontille ja kahdelle autopaikkatontille (Länsisatama, Jätkä-
saari tontit 20828/4-6, 20068/1 ja 201831/1)

HEL 2018-001974 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

A

Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan vuokraa-
maan Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) asema-
kaavan muutoksen nro 12331 alueelle sijoittuvat asuntotontit (AK) 
20828/4-6 tai niistä vastaisuudessa muodostettavat tontit lautakunnan 
määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka seuraavin eh-
doin:  

1. Asuinkerrostalotonttien (AK) vuosivuokra määrätään pitäen pe-
rusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” 
pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana Hitas-
asuntotuotannon osalta vähintään 38 euroa. Laskennallinen k-
m² -hinta hintatasossa (12/2017, ind. 19,35) olisi tällöin noin 735 
euroa. 

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asun-
tojen ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä 
maanvuokraa. 

Asuntotonteille mahdollisesti toteutettavista kivijalkaliike, -myy-
mälä, -näyttely, -toimisto tai muista vastaavista tiloista peritään 
asuntokerrosalaa vastaavaa vuokraa.

Asuntotonteille mahdollisesti toteutettavien julkisten palvelutilo-
jen (esim. päiväkoti), ryhmäkotitilojen tai muiden Y-käyttötarkoi-
tuksen mukaisten tilojen vuosivuokra määräytyy pitäen perus-
teena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pis-
telukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana vähintään 19 
euroa. Laskennallinen k-m² -hinta hintatasossa (12/2017, ind. 
19,35) olisi tällöin noin 368 euroa.
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2. Alkuvuosialennuksen johdosta asuntotonttien maanvuokrasta 
peritään vapaarahoitteisilta tonteilta 80 % 31.12.2021 saakka.

3. Muuten noudatetaan soveltuvin osin tavanomaisia asuntotont-
tien vuokrausehtoja sekä kaupunkiympäristölautakunnan mah-
dollisesti päättämiä lisäehtoja. Hitas-kohteiden osalta noudate-
taan lisäksi kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättä-
miä asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyä koskevia ehtoja.

B

Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan vuokraa-
maan Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) asema-
kaavan muutoksen nro 12270 alueelle sijoittuvan korttelin 20068 oh-
jeellinen autopaikkatontti (LPA -1) 1 tai siitä vastaisuudessa muodostet-
tavan tontin lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 
31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:  

1. Autopaikkatontin (LPA -1) vuosivuokra määrätään pitäen perus-
teena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pis-
telukua 100 vastaavana neliömetrihintana 1 euroa. Laskennalli-
nen m² -hinta hintatasossa (12/2017, ind. 19,35) olisi tällöin noin 
19 euroa. 

2. Muuten noudatetaan soveltuvin osin tavanomaisia autopaikoitu-
salueiden vuokrausehtoja sekä kaupunkiympäristölautakunnan 
mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

C

Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan vuokraa-
maan Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) asema-
kaavan muutoksen nro 12331 alueelle sijoittuvan korttelin 20831 oh-
jeellinen autopaikkatontti (LPA) 1 tai siitä vastaisuudessa muodostetta-
van tontin lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 
saakka seuraavin ehdoin:  

1. Autopaikkatontin (LPA) vuosivuokra määrätään pitäen perustee-
na virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelu-
kua 100 vastaavana neliömetrihintana 1 euroa. Laskennallinen 
m² -hinta hintatasossa (12/2017, ind. 19,35) olisi tällöin noin 19 
euroa. 
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2. Tämän lisäksi autopaikkatontille (LPA) toteutettavien päivittäista-
varakauppatilojen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena vi-
rallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 
100 vastaavana kerrosneliömetrihintana vähintään 36 euroa. 
Laskennallinen k-m² -hinta hintatasossa (12/2017, ind. 19,35) 
olisi tällöin noin 697 euroa

3. Muuten noudatetaan soveltuvin osin tavanomaisia autopaikoitu-
salueiden sekä liike- ja toimistotilojen vuokrausehtoja sekä kau-
punkiympäristölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Ote ajantasakaavasta (tontit 20828/4-6, 20831/1)
2 Ote ajantasakaavasta (tontti 20068/1)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Länsisataman Jätkäsaaren aluerakentamisprojektialueen rakentamisen 
arvioidaan kestävän aina 2020-luvun loppupuolelle saakka. Jätkäsaa-
reen kuuluville osa-alueille on laadittu tai laaditaan alueen kehittämistä 
ja rakentamista varten tarvittavat asemakaavojen muutokset. Esityksen 
kohteena olevat tontit sijoittuvat Jätkäsaaren asemakaavan muutosten 
nro 12331 (Atlantinkaari) ja 12270 (Saukonlaituri, Länsi) mukaisille 
alueille. Tonttien rakentaminen on tämän hetkisen tiedon mukaan tar-
koitus aloittaa vuoden 2018 kevään aikana, joten tonteille on aiheellista 
vahvistaa vuokrausperusteet.

Asuntotonttien vuokrausperusteiden määrittelyssä on huomioitu Jätkä-
saaren alueelle aiemmin vahvistetut vuokrausperusteet (kaupunginval-
tuusto 29.3.2017 § 173 § ja 17.1.2018 § 10) sekä tonttien sijainti. Tällä 
on pyritty yhdenmukaiseen ja johdonmukaiseen hinnoitteluun.
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Asuntotonttien laskennallinen k-m² -hinta hintatasossa (12/2017, ind. 
19,35) olisi esitetyn mukaisesti noin 735 euroa. Asuntotonttien maan-
vuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin olisi mainitussa hin-
tatasossa noin 2,94 euroa/as-m²/kk.

Mainitussa hinta-arviossa ei ole huomioitu asuntotonteille esitettävää 
ns. alkuvuosialennusta, joka olisi voimassa 31.12.2021 saakka. Alku-
vuosialennus annetaan alueen keskeneräisyydestä johtuen ja se alen-
taisi ensi vaiheessa edellä mainittua hintaa 20 %:lla 31.12.2021 saak-
ka.  

Autopaikkatonttien vuosivuokran ehdotetaan perustuvan vakiintuneen 
käytännön mukaisesti virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 
100” pistelukua 100 vastaavaan 1 euron suuruiseen tonttineliömetrihin-
taan. Tämän lisäksi autopaikkatontille 20831/1 toteutettavien päivittäis-
tavarakauppatilojen osalta esitetään perittävän vuokraa, joka vastaa 
hankitun arviolausunnon mukaista käypää markkinahintaa.

Esittelijän perustelut

Varauspäätökset

Asuntotontit

Kaupunginhallitus päätti 28.11.2016 § 1 081 varata Länsisataman Jät-
käsaaren asuinkerrostalotontin 20828/4 Helsingin kaupungin asunto-
tuotannolle välimuodon asuntotuotantoa varten 31.12.2018 saakka. 
Asuntotuotannon ilmoituksen mukaan tontille toteutetaan vapaarahoit-
teisia omistusasuntoja Hitas I -ehdoin. Niin ikään kaupunginhallitus 
päätti 28.11.2016 § 1 081 varata Länsisataman Jätkäsaaren asuinker-
rostalotontin 20828/5 Temotek Oy:lle Hitas I -omistusasuntojen suun-
nittelua varten 31.12.2018 saakka. Edelleen kaupunginhallitus päätti 
28.11.2016 § 1 081 varata Länsisataman Jätkäsaaren asuinkerrostalo-
tontin 20828/6 R-Rakennuttajat Oy:lle rakennuttajakonsulttialoitteisena 
ryhmärakennuttamishankkeena toteutettavien Hitas-omistusasuntojen 
suunnittelua varten 31.12.2018 saakka. 

Vuokrausperuste-esityksen kohteena olevien asuntotonttien yhteenlas-
kettu asuinrakennusoikeus on 12 560 k-m², joka toteutetaan kokonai-
suudessaan Hitas -omistusasuntotuotantona.

Autopaikkatontti (LPA -1) 20068/1

Autopaikkatontin 20068/1 osalta ei ole vakiintuneen käytännön mukai-
sesti tehty varauspäätöstä, koska tontille toteutetaan ainoastaan Jätkä-
saaren pysäköinti Oy:n toimesta maanpäällinen pysäköintitalo, jonne 
sijoitetaan sen läheisyydessä sijaitsevien asuntotonttien velvoiteauto-
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paikkoja. Jätkäsaaren pysäköinti Oy on osa Helsingin kaupungin kau-
punkikonsernia ja se toimii omakustannusperiaatteella.

Autopaikkatontti (LPA) 20831/1

Kaupunginhallitus päätti 6.2.2017 § 131 varata autopaikkatontin (LPA) 
20831/1 Jätkäsaaren pysäköinti Oy:lle ja Lidl Suomi Ky:lle perustetta-
van yhtiön lukuun pysäköintilaitoksen ja päivittäistavarakaupan suunnit-
telua varten 31.12.2018 saakka.

Lyhytaikaiset vuokraukset

Tontit on vuokrattu lyhytaikaisilla vuokrasopimuksilla rakennusluvan ha-
kemista varten. Tonteille suunnitellut hankkeet ovat joko rakennuslupa-
vaiheessa tai niillä on jo voimassa oleva rakennuslupa. 

Asemakaavatiedot

Länsisataman Jätkäsaaren asemakaavan muutos nro 12270 (Saukon-
laituri, Länsi) on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 26.11.2014 ja se on 
tullut voimaan 16.1.2015. Asemakaavan käsittämälle alueelle rakenne-
taan asuntoja yhteensä noin 132 000 k-m² sekä 5 kpl autopaikkatontte-
ja. Lisäksi kaava-alueelle rakennetaan toimitila- ja palvelutoimintaa pal-
velevia rakennuksia yhteensä 910 k-m².  

Kaavakartta on liitteenä 1.

Länsisataman Jätkäsaaren asemakaavan muutos nro 12331 (Jätkä-
saari, Atlantinkaari) on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 9.12.2015 ja 
se on tullut voimaan 22.1.2016. Asemakaavan käsittämälle alueelle ra-
kennetaan asuntoja yhteensä noin 118  000 k-m² sekä 1 autopaikka-
tontti.

Kaavakartta on liitteenä 2.  

Tonttien tiedot

Asuntotontit

Asuinkerrostalotontin (AK) 20828/4 rakennusoikeus on yhteensä 3 000 
k-m², josta vähintään 100 k-m² on toteutettava kadunvarsirakennuksen 
ensimmäisessä kerroksessa liike, -myymälä, -näyttely taikka muina 
asiakaspalvelutiloina. Tontin pinta-ala on 1 148 m² ja osoite Atlantinka-
tu 16. Tontti on merkitty kiinteistörekisteriin 17.5.2017.

Asuinkerrostalotontin (AK) 20828/5 rakennusoikeus on yhteensä 5 800 
k-m², josta vähintään 340 k-m² on totutettava kadunvarsirakennuksen 
ensimmäisessä kerroksessa liike, -myymälä, -näyttely taikka muina 
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asiakaspalvelutiloina. Tontin pinta-ala on 2 526 m² ja osoite Azorienku-
ja. Tontti on merkitty kiinteistörekisteriin 30.8.2017.

Asuinkerrostalotontin (AK) 20828/6 rakennusoikeus on yhteensä 4 200 
k-m². Tontin pinta-ala on 2 775 m² ja osoite Azorienkuja 4. Tontti on 
merkitty kiinteistörekisteriin 17.5.2017.

Autopaikkatontit

Autopaikkatontille (LPA -1) 20068/1 ei ole asemakaavassa merkitty 
lainkaan sallittua kerrosalan määrää. Rakennuksen vesikaton ylimmän 
kohdan korkeusaseman tulee olla 34 metrissä. Tontin pinta-ala on noin 
4 214 m² ja osoite Karibiankatu. Tontti on tällä hetkellä ohjeellinen kaa-
vatontti, jota ei ole vielä merkitty kiinteistörekisteriin.

Autopaikkatontille (LPA) 20831/1 on rakennettava vähintään 430 k-m2 
liiketilaa. Muutoin tontille ei ole asemakaavassa merkitty pysäköintitilo-
jen osalta lainkaan sallittua kerrosalan määrää. Rakennuksen vesika-
ton ylimmän kohdan korkeusaseman tulee olla 34 metrissä. Tontin pin-
ta-ala on noin 2 212 m² ja osoite Länsisatamankatu. Tontti on tällä het-
kellä ohjeellinen kaavatontti, jota ei ole vielä merkitty kiinteistörekiste-
riin.

Maaperätiedot

Asemakaavan muutoksen nro 12270 (Saukonlaituri, Länsi) alueelle sijoittuva auto-
paikkatontti (LPA -1) 20068/1

Kaupungin tietojen mukaan maaperä asemakaavan muutoksen nro 
12270 alueelle sijoittuvalla ja vuokrausperuste-esityksen kohteena ole-
valla autopaikkatontilla 20068/1 on pilaantunut aiemmin harjoitetun toi-
minnan ja vanhojen täyttöjen vuoksi. Tontin pilaantunut maaperä kun-
nostetaan rakentamisen yhteydessä. Rakennuttaja vastaisi puhdistami-
seen liittyvistä maanrakennustoimenpiteistä, kuten kaivusta ja kuljetuk-
sesta, ympäristöviranomaisen päätöksen ja maaomaisuusyksikön oh-
jeiden mukaisesti. Kaupunki korvaisi rakennuttajalle maaperän puhdis-
tamisesta aiheutuneet tavanomaisiin maanrakennuskustannuksiin näh-
den ylimääräiset kulut. Maaomaisuusyksikkö vastaisi puhdistamisen 
suunnittelusta, tutkimuksista, valvonnasta ja mahdollisesta jälkitarkkai-
lusta.

Asemakaavan muutoksen nro 12331 (Jätkäsaari, Atlantinkaari) alueelle sijoittuvat 
tontit

Kaupungin tietojen mukaan maaperä asemakaavan muutoksen nro 
12331 alueelle sijoittuvilla ja vuokrausperuste-esityksen kohteena ole-
villa tonteilla on pilaantunut aiemmin harjoitetun toiminnan ja vanhojen 
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täyttöjen vuoksi. Tonttien pilaantunut maaperä kunnostetaan rakenta-
misen yhteydessä ympäristökeskuksen 23.6.2016 antaman päätöksen 
129 §:n mukaisesti. Rakennuttajat vastaisivat puhdistamiseen liittyvistä 
maanrakennustoimenpiteistä, kuten kaivusta ja kuljetuksesta, ympäris-
töviranomaisen päätöksen ja maaomaisuusyksikön ohjeiden mukaises-
ti. Kaupunki korvaisi rakennuttajille maaperän puhdistamisesta aiheutu-
neet tavanomaisiin maanrakennuskustannuksiin nähden ylimääräiset 
kulut. Maaomaisuusyksikkö vastaisi puhdistamisen suunnittelusta, tut-
kimuksista, valvonnasta ja mahdollisesta jälkitarkkailusta.  

Vertailutiedot ja ehdotetut vuokrausperusteet

Asuntotontit

Vuokrausperusteiden määrittelyssä on huomioitu Jätkäsaaren alueelle 
aiemmin vahvistetut vuokrausperusteet ja tonttien sijainti. Tällä tavoin 
on pyritty yhdenmukaiseen ja johdonmukaiseen hinnoitteluun. 

Vertailutietona todetaan, että kaupunginvaltuusto päätti 29.3.2017 (173 
§) oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan 20. kaupunginosan 
(Länsisatama) asemakaavan muutokseen nro 12270 merkityn ohjeelli-
sen asuntotontin (AK) 20070/2, asemakaavan muutokseen nro 12331 
merkityt ohjeelliset asuntotontit (AK) 20828/2-3 ja asemakaavan muu-
toksen nro 12331 alueelle sijoittuvan asuntotontin (AK) 20828/7 tai 
edellä mainituista tonteista vastaisuudessa muodostettavat tontit muun 
ohella seuraavasti:

 Tonttien (AK) vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaa-
vana asuinkerrosneliömetrihintana Hitas- asuntotuotannon, valtion 
korkotukeman vuokra-asuntotuotannon ja asumisoikeusasuntotuo-
tannon osalta 38 euroa.

 Tonteille mahdollisesti toteutettavista liike-, myymälä-, näyttely- tai 
muista vastaavista tiloista sekä mahdollisista toimisto- ja muista 
vastaavista tiloista peritään asuntokerrosalaa vastaavaa vuokraa.

 Tonttien vuosivuokrista peritään 80 % siltä ajalta, jona tonteille ra-
kennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asun-
tolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tonteille rakennetta-
vien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korko-
hyvitystä (korkotukea).

 Alkuvuosialennuksen johdosta asuntotonttien maanvuokrista peri-
tään valtion tukemilta tonteilta tai mainittua tuotantoa vastaavasta 
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tontin asuinrakennusoikeuden osuudesta 70 % ja vapaarahoitteisilta 
tonteilta vastaavin periaattein 80 % 31.12.2021 saakka.

Lisäksi vertailutietona todetaan, että kaupunginvaltuusto päätti 
17.1.2018 (10 §) oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan vuokraa-
maan Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) asema-
kaavan muutoksen nro 12270 alueelle sijoittuvat asuntotontit (AK) 
20076/1-3 tai niistä vastaisuudessa muodostettavat tontit muun ohella 
seuraavasti: 

 Tonttien (AK) vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaa-
vana asuinkerrosneliömetrihintana Hitas- asuntotuotannon, valtion 
korkotukeman vuokra-asuntotuotannon ja asumisoikeusasuntotuo-
tannon osalta 38 euroa.

 Tonteille mahdollisesti toteutettavista liike-, myymälä-, näyttely- tai 
muista vastaavista tiloista sekä mahdollisista toimisto- ja muista 
vastaavista tiloista peritään asuntokerrosalaa vastaavaa vuokraa.

 Tonttien vuosivuokrista peritään 80 % siltä ajalta, jona tonteille ra-
kennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asun-
tolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tonteille rakennetta-
vien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korko-
hyvitystä (korkotukea).

 Alkuvuosialennuksen johdosta asuntotonttien maanvuokrista peri-
tään valtion tukemilta tonteilta tai mainittua tuotantoa vastaavasta 
tontin asuinrakennusoikeuden osuudesta 70 % ja vapaarahoitteisilta 
tonteilta vastaavin periaattein 80 % 31.12.2021 saakka.

Kaupunginvaltuuston päätöksen 29.3.2017 (173 §) mukaiset tontit si-
joittuvat Jätkäsaaren uusimmille asemakaava-alueille (nro 12331, At-
lantinkaari ja nro 12270, Saukonlaituri, Länsi). Näiden tonttien rakenta-
minen on pääosin alkanut vuoden 2018 vaihteen molemmin puolin. Ai-
noastaan tontilla 20828/7 on rakennustyöt vielä aloittamatta. Kaupun-
ginvaltuuston päätöksen 17.1.2018 (10 §) mukaiset tontit sijoittuvat 
asemakaavan muutoksen nro 12270 (Saukonlaituri, Länsi) alueelle. 
Näiden tonttien rakentaminen on tarkoitus aloittaa keväällä 2018.    

Esityksen kohteena olevat korttelin 20828 tontit 4-6 sijoittuvat asema-
kaavan muutoksen nro 12331 (Atlantinkaari) alueelle vertailun kohtee-
na olevien tonttien välittömään läheisyyteen. Tonttien sijainti ei siten 
olennaisesti eroa vertailun kohteena olevien tonttien sijainnista. Näin 
ollen esityksen kohteena olevien tonttien asuinrakennusoikeuden arvoa 
voitaneen lähtökohtaisesti pitää suurin piirtein samanarvoisena kuin 
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edellä mainittujen valtuuston päätösten tarkoittamien tonttien. Jätkä-
saaren yleisessä kehittymisessä ja alueen rakentumisessa ei muutoin-
kaan ole viimeisen vuoden aikana tapahtunut mitään sellaista erityistä, 
jonka perusteella olisi aiheellista tarkistaa valtuuston päätösten 
29.3.2017 (173 §) ja 17.1.2018 (10 §) mukaisia vuokrausperustehinto-
ja. Edellä mainituin perustein aiemmin päätettyjä vuokrausperustehinto-
ja ei ole aiheellista tarkistaa.

Kuntalain 130 §:n 1 ja 2 momentin mukaan kunta voi luovuttaa tai an-
taa vuokralle vähintään kymmeneksi vuodeksi omistamansa kiinteistön 
kilpailutilanteessa markkinoilla toimivalle tarjouskilpailulla, jolle ei asete-
ta ehtoja. Tarjouskilpailun on oltava avoin ja siitä on tiedotettava riittä-
västi. Kunnan luovuttaessa tai antaessa vuokralle vähintään kymme-
neksi vuodeksi omistamansa kiinteistön ilman 1 momentin mukaista 
tarjouskilpailua, puolueettoman arvioijan on arvioitava kiinteistön mark-
kina-arvo tai markkinaperusteinen vuokrataso. Koska asuntotontit tul-
laan jatkossa vuokraamaan asunto-osakeyhtiölle, jotka eivät toimi 
markkinoilla kilpailutilanteessa, ei puolueettoman arvioijan arvioitava 
kiinteistön markkinaperusteisesta vuokratasosta ole tarpeen esittää.

Edellä olevan perusteella tonttien vuokrien esitetään määräytyvän seu-
raavasti:

Esityksessä mainittujen asuinkerrostalotonttien (AK) vuosivuokra mää-
rätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana 
Hitas-asuntotuotannon osalta 38.

Ensi vaiheessa tonteille esitetään myönnettäväksi alkuperäisestä vuok-
rasta 20 % alkuvuosialennus 31.12.2021 saakka. Alkuvuosialennus 
esitetään myönnettäväksi alueen rakentamisesta johtuvan keskeneräi-
syyden perusteella. Tämän johdosta tonttien maanvuokrasta perittäisiin 
80 % 31.12.2021 saakka.

Asuntotonteille mahdollisesti toteutettavien liike-, myymälä-, näyttely- 
tai muiden vastaavien tilojen osalta (nk. kivijalkaliiketilat) sekä mahdolli-
sesti toteutettavien toimisto- ja muiden vastaavien tilojen osalta esite-
tään perittäväksi asuntokerrosalaa vastaavaa maanvuokraa.

Asuntotonteille mahdollisesti toteutettavien julkisten palvelutilojen 
(esim. päiväkoti), ryhmäkotitilojen tai muiden Y-käyttötarkoituksen mu-
kaisten tilojen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elin-
kustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
kerrosneliömetrihintana 19 euroa. Ehdotettu vuokra vastaa yleisten ra-
kennusten tonteilta keskimäärin perittyä vuokratasoa, joka on noin puo-
let vastaavasta asuntotontista peritystä vuokrasta.
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Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta maanvuokraa ei perit-
täisi.

Autopaikkatontti (LPA -1) 20068/1

Autopaikkatontin (LPA -1) 20068/1 vuosivuokran ehdotetaan perustu-
van vakiintuneen käytännön mukaisesti virallisen elinkustannusindeksin 
”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaan 1 euron suuruiseen 
tonttineliömetrihintaan. 

Vertailutietona todettakoon, että kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016 
(197 §) oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan Helsingin kau-
pungin 49. kaupunginosan (Laajasalo) Hopealaakson ja Kaitalahden 
laajennuksen asemakaavan ja asemakaavan muutokseen nro 11950 
sekä Haakoninlahti 1:n asemakaavaan nro 12010 merkityt autopaikka-
tontit (LPA) 49183/1, 49271/3, 49271/5 ja 49272/2 siten, että vuosi-
vuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin 
”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana neliömetrihintana yhtä 
(1) euroa.

Autopaikkatontti (LPA) 20831/1

Autopaikkatontin (LPA) 20831/1 vuosivuokran ehdotetaan perustuvan 
vakiintuneen käytännön mukaisesti virallisen elinkustannusindeksin ”lo-
kakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaan 1 euron suuruiseen tont-
tineliömetrihintaan. Vertailutietoina viitataan edellä esitettyyn kaupun-
ginvaltuuston 22.6.2016 (197 §) tekemään päätökseen.

Tämän lisäksi esitetään, että autopaikkatontille (LPA) toteutettavien 
päivittäistavarakauppatilojen osalta vuosivuokra määrättäisiin pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pis-
telukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 36 euroa. Laskennalli-
nen k-m² -hinta hintatasossa (12/2017, ind. 19,35) olisi tällöin noin 697 
euroa. Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit palvelu on teettänyt ulko-
puolisella asiantuntijalla arviolausunnon tontin 20831/1 päivittäistavara-
kaupan rakennusoikeuden arvosta. Esitetty vuokrausperustehinta vas-
taa arviolausunnon mukaista käypää markkina-arvoa. 

Yleistä

Kaupunginvaltuuston päätöksen 1.10.1980 (asia nro 18) mukaan asun-
totontin vuosivuokra on 4 % ja muiden tonttien 5 % tontin laskennalli-
sesta hinnasta, mikä määräytyy tontin pääasiallisen käyttötarkoituksen 
mukaisesti. 
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Vuokrien määrittelyssä on huomioitu Jätkäsaaren alueelle aiemmin 
vahvistetut vuokrausperusteet ja tonttien sijainti. Tällä tavoin on pyritty 
yhdenmukaiseen ja johdonmukaiseen hinnoitteluun. Autopaikkatonttien 
osalta vuokra perustuu vakiintuneeseen käytäntöön sekä autopaikka-
tontin 20831/1 päivittäistavarakaupan rakennusoikeuden osalta hankit-
tuun arviolausuntoon. 

Asuntotonttien laskennallinen k-m² -hinta hintatasossa (12/2017, ind. 
19,35) olisi esitetyn mukaisesti noin 735 euroa. Asuntotonttien maan-
vuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin olisi mainitussa hin-
tatasossa noin 2,94 euroa/as-m2/kk.

Mainituissa hinta-arvioissa ei ole huomioitu asuntotonteille edellä esi-
tettyä ns. alkuvuosialennusta, joka olisi voimassa 31.12.2021 saakka. 
Alkuvuosialennus alentaa ensi vaiheessa edellä mainittua hintaa 20 
%:lla 31.12.2021 saakka.        

Vuokra-aika

Kaupunginvaltuusto päätti 17.1.2018 (10 §) oikeuttaa kaupunkiympäris-
tölautakunnan vuokraamaan Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan 
(Länsisatama) asemakaavan muutoksen nro 12270 alueelle sijoittuvat 
asuntotontit (AK) 20076/1-3 tai niistä vastaisuudessa muodostettavat 
tontit lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 
saakka.

Kaupunginvaltuusto päätti 29.3.2017 (173 §) oikeuttaa kiinteistölauta-
kunnan vuokraamaan 20. kaupunginosan (Länsisatama) asemakaavan 
muutokseen nro 12270 merkityn ohjeellisen asuntotontin (AK) 20070/2, 
asemakaavan muutokseen nro 12331 merkityt ohjeelliset asuntotontit 
(AK) 20828/2-3 ja asemakaavan muutoksen nro 12331 alueelle sijoittu-
van asuntotontin (AK) 20828/7 tai edellä mainituista tonteista vastai-
suudessa muodostettavat tontit lautakunnan määräämästä ajankoh-
dasta alkaen 31.12.2080 saakka.

Jätkäsaaren alueelle vahvistetuissa vuokrausperusteissa on sovellettu 
vuoden 2080 lopussa päättyvää vuokra-aikaa, sillä alueella on tarkoitus 
vuokrata tontit noin 60 vuodeksi. Tämän vuoksi vuokra-ajan loppumisa-
jankohdaksi esitetään 31.12.2080.

Arviokirja on salassa pidettävä asiakirja (JulkL 24 § 1 mom. 17 kohta). 
Luottamushenkilöillä on mahdollisuus tutustua arviokirjaan kaupungin 
kirjaamossa esityslistan julkaisun jälkeen. Kokouspäivänä arviokirja on 
saatavissa kokouksen sihteeriltä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Ote ajantasakaavasta (tontit 20828/4-6, 20831/1)
2 Ote ajantasakaavasta (tontti 20068/1)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 27.02.2018 § 100

HEL 2018-001974 T 10 01 01 02

Esitys

ESITYSEHDOTUS A

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupun-
kiympäristölautakunta oikeutetaan vuokraamaan Helsingin kaupungin 
20. kaupunginosan (Länsisatama) asemakaavan muutoksen nro 12331 
alueelle sijoittuvat asuntotontit (AK) 20828/4-6 tai niistä vastaisuudessa 
muodostettavat tontit lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 
31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:  

1. Asuinkerrostalotonttien (AK) vuosivuokra määrätään pitäen pe-
rusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” 
pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana Hitas-
asuntotuotannon osalta vähintään 38 euroa. Laskennallinen k-
m² -hinta hintatasossa (12/2017, ind. 19,35) olisi tällöin noin 735 
euroa. 

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asun-
tojen ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä 
maanvuokraa. 

Asuntotonteille mahdollisesti toteutettavista nk. kivijalkaliike, -
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myymälä, -näyttely, -toimisto tai muista vastaavista tiloista peri-
tään asuntokerrosalaa vastaavaa vuokraa.

Asuntotonteille mahdollisesti toteutettavien julkisten palvelutilo-
jen (esim. päiväkoti), ryhmäkotitilojen tai muiden Y-käyttötarkoi-
tuksen mukaisten tilojen vuosivuokra määräytyy pitäen perus-
teena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pis-
telukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana vähintään 19 
euroa. Laskennallinen k-m² -hinta hintatasossa (12/2017, ind. 
19,35) olisi tällöin noin 368 euroa.

2. Alkuvuosialennuksen johdosta asuntotonttien maanvuokrasta 
peritään vapaarahoitteisilta tonteilta 80 % 31.12.2021 saakka.

3. Muuten noudatetaan soveltuvin osin tavanomaisia asuntotont-
tien vuokrausehtoja sekä kaupunkiympäristölautakunnan mah-
dollisesti päättämiä lisäehtoja. Hitas-kohteiden osalta noudate-
taan lisäksi kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättä-
miä asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyä koskevia ehtoja.

ESITYSEHDOTUS B

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupun-
kiympäristölautakunta oikeutetaan vuokraamaan Helsingin kaupungin 
20. kaupunginosan (Länsisatama) asemakaavan muutoksen nro 12270 
alueelle sijoittuva korttelin 20068 ohjeellinen autopaikkatontti (LPA -1) 1 
tai siitä vastaisuudessa muodostettava tontti lautakunnan määräämäs-
tä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:  

1. Autopaikkatontin (LPA -1) vuosivuokra määrätään pitäen perus-
teena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pis-
telukua 100 vastaavana neliömetrihintana 1 euroa. Laskennalli-
nen m² -hinta hintatasossa (12/2017, ind. 19,35) olisi tällöin noin 
19 euroa. 

2. Muuten noudatetaan soveltuvin osin tavanomaisia autopaikoitu-
salueiden vuokrausehtoja sekä kaupunkiympäristölautakunnan 
mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

ESITYSEHDOTUS C
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Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupun-
kiympäristölautakunta oikeutetaan vuokraamaan Helsingin kaupungin 
20. kaupunginosan (Länsisatama) asemakaavan muutoksen nro 12331 
alueelle sijoittuva korttelin 20831 ohjeellinen autopaikkatontti (LPA) 1 
tai siitä vastaisuudessa muodostettava tontti lautakunnan määräämäs-
tä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:  

1. Autopaikkatontin (LPA) vuosivuokra määrätään pitäen perustee-
na virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelu-
kua 100 vastaavana neliömetrihintana 1 euroa. Laskennallinen 
m² -hinta hintatasossa (12/2017, ind. 19,35) olisi tällöin noin 19 
euroa. 

2. Tämän lisäksi autopaikkatontille (LPA) toteutettavien päivittäista-
varakauppatilojen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena vi-
rallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 
100 vastaavana kerrosneliömetrihintana vähintään 36 euroa. 
Laskennallinen k-m² -hinta hintatasossa (12/2017, ind. 19,35) 
olisi tällöin noin 697 euroa

3. Muuten noudatetaan soveltuvin osin tavanomaisia autopaikoitu-
salueiden sekä liike- ja toimistotilojen vuokrausehtoja sekä kau-
punkiympäristölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Kristian Berlin, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 36438

kristian.berlin(a)hel.fi
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§ 196
V 25.4.2018, Hernesaaren raitiotien yleissuunnitelma

HEL 2016-014135 T 08 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Hernesaaren raitiotien yleis-
suunnitelman siten, että 

- hankkeen kustannusarvio on 16,9 milj. euroa (MAKU-indeksi 109,1, 
2010=100)

- hankkeesta laaditaan hyväksytyn yleissuunnitelman ja kokonaiskus-
tannusarvion mukainen tarkempi hankesuunnitelma. Hankesuunnitel-
massa voidaan tehdä hankkeeseen vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia, 
jotka eivät olennaisesti muuta yleissuunnitelman sisältöä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
Saara Kanto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys 12.4.2017
2 Hernesaaren raitiotien yleissuunnitelma
3 Hernesaaren raitiotie - liikenteen yleissuunnitelmat Hietalahti-Eiranranta
4 Hernesaaren raitiotie - liikenteen yleissuunnitelmat, väliaikainen kääntö-

paikka
5 Hernesaaren raitiotie - liikenteen yleissuunnitelmat Eiranranta-Herne-

saari
6 Hernesaaren raitiotien kustannusarvio
7 Hernesaaren raitiotien hankearviointi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Lautakunnan esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta on 14.2.2017 (84 §) tehnyt esityksen 
Hernesaaren raitiotien yleissuunnitelman hyväksymisestä.

Lautakunnan esityslistateksti asiasta on liitteenä 1. Yleissuunnitelma 
piirustuksineen on liitteinä 2–5, hankearviointi liitteenä 6 ja kustannu-
sarvio liitteenä 7.

Aikaisempia päätöksiä

Raitiotien laajennus Hernesaareen on esitetty periaatteellisena Jätkä-
saaren raitiotien perustamissuunnitelmassa vuodelta 2008. Kaupungin-
valtuuston 9.4.2014 (107 §) hyväksymässä Telakkarannan asemakaa-
vassa nro 12100 on esitetty raitiotieyhteys Hietalahdenrannan ja Telak-
kakadun alueella. HSL:n hallituksen 10.2.2015 (23 §) hyväksymässä 
raitioliikenteen linjastosuunnitelmassa, joka ulottuu vuoteen 2024 saak-
ka, on otettu huomioon raitiolinjaus Hernesaareen.

Kaupunginvaltuusto on 8.6.2016 (165 §) hyväksynyt Hietalahdenran-
nan, Telakkakadun ja Eiranrannan liikennesuunnitelman. Katusuunni-
telmat Bulevardin ja Eiranrannan väliseltä osuudelta on hyväksytty 
yleisten töiden lautakunnassa 23.8.2016 (340 §). Telakkakadun osuu-
den katurakentamisen on tarkoitus alkaa jo vuonna 2018.

Kaupunginvaltuuston 27.9.2017 (321 §) hyväksymän Helsingin kaupun-
kistrategian yhdeksi tavoitteeksi on kirjattu, että keskustan raitioverkon 
toteutus etenee.

Kaupunginvaltuusto on 17.1.2018 (11 §) hyväksynyt Hernesaaren 
osayleiskaavan nro 12385, jonka joukkoliikenneratkaisu perustuu raitio-
tiehen Hernesaaressa. 

Vuorovaikutus ja viranomaisyhteistyö

Yleissuunnitelmaa laadittaessa ei ole järjestetty erillistä. Raitiolinjasto-
ratkaisu perustuu HSL:n hallituksen hyväksymään raitioliikenteen lin-
jastosuunnitelmaan, jota on vuorovaikutettu monipuolisesti linjasto-
suunnitelmaa laadittaessa. Katutilan ja maankäytön osalta vuorovaiku-
tustilaisuuksia on järjestetty osana osayleiskaavatyötä, asemakaavoi-
tusta ja katusuunnittelua.

Yleissuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialalla yhteistyös-
sä liikenneliikelaitoksen, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ja 
kaupunginkanslian kanssa. Lisäksi yleissuunnitelman sisältö on käyty 
läpi yhdessä pelastuslaitoksen ja kaupunkiympäristön toimialan ympä-
ristöpalvelut-yksikön kanssa. Mielipiteet liittyen pelastuslaitoksen toi-
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mintaedellytysten varmistamiseen raitiotien varrella ja raitiotiestä johtu-
vien ympäristöhaittojen torjumiseen on huomioitu suunnitelmassa.

Hankkeen sisällöstä

Yleistä

Hernesaaresta ja Telakkarannasta arvioidaan rakentuvan tulevaisuu-
dessa noin 7 300 asukkaan ja noin 3 700 työpaikan alue. Lisäksi on ta-
voitteena, että Hernesaareen muodostuu monipuolinen matkailu- ja va-
paa-ajan palveluiden keskittymä, joka tukeutuu rantapuistoon, venesa-
tamaan ja risteilymatkailuun.

Hernesaarta palvelee nykyisin bussilinja 14, joka kulkee reittiä Herne-
saari – Kamppi – Pajamäki. Hernesaari on kantakaupungin eteläreunal-
la sijaitseva pitkä ja kapea niemi, jonne monipuolisten suorien ja vaih-
dottomien joukkoliikenneyhteyksien tuominen on vain rajoitetusti mah-
dollista.

Hernesaaren osayleiskaavan mukaisesti Hernesaareen on suunniteltu 
raitiotieyhteys alueen joukkoliikenneyhteydeksi. Vertailuvaihtoehtona 
yleissuunnitelmaa laadittaessa käytettiin bussiliikenteeseen perustuvaa 
vaihtoehtoa. Bussiliikenne kulkisi Kampin ja Eiran välillä nykytilanteen 
mukaisesti etelän suuntaan Albertinkatua ja pohjoiseen Fredrikinkatua. 
Eiran ja Hernesaaren välillä bussiliikenteelle olisi mahdollista rakentaa 
omat kaistat, joten siellä bussiliikenteen toimintaedellytykset olisivat hy-
vät.

Hankkeen keskeinen sisältö

Hernesaareen suunnitellun raitiotien pituus on 2,1 km. Suunniteltu lin-
jaus alkaa Hietalahdesta nykyiseltä rataverkolta Bulevardin länsipääs-
tä, josta se jatkuu Hernesaaren eteläkärkeen reittiä Telakkakatu – Ei-
ranranta – Laivakatu. Uusi joukkoliikenneyhteys yhdistyy kantakaupun-
gin olemassa olevaan verkostoon. Se täydentää samalla Telakkaran-
nan, Punavuoren ja Eiran joukkoliikennepalvelua.

Hankkeen tavoitteena on luoda Hernesaaren, Telakkarannan, Puna-
vuoren ja Eiran alueelle uusi nopea ja korkeatasoinen joukkoliiken-
neyhteys, joka on joukkoliikenteen palvelutasoon nähden kustannuste-
hokas. Hernesaaren ja Telakkarannan alueille toteutetaan tulevaisuu-
dessa asuin-, työpaikka- ja palvelurakentamista.  

Raitiotie kulkee Hietalahdenrannassa, Telakkakadulla ja Eiranrannassa 
kadun keskellä omalla kaistallaan. Myös Bulevardin länsipäähän raitio-
vaunulle järjestetään oma lyhyt kaista, mikä helpottaa liittymän valo-oh-
jausta. 
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Linjalle on suunniteltu viisi pysäkkiparia. Pysäkkiväli on noin 400 m, jo-
ka on hieman nykyverkon keskimääräistä pysäkkiväliä (350 m) pidem-
pi. Päätepysäkille rakennetaan kaksi lähtölaituria, millä varaudutaan sii-
hen, että tulevaisuudessa Hernesaareen kulkisi kaksi raitiolinjaa. 

Linjan rakentamisen on suunniteltu toteutuvan kahdessa vaiheessa. 
Ensimmäinen vaihe ulottuu Hietalahdenrannasta Hernesaaren pohjoi-
sosaan. Raitiotielle rakennetaan väliaikainen kääntöpaikka Hietalahti – 
Eiranranta -osuuden tarpeisiin. Kääntöpaikka sijoittuu Laivakadun, Her-
nesaarenrannan ja purettavan telakkahallin rajaamalle alueelle, joka 
toimii nykyään telakan pysäköintialueena. Kääntöpaikalle tehdään jättö-
laituri ja lähtölaituri sekä kääntösilmukan sisään pysäköintipaikkoja. 
Raitiotien valmistuessa Hernesaaren kärkeen saakka väliaikainen 
kääntöpaikka puretaan.

Ensimmäisessä vaiheessa Telakkakadun radan käyttöönoton myötä 
linjan 6 päätepysäkki siirtyy Hietalahdesta Eiranrantaan väliaikaiselle 
päätepysäkille. Linjan vuoroväli on arkisin ja lauantaisin 10 minuuttia ja 
sunnuntaisin 12 minuuttia. Raitioliikenteen muutos ei vaikuta bussilii-
kenteeseen.

Toisessa vaiheessa Laivakadun radan ja Hernesaaren päätepysäkin 
käyttöönoton myötä linjan 6 päätepysäkki siirtyy Eiranrannasta lopulli-
selle päätepysäkille Hernesaaren kärkeen. Linjan vuoroväli on arkisin 
ja lauantaisin 10 minuuttia ja sunnuntaisin 12 minuuttia. Raitioliikenteen 
muutoksen myötä bussilinjan 14 reitti voidaan lyhentää päättyväksi Lai-
vurinkadulle.

Matka-aika lopputilanteessa Hernesaaren päätepysäkiltä Helsingin 
päärautatieasemalle on 14–16 minuuttia.

Kun Hernesaaren asukasmäärä on kasvanut niin suureksi, että yhden 
raitiovaunulinjan kapasiteetti käy riittämättömäksi, Hernesaareen on 
tarkoitus liikennöidä ruuhka-aikoina toista raitiolinjaa. Linjan vuorovälik-
si on suunniteltu ruuhka-aikoina 10 minuuttia, jolloin ydinkeskustan ja 
Hernesaaren välisen liikenteen vuoroväli tihenee 5 minuuttiin. Linja voi-
daan liittää heilurilinjana johonkin kantakaupungin itäpuoliseen linjaan, 
esim. suunniteltuun Kruunusillat-hankkeen myötä toteutuvaan Haako-
ninlahden linjaan. Rataverkko mahdollistaa erilaisia linjastovaihtoehtoja 
ja lopputilanteen linjasto suunnitellaan myöhemmin erikseen.

Hankkeen kustannukset, toteuttamisaikataulu ja vaiheistus

Hernesaaren raitiotien kustannusarvio on 16,9 milj. euroa (MAKU-in-
deksi 109,1) sisältäen väliaikaisen kääntöpaikan rakentamisen. Kustan-
nusarvio sisältää vain raitiotien, ratasähkön ja pysäkkien kustannukset. 
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Katurakentamisen kustannukset arvioidaan erikseen katusuunnitelmis-
sa.

Kustannusarvio jakautuu siten, että ensimmäisen vaiheen (Hietalah-
desta Eiranrantaan) kustannuksiksi on arvioitu noin 8,9 milj. euroa ja 
väliaikaisen kääntöpaikan kustannuksiksi noin 1,6 milj. euroa eli yh-
teensä 10,5 milj. euroa. Toisen vaiheen (Eiranrannasta Hernesaaren 
kärkeen) kustannuksiksi on arvioitu noin 6,4 milj. euroa. 

Hanke on suunniteltu toteutettavaksi alueelle tulevien katujen rakenta-
misen yhteydessä. Raitiotien ensimmäisen vaiheen rakentamisen ar-
vioidaan alkavan vuonna 2018 ja sen arvioidaan olevan käyttöön otet-
tavissa vuonna 2021.

Hernesaaren asuntorakentaminen käynnistyy tämän hetkisen näke-
myksen mukaan alueen eteläosasta edeten kohti pohjoista. Ensimmäi-
set asuntotonttien luovutukset voidaan tehdä arviolta vuonna 2020, kun 
asemakaava on saanut lainvoiman. Hernesaaren katurakentamisen on 
arvioitu alkavan vuoden 2021 alussa, jolloin myös raitiotien toisen vai-
heen rakentaminen voi alkaa. Ensimmäisten hankkeiden arvioidaan 
lähtevän liikkeelle vuoden 2021 lopulla ja valmistuvan vuonna 2023.

Raitiotien toisen vaiheen liikennöinnin on arvioitu alkavan vuonna 2023 
ajankohdan tarkentuessa alueen rakentumisen aikataulujen mukaisesti. 
Raitiotie ja Hernesaaren ensimmäisten asuntojen on suunniteltu val-
mistuvan samaan aikaan siten, että raitioliikenne Hernesaaren etelä-
kärkeen alkaisi ensimmäisten asukkaiden muuttaessa alueelle.

Liikennöintikustannukset

Liikennöintikustannukset on laskettu niiltä joukkoliikennelinjoilta, joihin 
Hernesaaren joukkoliikennejärjestelmää koskevilla suunnitelmilla on 
vaikutusta. Raitioliikenteessä muutokset koskevat vain raitiolinjaa 6. 
Bussiliikenteessä liikennöintimuutoksia tulee suunnitelman puitteissa 
linjoille 14, 18, 39 ja 39B.

Hernesaaren raitiolinjan toisen vaiheen valmistuttua raitiolinjan liiken-
nöintikustannuksiksi on arvioitu noin 7,0 milj. euroa ja kolmannessa vai-
heessa, kun myös toinen raitiolinja Hernesaareen on toiminnassa, noin 
8,0 milj. euroa. Raitiolinjan vaikutusalueen bussilinjoista aiheutuu lisäk-
si noin 10,2 milj. euron liikennöintikustannukset valitussa raitiolinjavaih-
toehdossa. 

Hernesaaren raitiolinjan toisen vaiheen jälkeisessä tilanteessa liiken-
nöintikustannusten (yhtensä 17,2 milj. euroa) on arvioitu olevan noin 
0,3 milj. euroa suuremmat vuositasolla kuin pelkässä bussivaihtoeh-
dossa. Siinä tilanteessa, kun myös Hernesaaren toinen raitiolinja on 
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käytössä, on liikennöintikustannusten kuitenkin arvioitu olevan noin 0,9 
milj. euroa vähemmän vuodessa kuin bussiliikenteeseen perustuvassa 
vaihtoehdossa. Raitioliikenne korvaa lähtötilanteen bussiliikenteen Her-
nesaaressa, mikä säästää kustannuksia. Raitioliikenteeseen perustuva 
Hernesaaren joukkoliikennejärjestelmän vaihtoehto on siten yleissuun-
nitelmassa arvioitu kokonaisuudessaan bussiliikenteeseen perustuvaa 
vaihtoehtoa edullisemmaksi liikennöidä. Raitioliikenteen kustannuste-
hokkuutta on linjastojärjestelyin vielä mahdollista parantaa, kun raitio-
linjastoa tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena. 

Hernesaaren raitiotien liikennöintikustannukseksi on arvioitu 1,52 euroa 
nousua kohden. Yleissuunnitelmassa vertailuvaihtoehtona käytetyn 
bussiliikenteeseen perustuvan joukkoliikennejärjestelmän liikennöinti-
kustannuksen on arvioitu olevan 1,92 euroa nousua kohden. 

Hankkeen vaikutukset

Yleissuunnitelmassa on arvioitu Hernesaaren joukkoliikennejärjestel-
män vaikutuksia suhteessa joukkoliikennejärjestelmälle asetettuihin ta-
voitteisiin, kaupunkirakenteen ja imagon kannalta, joukkoliikennemat-
kustamisen kannalta sekä järjestelmän taloudellisuuden kannalta. Han-
kearviointiin on koottu keskeiset tulokset arvioinneista.

Raitiotie toteuttaa hyvin Hernesaaren joukkoliikennejärjestelmälle ase-
tetut tavoitteet. Myös raitioliikenteelle asetettujen kehittämistavoitteiden 
(nopeustavoite, sujuvuustavoite, luotettavuustavoite ja häiriöttömyysta-
voite) toteutumiselle on hyvät edellytykset suunnitelman mukaisilla rat-
kaisuilla. 

Raitiotien vertailuvaihtoehtona tarkastelussa on ollut bussiliikenne. Ver-
tailuvaihtoehdossa bussiliikennettä Hernesaareen lisättäisiin alueen ra-
kentamisen etenemisen mukaisessa tahdissa. Ensimmäisessä vai-
heessa bussiliikenne aloitettaisiin 2-akselisilla busseilla nykytilanteen 
linjaston mukaisesti, toisessa vaiheessa bussilinjan 18 reittiä pidennet-
täisiin Hernesaareen. Hernesaaren asukasmäärän kasvaessa bussien 
14, 18 sekä 39 ja 39B vuorovälejä tihennettäisiin kapasiteetin kasvatta-
miseksi. Rakentamiskustannuksiksi on arvioitu noin 1,5 milj. euroa.

Bussivaihtoehdon heikkous suhteessa raitiotiehen on liikennöinnin suu-
rempi kustannus matkustajaa kohden. Toisaalta bussivaihtoehdon etu-
na on selvästi alhaisempi investointikustannus ja tiheämpi vuoroväli 
(ruuhkassa 2–3 minuuttia ja muutoin 7–8 minuuttia).

Seudulliset joukkoliikenneyhteydet ovat bussivaihtoehdossa suppeam-
mat, koska vaihtopaikka muodostuu rautatieaseman sijaan Kamppiin. 
Bussiliikenteen merkittävä tihentyminen nykyisestä heikentäisi Fredri-
kinkadun toimivuutta joukkoliikenteen väylänä, sillä uhkana on lyhyiden 
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yhdistettyjen raitiovaunu- ja bussipysäkkien ruuhkautuminen. Kaduilla 
bussiliikenne kulkee samoilla kaistoilla muun ajoneuvoliikenteen kans-
sa, mikä heikentää linjan sujuvuutta ja aiheuttaa epätäsmällisyyttä lii-
kennöintiin.

Hernesaaren raitiotie mahdollistaa yhteensä 465 000 k-m² uudis- ja 
täydennysrakentamisen raideliikenteen varrelle. Bussiliikenteeseen pe-
rustuvassa vaihtoehdossa täydennysrakentaminen sijoittuu raideliiken-
teen vaikutusalueen ulkopuolelle. Raitiotien rakentamiskustannuksien 
arvioidaan olevan uuden asuinkerrosalan määrään nähden noin 50 eu-
roa/k-m². 

Raitiotien arvioidaan lisäävän uusien joukkoliikennematkustajien mää-
rää 6 500–8 000 arkivuorokaudessa. Joukkoliikenteen kulkumuoto-
osuuden odotetaan olevan 40 % kaikista matkoista ja 63 % moottoroi-
duista matkoista.

Raitiotie vahvistaa Hernesaareen tavoiteltavaa imagoa kantakaupungin 
laajennuksena.

Hankkeen vaikutukset kaupungin käyttötalouteen

Investointi aiheuttaa 35 vuoden poistoajalla tasapoistoina 0,5 milj. eu-
ron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän perussopimuksen perusteella 
50 % investoinnin poistoista (noin 0,25 milj. euroa/vuosi) ja 50 % las-
kennallisista korkomenoista (35 vuoden aikana yhteensä noin 7,4 milj. 
euroa, laskentakorko 5 %) voidaan laskuttaa HSL:ltä. Liikenneliikelaitos 
palauttaa HSL:ltä laskuttamansa 50 % laskennallisen korkomenon ns. 
infran korkotulona kaupungille.

Loppuosa poistoista (noin 0,25 milj. euroa vuodessa) ja investoinnin ra-
hoittamisesta aiheutuvat todelliset noin 10,1 milj. euron korkokulut lai-
na-aikana (korkokanta 4 % ja laina-aika 25 vuotta) jäävät kaupungin lii-
kenneliikelaitoksen infratukena maksettavaksi. Lisäksi osa HSL:ltä las-
kutettavasta 50 % poisto-osuudesta ja 50 % laskennallisesta korosta 
sekä liikennöintikustannuksista kiertyy vuosittain käytön mukaisesti 
kaupungin maksettavaksi HSL.n maksuosuuden kautta.

Kokonaisvaikutus kaupungin toimintamenoihin on keskimäärin 0,6 milj. 
euroa vuodessa 35 vuoden ajan eli yhteensä noin 20,1 milj. euroa.

Jatkotoimenpiteet

Liikenneliikelaitos laatii kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen hank-
keesta hankesuunnitelman, joka viedään liikenneliikelaitoksen johto-
kunnan hyväksyttäväksi. 
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Telakkakadun rakentaminen käynnistyy vuoden 2018 aikana ja jatkuu 
vuoteen 2021. Hernesaaren alueen katusuunnittelu käynnistetään vuo-
sien 2018-2019 aikana. Laivakadun rakentaminen voi käynnistyä tä-
män hetkisen arvion mukaan vuoden 2021 alussa. Katurakentaminen 
etenee tämän jälkeen asuntorakentamisen vaatimassa aikataulussa.

Kaupunginhallituksen kannanotot

Hanke on perusteltu Hernesaaren rakentuvan alueen joukkoliikenneyh-
teyksien kannalta. Raitiotie toteuttaa Hernesaaren osayleiskaavaehdo-
tuksen mukaisia kaupunkirakenteellisia ja liikenteellisiä tavoitteita.

Kaupunginvaltuuston 29.11.2017 hyväksymän vuoden 2018 talousar-
vion ja taloussuunnitelman 2019–2020 liitteenä olevassa, liikenneliike-
laitoksen 10-vuotisessa investointiohjelmassa on Hernesaaren raitio-
tien toteuttamiseen osoitettu raitioliikenteen linjastosuunnitelman (RAI-
LI) hankkeisiin esitettyjen määrärahojen puitteissa yhteensä noin 9 milj. 
euroa. Hanke tulee toteuttaa liikenneliikelaitoksen investointiohjelman 
10-vuotisen kokonaistason puitteissa.

Investointiohjelman pohjana olleen alustavan kustannusarvion ja yleis-
suunnitelman yhteydessä tarkentuneen kustannusarvion ero on merkit-
tävä. Alustavien tarkastelujen yhteydessä tehtävää kustannusten ar-
viointia tulee edelleen kehittää ja liikenneliikelaitoksen investointien oh-
jelmoinnin tarkkuustasoa tulee jatkossa parantaa, jotta kaupungilla käy-
tössä olevan, investointien 10-vuotisen ohjelmakauden tarkkuustaso 
paranee.

Esitys on kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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7 Hernesaaren raitiotien hankearviointi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
HKL

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.02.2017 § 84

HEL 2016-014135 T 08 00 02

Hankenumero 0855_11

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle 
Hernesaaren raitiotien yleissuunnitelman hyväksymistä hankesuunni-
telman laatimisen lähtökohdaksi.

31.01.2017 Pöydälle

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Taneli Nissinen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37447

taneli.nissinen(a)hel.fi
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§ 197
V 25.4.2018, Pasilan Postipuiston asemakaavan muuttaminen (nro 
12475, maaliikennekeskus)

HEL 2014-003386 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 17. kaupunginosan (Pasila, Pohjois-Pa-
sila) postiliikenne- sekä moottoriajoneuvojen huolto- ja korjaamoalueita, 
rautatiealueita ja katualueita sekä 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Mau-
nulanpuisto) maaliikennekeskusaluetta, puisto- ja katualueita ja kau-
punginosan rajaa koskevan asemakaavan muutoksen 24.10.2017 päi-
vätyn ja 27.3.2018 muutetun piirustuksen numero 12475 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Asemakaavan muutoksen myötä muodostuvat uudet korttelit 17114–
17131.

Käsittely

Esteelliset: Anni Sinnemäki

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12475 kartta, päivätty 24.10.2017, muu-
tettu 27.3.2018

2 Asemakaavan muutoksen nro 12457 selostus, päivätty 24.10.2017, 
muutettu 27.3.2018, päivitetty Kylk:n 27.3.2018 päätöksen mukaiseksi

3 Liikennesuunnitelma nro 6756, päivätty 24.10.2017, muutettu 27.3.2018
4 Vuorovaikutusraportti liitteineen 3.6.2014, täydennetty 1.12.2015, 

24.10.2017 ja 27.3.2018
5 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Helen Sähköverkko Oy
HSL
HSY
Liikennevirasto
ELY-keskus Esitysteksti

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Alue sijaitsee Metsäläntien eteläpuolella ja Veturitien länsipuolella 
osoitteessa Metsäläntie 2–4. Lännessä asemakaavan muutosalue ra-
joittuu Keskuspuistoon. Etelässä muutosalue rajautuu Ilmalan ratapiha-
alueeseen.

Asemakaavan muutos mahdollistaa uuden asuinalueen rakentamisen 
noin 5 700 asukkaalle entisen maaliikennekeskuksen alueelle. Kaavas-
sa on varauduttu alakoulun ja kahden päiväkodin rakentamiseen.

Tavoitteena on tehokkaasti rakennettu urbaani kerrostaloalue. Asunto-
korttelit ovat katutilaa selkeästi rajaavia monimuotoisia umpikortteleita, 
jotka muodostavat avoimia ja yhtenäisiä sisäpihoja. Kerrosluku vaihte-
lee viidestä kahdeksaan. Alueella on myös kaksi korkeampaa 12- ja 
15-kerroksista maamerkkirakennusta.

Rullakkotorille, alueen keskelle, rakennetaan asukkaiden yhteistilara-
kennus. Torin ympärille ja Postiljoonikadun varteen sijoittuvat alueen lii-
ke- ja työtilat sekä päivittäistavarakauppa rakennusten ensimmäisiin 
kerroksiin. Alueen länsireunassa oleva tie (Postintaival) poistuu käytös-
tä ja sen paikalle rakennetaan uusi kaupunginosapuisto (Postipuisto).

Asemakaavan muutos sisältää kerrosalaa 249 895 k-m², josta on asu-
mista 236 200 k-m², liike- ja toimitilaa 4 310 k-m², julkisia palveluja 
8 200 k-m² ja yhteistilarakennusta 1 185 k-m². Asuinkortteleiden keski-
määräinen tehokkuus on 2,44.

Esittelijän perustelut
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Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukai-
nen ja pääosin oikeusvaikutteisen yleiskaavan 2002 mukainen. Kaava-
ratkaisu poikkeaa yleiskaavasta siten, että siinä ei ole pientalovaltaista 
osaa, vaan koko alue on tehokkaasti rakennettavaa kerrostaloaluetta. 
Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista. Alueelle kaavoitetaan kohtuuhintaisia asuntotontteja, ja siellä to-
teutuu AM-ohjelman mukainen sekoittunut rahoitus- ja hallintamuotoja-
kauma sekä monipuolinen asuntojakauma. Omistusasuntojen huoneis-
toalasta vähintään 50 % toteutetaan perheasuntoina, joiden keskipinta-
ala on vähintään 80 m². Kaavaratkaisu on Helsingin uuden yleiskaavan 
(kaupunginvaltuusto 26.10.2016) tavoitteiden mukainen.

Suunnittelualue on entinen maaliikennekeskus, jonka toimintaan liitty-
vät rakennukset on purettu lukuun ottamatta toimistorakennuksia ja ra-
vintolaa. Asfalttipinnat ja pilaantuneet maat on poistettu ja maaperä
kunnostettu. Suunnittelualueen länsi- ja pohjoispuolella on Keskuspuis-
ton laajat retkeily- ja ulkoilualueet. Alueen eteläpuolella on postinlajitte-
lukeskus ja Ilmalan junavarikko. Metsäläntien eteläreunassa kulkee 
110 kV:n suurjännitejohto, joka siirretään Metsäläntien keskelle. Alueel-
la on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1953–2014.

Kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia il-
man arvonlisäveroa seuraavasti:

Katualueet 10 milj. euroa
Aukiot 1 milj. euroa
Julkiset palvelut 35 milj. euroa
Puistot ja virkistysalueet 2,5 milj. euroa
Kunnallistekniikka 1,5 milj. euroa
YHTEENSÄ 50 milj. euroa

Kaupungille aiheutuu lisäksi myöhemmin täsmentyviä kustannuksia 
kaava-alueella suoritettavista maanhankinnoista.

Uuden kaavoitettavan rakennusoikeuden myynnistä ja vuokraamisesta 
kaupungille kertyvä arvo on kokonaisuudessaan noin 140–150 miljoo-
naa euroa.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Helsingin kaupunki omistaa noin 95 % alueesta. Muita maanomistajia 
ovat Posti Kiinteistöt Oy, liikennevirasto ja Senaatti-kiinteistöt. Kaava-
ratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta.
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Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi alueen asemakaavan muutta-
misen periaatteet 3.6.2014. Suunnitteluperiaatteet koskivat alueen 
käyttötarkoitusta, toimintojen sijoittumista, liittymistä kaupunkirakentee-
seen, katuverkkoa, yhdyskuntatekniikkaa ja ympäristöhäiriöiden torjun-
taa.

Kaupunginhallitus varasi 25.8.2014 (836 §) Postipuiston alueen luovu-
tettavaksi kaupungin omistuksessa olevien alueiden osalta kumppa-
nuuskaavoitukseen sekä asuntohankkeiden suunnittelua ja toteuttamis-
ta varten. Samalla kaupunginhallitus oikeutti kiinteistölautakunnan jär-
jestämään ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyt sekä kilpailut, päättä-
mään niiden ehdoista sekä valitsemaan näiden perusteella tonteille va-
rauksensaajat ja toteuttajat. Valtion tukemana vuokra-asuntotuotantona 
toteutettava asuinrakennusoikeus varattiin asuntotuotantotoimistolle. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 30.8.2017 (301 §) Postipuiston pohjoiso-
san asuinkortteleiden ym. ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyn koh-
teena olleiden ensimmäisinä toteutettavien kortteleiden toteutussopi-
mukset ja kiinteistökaupan esisopimukset. 

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

Kaupunkiympäristölautakunta asetti 31.10.2017 kaavaehdotuksen näh-
täville. Samalla lautakunta edellytti, että alueen jatkosuunnittelussa tar-
kastellaan raitiotien rakentamisen tarve ja kiireellisyys uudestaan huo-
mioiden kaavoitusprosessissa kasvanut asukasmäärä sekä selvitetään 
mahdollisuutta muuttaa Kustinpolun yhdistetty kevyen liikenteen väylä 
jaetuksi siten, että pyöräilylle ja jalankululle on omat kaistat tai muilla 
keinoin kehittää pyöräilyn ja kävelyn olosuhteita ja reittejä.

Kaavaehdotus pidettiin julkisesti nähtävillä 17.11.–18.12.2017. Ehdo-
tuksesta on tehty kaksi muistutusta.

Muistutukset

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat sähkölinjan siirtoon 
ja kaupunginosan rajan siirtoon. Ilmajohdon katsottiin olevan merkittävä 
arvoa alentava näkymähaitta Niittyläntie 10:n tontille rakennettavan toi-
mitalon kannalta. Alueen siirtämistä Oulunkylästä Pasilaan ei pidetty 
perusteltuna, kun suurin osa alueesta kuuluu Oulunkylään ja Maunu-
lanpuistoon.

Muistutukset ja niihin annetut vastineet ilmenevät kokonaisuudessaan 
vuorovaikutusraportista (liite 4).

Lausunnot

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2018&ls=11&doc=Kanslia_2014-08-25_Khs_29_Pk
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2018&ls=11&doc=Keha_2017-08-30_Kvsto_14_Pk
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Kaavaehdotuksesta saatiin Helen Sähköverkko Oy:n, Helsingin seudun 
liikenne -kuntayhtymän (HSL), Helsingin seudun ympäristöpalvelut -
kuntayhtymän (HSY), Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksen (ELY-keskus) sekä pelastuslautakunnan lausunnot.

Helen Sähköverkko Oy:n lausunnossa esitetyt huomautukset kohdistui-
vat 110 kV:n avojohdon johtokujan lunastukseen, rakentamisrajoituk-
siin, mahdollisiin vaikutuksiin alueella pesiville liito-oraville, voimajoh-
don magneettikenttään ja muuntamoihin.

HSL:n lausunnossa huomautettiin bussipysäkkien mitoituksesta.

ELY-keskuksen lausunnossa esitetyt huomautukset kohdistuivat melu-
määräyksiin, ulko-oleskelualueiden ja parvekkeiden meluarvoihin, run-
komelun torjuntaan ja hulevesien käsittelyyn.

Pelastuslautakunnan lausunto kohdistui viherhuoneiden palo-osastoin-
tiin, alueen sammutusvesijärjestelyihin ja muihin rakentamisen palotur-
vallisuusasioiden jatkosuunnitteluun, jotka tulee käydä läpi yhteistyössä 
pelastusviranomaisen kanssa tarvittavin erillisneuvotteluin.

Liikennevirasto, sosiaali- ja terveystoimiala, kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
miala, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ja liikenneliikelaitos (HKL) il-
moittivat, ettei niillä ole huomautettavaa tai lausuttavaa.

Lausunnot ilmenevät kokonaisuudessaan päätöshistoriasta ja niiden 
referaatit sekä niihin annetut vastineet ovat vuorovaikutusraportissa (lii-
te 4).

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Kaupunkiympäristölautakunnan 31.10.2017 edellyttämiä tarkasteluja 
varten kaupunkiympäristön toimialan liikenne- ja katusuunnittelu teetti 
selvityksen Metsäläntien voimajohdon siirrosta johtuvan puuston pois-
ton vaikutuksista liito-oravien ydinalueisiin ja kulkuyhteyksiin. Ilmajoh-
don siirtäminen ei arvion mukaan ylitä poikkeuslupahakemuksen mu-
kaista merkittävän heikentämisen kynnystä.

Raitiotiesillan rakentamista Ilmalasta Studioaukion kautta Rantaradan 
yli ja Hakamäentien ali on myös selvitetty. Ratageometria on teknisesti 
mahdollinen, ja liikennesuunnitelmassa (liite 3) varaudutaan mahdolli-
seen raitiotiehen tilavarauksena Postiljooninkadun keskelle. Pyöräilyn 
olosuhteita on parannettu lisäämällä pyöräily-yhteys Rullakkokadun ja 
Postipuiston polun välille sekä leventämällä Baanaa puoli metriä 3,5 
metriin. Kustinpolkua on kunnallisteknisessä yleissuunnitelmassa suun-
niteltu materiaaleiltaan ja istutuksiltaan korkeatasoisena jalankulkupai-
notteisena katuna, jolla huoltoajo ja pyöräily on sallittu. Jalankululle, 
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pyöräilylle ja huoltoajolle ei ole osoitettu omia kaistojaan vaan liikenne-
muodot sekoittuvat. Istutuksin ja katukalustein ohjataan huoltoajo ja 
pyöräily sopeutumaan jalankulkijan nopeuteen ja rytmiin.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 
6756, liite 3). Liikenneratkaisu perustuu kaarevaan kokoojakatuun 
(Postiljooninkatu) ja aluetta palveleviin tonttikatuihin. Autopaikat sijoittu-
vat pihakansien alle sekä kolmeen pysäköintitaloon. Vieras- ja asiointi-
paikat sijoitetaan katujen varsille.

Kaavaehdotukseen on tehty muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtai-
sesti kaavaselostuksen toiseksi viimeisessä luvussa (liite 2). Tehdyt 
muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa 
uudelleen nähtäville.

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 muutoksen nro 12475 kartta, päivätty 24.10.2017, muu-
tettu 27.3.2018

2 Asemakaavan muutoksen nro 12457 selostus, päivätty 24.10.2017, 
muutettu 27.3.2018, päivitetty Kylk:n 27.3.2018 päätöksen mukaiseksi

3 Liikennesuunnitelma nro 6756, päivätty 24.10.2017, muutettu 27.3.2018
4 Vuorovaikutusraportti liitteineen 3.6.2014, täydennetty 1.12.2015, 

24.10.2017 ja 27.3.2018
5 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva, 27.3.2018
4 Hallintamuotojakauma-tarkastelu

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Helen Sähköverkko Oy
HSL
HSY
Liikennevirasto
ELY-keskus Esitysteksti

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

Tiedoksi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Liikenneliikelaitos
Pelastuslautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 27.03.2018 § 178

HEL 2014-003386 T 10 03 03

Hankenumero 0874_4, 0874_5

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 24.10.2017 päivätyn ja 27.3.2018 muutetun asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12475 hyväksymistä. Asemakaavan muutos kos-
kee 17. kaupunginosan (Pasila, Pohjois-Pasila) postiliikenne- sekä 
moottoriajoneuvojen huolto- ja korjaamoalueita, rautatiealueita ja 
katualueita sekä 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Maunulanpuisto) 
maaliikennekeskusaluetta, puisto- ja katualueita ja kaupunginosan 
rajaa (muodostuvat uudet korttelit 17114–17131).

Lisäksi lautakunta päätti
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 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

27.03.2018 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavina olivat arkkitehti Timo Karhu ja liikenneinsinööri 
Topi Vuorio. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esteelliset: Anni Sinnemäki (hallintolain 28 §:n 1 momentin 5 kohta)

31.10.2017 Ehdotuksen mukaan

24.10.2017 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Timo Karhu, arkkitehti, puhelin: 310 37332

timo.karhu(a)hel.fi
Dan Mollgren, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37326

dan.mollgren(a)hel.fi
Maija Lounamaa, tiimipäällikkö, kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu, puhelin: 310 
37085

maija.lounamaa(a)hel.fi
Topi Vuorio, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37193

topi.vuorio(a)hel.fi
Harri Verkamo, projektinjohtaja, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37127

harri.verkamo(a)hel.fi
Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37311

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

tiina.antila-lehtonen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 12.12.2017 § 44

HEL 2014-003386 T 10 03 03

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Lausunto

Pelastuslautakunta antoi Helsingin kaupungin 17. kaupunginosan (Pa-
sila, Pohjois-Pasila) postiliikenne- sekä moottoriajoneuvojen huolto- ja 
korjaamoalueita, rautatiealueita ja katualueita, 28. kaupunginosan (Ou-
lunkylä, Maunulanpuisto) maaliikennekeskusaluetta, puisto- ja katua-
lueita ja kaupunginosan rajaa koskevasta asemakaavamuutoksesta nro 
12475 (Kaavan nimi: Postipuisto) seuraavan lausunnon:

Mikäli kaava-alueen rakennuksiin suunnitellaan lämpimiä, asuintiloihin 
rinnastettavia viherhuoneita, tulee niiden kantavat rakenteet ja palo-
osastointi toteuttaa muun asunnon kaltaisena. 

Alueen sammutusvesijärjestelyjä sekä rakennusten paloturvallisuutta 
koskeva jatkosuunnittelu tulee käydä yhteistyössä pelastusviranomai-
sen kanssa tarvittavin erillisneuvotteluin. Jatkosuunnittelussa tulee huo-
mioida pelastuslaitoksen julkaisemat erilliset ohjeistukset koskien ra-
kentamisen paloturvallisuutta.

Alueen palovesijärjestelyt tulee huomioida kokonaisuutena, ja yksittäi-
set palopostit tulee toteuttaa maanpäällisinä paloposteina, maanpäälli-
sinä palovesiasemina, rakennuspaloposteina, tai laajoissa maanalaisis-
sa tiloissa paineellisina rengasvesilinjoina.

Kaavan tulee mahdollistaa tarvittavien savunpoisto-ja poistumiskuilu-
jen, sammutusvesialtaiden, ja muiden välttämättömien palo- ja pelas-
tusturvallisuutta tukevien järjestelyiden sijoittamisen rakennusmassan 
sisään tai tarvittaessa kansialueille. Kansialueilta maanalaisiin tiloihin 
tulee huomioida tarvittavat pelastushenkilöstön sammutusreitit.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Pekka Ronkainen, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 31031238

pekka.ronkainen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 19.09.2017 § 27

HEL 2014-003386 T 10 03 03

Hankenumero 0874_4

Päätös
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Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12475 pohjakartan 
kaupunginosissa 17 Pasila ja 28 Oulunkylä. Pohjakartta täyttää maan-
käyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspal-
velut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12475
Kaupunginosa: 17 Pasila, 28 Oulunkylä
Kartoituksen työnumero: 14/2017
Pohjakartta valmistunut: 12.6.2017
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
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 23.08.2017 § 7

HEL 2014-003386 T 10 03 03

Nimistötoimikunta on käsitellyt Pohjois-Pasilan ja Maunulanpuiston 
osa-alueilla sijaitsevan maaliikennekeskuksen uutta nimistöä kokouk-
sessaan 14.10.2015 (§ 33).

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavia uusia nimiä:

Kippikuja–Tippgränden
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (liikenne ja logistiikka); kippi = laite jolla esim. 
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kuorma-auton lavaa kallistetaan kuormaa purettaessa (Kielitoimiston 
sanakirjasta). Nimistötoimikunta on esittänyt nimeä alueelle aiemmin jo 
8.12.2004 (§ 124), mutta nimi on jäänyt tällöin käyttämättä;

Kuormakuja–Lastgränden
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (liikenne ja logistiikka); liitynnäinen, Kuormaka-
dun mukaan;

ja

Postipuistonpolku–Postparksstigen
(jalankulku- ja pyöräily-yhteys)
Perustelu: Ryhmänimi (posti ja postinkulku); liitynnäinen, Postipuiston 
mukaan.

Lisäksi nimistötoimikunta päätti poistaa 14.10.2015 esitetyn nimen Kol-
likuja–Kolligränden alueen nimistöstä sekä muuttaa seuraavien katujen 
keskinäisiä sijainteja 14.10.2015 esitetystä: Kollikatu—Kolligatan, Kolli-
polku–Kollistigen, Lavakatu–Flakgatan ja Lavakuja–Flakgränden.

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 01.12.2015 § 367

HEL 2014-003386 T 10 03 03

Ksv 0874_4, Metsäläntie 2-4, karttaruudut 678495 ja 678496

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti hyväksyä 1.12.2015 päivätyn 17. 
kaupunginosan (Pasila, Pohjois-Pasila) postiliikenne- sekä moottoriajo-
neuvojen huolto- ja korjaamoalueen, rautatiealueen ja katualueen, 28. 
kaupunginosan (Oulunkylä, Maunulanpuisto) maaliikennekeskusalu-
een, puisto- ja katualueiden sekä kaupunginosan rajan asemakaavan 
muutosluonnoksen (muodostuvat uudet korttelit 17114–17131) asema-
kaavan muutosehdotuksen pohjaksi.

Samalla lautakunta päätti antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vasti-
neet esitettyihin mielipiteisiin.

03.06.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
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asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Timo Karhu, arkkitehti, puhelin: 310 37332

timo.karhu(a)hel.fi
Dan Mollgren, projektipäällikkö, puhelin: 310 37326

dan.mollgren(a)hel.fi
Suvi Hokkanen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, häiriövaloselvitys, 
puhelin: 310 37255

suvi.hokkanen(a)hel.fi
Maija Lounamaa, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37258

maija.lounamaa(a)hel.fi
Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, meluselvitys, puhe-
lin: 310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi
Peik Salonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, yhdyskuntatekninen huolto, 
puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi
Harri Verkamo, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37127

harri.verkamo(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Tonttiosasto 9.11.2015

HEL 2014-003386 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kiinteistövirastolta lausuntoa 
Maaliikennekeskuksen alueen asemakaavaluonnoksesta. Metsäläntien 
eteläpuolella sijaitsevalle Maaliikennekeskuksen alueelle suunnitellaan 
uutta asuin- ja työpaikka-aluetta. Asukkaita alueelle tulisi noin 4 500. 
Asemakaavaluonnoksessa alueelle esitetään tiivistä kerrostalorakenta-
mista. 

Kiinteistöviraston tonttiosasto toteaa, että kaavaluonnosalue on koko-
naisuudessaan kaupungin omistuksessa. Kaava-alueen nykyiset 
maanvuokrasopimukset päättyvät pääosin 31.12.2015 loppuun men-
nessä. Kaava-alueella sijaitsevan toimisto-/teollisuusrakennuksen ja si-
tä palvelevan pysäköintialueen maanvuokrasopimukset päättyvät kui-
tenkin vasta 31.12.2025. 

Kaupunginhallitus on 25.8.2014 (836 §) päättänyt varata Postipuiston / 
Maaliikennekeskuksen alueen luovutettavaksi erillisellä idea- ja kon-
septikilpailulla päätöksen mukaisin ehdoin kumppanuuskaavoitukseen. 
Varauksen jälkeen asuinrakennusoikeuden määrä on täsmentynyt ja 
em. idea- ja konseptikilpailu on tarkoitus toteuttaa ilmoittautumis- ja 
neuvottelumenettelynä Maaliikennekeskuksen / Postipuiston pohjoiso-
san kaavaluonnokseen merkityissä kortteleissa 17114–17117 sekä 
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17120-17122. Kiinteistöviraston tonttiosasto valmistelee parhaillaan il-
moittautumis- ja neuvottelumenettelyn hakuohjetta ja tarkoitus on, että 
po. menettely käynnistyisi talvella 2016 edellyttäen, että kiinteistölauta-
kunta päättää hyväksyä laadittavana olevan hakuohjeen.

Maaliikennekeskuksen alueen korttelit 17123 ja 17125-17129 on esitet-
ty varattavaksi Att:lle (klk 29.10.2015) valtion tukeman vuokra-asunto-
tuotannon ja välimuodon asuntotuotannon rakentamista varten. Lopulli-
sesti varauksesta päättää kaupunginhallitus.

Tonttiosasto esittää kaavaluonnoksesta seuraavat huomiot:

-Alueen maaperässä on todettu öljyhiilivetyjä ja alueen tuleva käyttö 
edellyttää lisätutkimusten tekemistä. Tutkimukset on tarkoituksenmu-
kaista toteuttaa rakennusten purkamisen jälkeen, jolloin riskikohdat 
päästään tutkimaan tarkemmin. Alueella on varauduttava pilaantuneen 
maaperän puhdistamiseen. Tarvittavien toimenpiteiden laajuus on ar-
vioitavissa lisätutkimusten jälkeen.

Pilaantuneen maaperän puhdistamisesta vastaa ensisijaisesti pilaantu-
misen aiheuttaja ja toissijaisesti alueen haltija. Kaava-alue on ollut suu-
relta osin vuokrattuna yksityisille toimijoille. Vuokrasopimusten päät-
tyessä näiden alueiden maaperän puhdistusvastuut määräytyvät sopi-
musehtojen mukaisesti. Kaava-alueelle sijoittuu kuitenkin myös kau-
pungin hallinnassa olleita alueita. Kaavaselostuksessa esitetty totea-
mus, jonka mukaan pilaantuneisuuden kunnostuksesta johtuvat kustan-
nukset tulevat vuokralaisten maksettavaksi, ei siten anna oikeaa kuvaa 
kustannusten määräytymisestä. Se voidaan tulkita myös virheellisesti, 
että tulevat vuokralaiset vastaisivat maaperän puhdistamiskustannuk-
sista.

-Korttelin 17118 (PL) osalta ehdotetaan kaavamerkinnän PL korvaa-
mista merkinnällä C, joka antaisi myöhemmin järjestettävää tonttien il-
moittautumis- ja neuvottelumenettelyä ajatellen paremmat mahdollisuu-
det suunnitella ja ideoida korttelin ja myös sitä ympäröivän aukion käyt-
töä osana hakumenettelyä.

-Puistoon rajautuvien kortteleiden osalta (korttelit 17114, 17116 ja 
mahd. myös kortteli 17120) tulee varmistua siitä, että mikäli parvekkeet 
sijoitetaan puiston puolelle, on pelastautuminen puiston puolelta mah-
dollista.

-KTY-korttelialueella saa rakentaa liike- ja toimistotilaa ja ympäristö-
häiriöitä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia.

Lisätiedot
Tiina Aitta, kiinteistölakimies, puhelin: 310 73889

tiina.aitta(a)hel.fi
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Pekka Saarinen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 310 64182
pekka.t.saarinen(a)hel.fi

Asuntotuotantotoimisto 6.11.2015

HEL 2014-003386 T 10 03 03

Postipuiston pohjoisosaan on tulossa uusi asuinalue noin 4500 asuk-
kaalle. Kiinteistölautakunta on 29.10.2015 varannut asuntotuotantotoi-
mistolle alueen itäpuolelta tontteja noin 36 500 km2
toteutettavaksi välimuodon asuntotuotantoon. Kun lisäksi lasketaan 
asuntotuotantotoimistolle vuonna 2014 varattu noin 30 000 k-m2 raken-
nusoikeus Ara-vuokraan, voi todeta, että kyseessä on yksi
merkittävimmistä viime vuosien asuntotonttivarauksesta ATT:lle. Va-
raukset sisältävät yhteensä noin 800 asuntoa. Tämä lausunto koskee 
ainoastaan ATT:lle varattua osaa Postiljooninkadun itäpuolella.

Alueen tärkeä vetovoimatekijä on Keskuspuiston läheisyys. Ilahdutta-
vasti täällä myös suurille korttelipihoille voidaan tuoda vehreyttä ja pui-
ta, kun pysäköinti on keskitetty kahteen erilliseen
pysäköintitaloon. Mikäli eteläosan pysäköintitalo palvelee myös toimiti-
loja, tulee vaiheistus miettiä. Pysäköintitaloratkaisu yhdistettynä suu-
rehkoon korttelikokoon mahdollistaa urbaanit vihreät ja viihtyisät
pihat. Pitkäntähtäyksen kunnossapidon kannalta ratkaisu on myös pe-
rusteltu, kun pihakansirakenteiden kunnostustoimia ei tule tulevaisuu-
dessa tehtäväksi. Vehreät isot pihat korostavat hienosti
alueen puistoteemaa, mitä jo nimi Postipuistokin lupaa.

Maaperää alueella pidetään helsinkiläisittäin arvioiden hyvänä, mutta 
haitta-aineita on havaittu. Lisäksi alueella on tunnelistoa, jonka mahdol-
lisesta vaikutuksesta rakentamiseen tarvitaan lisätietoa.
Perushyvistä lähtökohdista huolimatta mahdollisimman kattavat maa-
perätutkimukset kaavavaiheessa ovat ensiarvoisen tärkeitä, jotta välty-
tään ns. yllätyksiltä myöhemmissä vaiheissa ja asuntotuotanto
pääsee etenemään sujuvasti ja suunnitellulla tavalla.

Etelänpuoleisen ratapiha-alueen vaikutukset ja mahdolliset erityisvaati-
mukset asuntorakentamiseen tulee selvittää kaavavaiheessa riittävän 
tarkasti, jotta niihin osataan jo heti suunnittelun alkuvaiheessa
varautua oikealla tavalla. Kaavan valmistelutyössä on ollut esillä jo me-
lu, tärinä ja valo. Kaava-alueen eteläreuna on reunustettu nyt suojaa-
valla vyöhykkeellä toimitilaa sekä pysäköintitalolla; mutta onko
dB-vaatimukset asetettu ikään kuin ilman toimitilarakennuksia. Ilman-
suunnallisesti ratapiha on etelänpuolella, joten asuntoja ja parvekkeita 
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tulisi voida avata siihen suuntaan. Korkeimmilla dB-arvoilla 
tavalliset lasitetut parvekkeet eivät ole mahdollisia, mikä nostaa raken-
tamisen kustannuksia.

Alueen pohjoisreunassa voimalinjan siirto on merkittävä aikatauluttava 
tekijä asuntorakentamiselle. Maisemallisesti voimalinja sijaitsee sopi-
vasti rakennusten pohjoispuolella, eikä se aiheuta merkittävää
haittaa asuntojen näkymille.

Postiljooninkadun varrelle sijoittuvien rakennusten pohjakerroksiin on 
esitetty monikäyttötilaa vähintään 10 % rakennusalalle sijoittuvasta ra-
kennusoikeudesta. Monikäyttötilaksi katsotaan liike-, toimisto-,
ravintola-, päiväkoti-, työ- tai vastaavat tilat ja ne sisältyvät kerrosalaan. 
Yksittäisen rakennuksen pohjakerroksen alasta liiketilaa 10 % rakennu-
soikeudesta on varsin paljon ja liiketila täyttäisi valtaosan
pohjakerroksen alasta. Asumiselle välttämättömät aputilat jo itsessään 
lähestulkoon täyttävät tavanomaisen kuusikerroksisen talon pohjaker-
roksen, karkeasti arvioiden. Tätä tavoitetta tulisi tutkia tarkemmin jat-
kossa esimerkiksi viitesuunnitelmin.

Monikäyttötilan olemusta voisi miettiä laajemminkin: voisiko rakennuk-
sen yhteistiloja sopivasti suunnitellen toteuttaa monikäyttöisempinä. 
Esimerkiksi rakennuksen kerhotila voisi olla
vuokrattavissa myös ulos. Työtilallisia asuntoja on myös toteutettu koh-
teissa, niiden ongelmana on ollut asunnon kokonaispinta-alan kasvu 
asukkaan maksukyvyn ulottumattomiin. Kortteleiden
kerrosluvut ovat pääosin viisi ja kuusi, mikä on hyvä ratkaisu.

Tontit on tontinvarausehtojen mukaan varattu kumppanuuskaavoitusta 
ja asuntohankkeiden suunnittelua varten. Tähän saakka kaavahanke 
on edennyt kaupunkisuunnitteluviraston voimin. Kaavaluonnoksen
valmistuttua on yhteistyön tiivistäminen paikallaan aloittamalla tähän 
hankkeeseen soveltuva kumppanuuskaavoitusyhteistyö toteutuskelpoi-
suuden varmistamiseksi.

Lisätiedot
Seidi Kivisyrjä, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 32331

seidi.kivisyrja(a)att.hel.fi

Rakennusvirasto 21.10.2015

HEL 2014-003386 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa Maa-
liikennekeskuksen asemakaavaluonnoksesta 30.10.2015 mennessä.
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Muutosalue sijaitsee 17. kaupunginosassa (Pasila) ja 28. kaupungino-
sassa (Oulunkylä), Alue sijaitsee Metsäläntien eteläpuolella ja Veturi-
tien länsipuolella osoitteessa Metsäläntie 2-4. Lännessä asemakaavan 
muutosalue rajoittuu Keskuspuistoon. Etelässä muutosalue rajautuu 
VR:n ratapiha-alueeseen.

Asemakaavan muutos mahdollistaa uuden asuinalueen rakentamisen 
noin 4 500 asukkaalle sekä työpaikkarakentamisen alueen eteläreu-
naan. Kaavassa on varauduttu koulun ja päiväkodin rakentamiseen 
Keskuspuiston viereen.

Katualueille merkityt istutettavat alueen osat tulee merkitä ohjeellisina. 
Mahdollisille katupuukujanteille tulee määrittää ja jättää riittävät kas-
vualustatilavaraukset jatkosuunnittelussa. Pelastusreittien- ja paikkojen 
vaikutukset yleisten alueiden käyttöön tulee tutkia.

Päiväkodin ja koulun tarvitsemille ulkotoiminnoille tulee tehdä riittävät 
tilavaraukset korttelista. Mahdolliset liikuntapaikat tulee kaavamerkin-
nöin osoittaa VU-alueiksi.

Muutosluonnoksessa on määräys, jossa maanalaisiin pysäköintitiloihin 
saa kulkea naapuritontin kautta ja autopaikka voi sijaita naapuritontilla. 
Määräyksen vuoksi tulee jatkosuunnittelussa laatia alueen väliaikainen 
pysäköintisuunnitelma, jos ensiksi rakentuvien tonttien autopaikat tai 
osa niistä sijaitsevat myöhemmin rakentuvien tonttien yhteydessä.  

Alueen muutokset tulevat vaikuttamaan suuresti ympäröivien alueiden 
käyttöön ja sitä kautta maankäytön muutos vaikuttaa myös ympäröivien 
alueiden luontoarvoihin ja ekosysteemipalveluihin. Jotta nämä maan-
käytön muutoksien epäsuorat vaikutukset ympäröiviin alueisiin voidaan 
selvittää ja ohjata, tulee koko Pohjois-Pasilan alueelle laatia julkisten 
ulkotilojen yleissuunnitelma asemakaavatyön pohjaksi. Suunnitelmassa 
tulee tutkia laajemmalla vaikutusalueella Pohjois-Pasilan maankäytön 
muutoksien vaikutukset Keskuspuiston sekä lähialueiden luontoarvoi-
hin ja ekosysteemipalveluihin, kuten hulevesiin, jotta näitä vaikutuksia 
voidaan ohjata suunnitelmallisesti. Yleissuunnitelma on laadittava yh-
teistyössä rakennusviraston ja liikuntaviraston kanssa.

Rakennusvirastolla ei ole tällä hetkellä muuta huomautettavaa asema-
kaavan muutosluonnokseen.

9.4.2014 Lausunto annettu

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

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

heikki.takainen(a)hel.fi
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Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 15.10.2015

HEL 2014-003386 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt Liikennelaitos -liikelaitokselta 
(HKL) lausuntoa Maaliikennekeskuksen asemakaavaluonnoksesta. 
Metsäläntien eteläpuolella sijaitsevalle Maaliikennekeskuksen alueelle 
suunnitellaan uutta asuin- ja työpaikka-aluetta. Asukkaita alueelle tulisi 
noin 4 500. Asemakaavaluonnoksessa alueelle esitetään tiivistä kerros-
talorakentamista. Alueen palvelut ja liikkeet keskittyisivät alueen kes-
kellä olevan toriaukion ympärille rakennusten ensimmäisiin kerroksiin. 
Työpaikkarakennukset sijoittuisivat alueen eteläreunaan.

Alueen pääkadulle varataan tila raitiotielle.

HKL lausuu kaavaluonnoksesta seuraavaa:

Raitiotien ulottaminen Hakamäentien yli sillalla tms. ratkaisulla Maalii-
kennekeskuksen suuntaan on teknisesti kallis ratkaisu, joka pitää huo-
mioida raitiotien suunnittelussa ja kustannuksissa. Alueen osayleiskaa-
van yhteydessä pitäisi tehdä suunnitelma raitiotien toteuttamisesta ja 
tehdä periaatepäätös raitiotien toteuttamisesta.

Jos suunnittelualue liitetään raitiotieverkostoon ja raitiotielinja päättyy 
Maaliikennekeskuksen alueelle, tulee suunnittelualueelle sijoittaa raitio-
vaunun kääntöpaikka. HKL pitää tärkeänä, että kiinteistöjen suunnitte-
lussa ja rakennusmääräyksissä huomioidaan mahdollisen raitiotieliiken-
teen aiheuttamat melu- ja tärinähaitat. HKL:n kantana on, että mahdolli-
nen raitiotie tulee sijoittaa omalle ajoradalle.  Raitiotien suunnittelussa 
tulee huomioida raitiovaunuradan, ajojohtimien ja pylväiden sekä ripus-
tusten vaatima tila.

Kaavoituksen raitiotiesuunnittelussa tulee jatkossa käyttää raitioteiden 
suunnitteluohjetta, jossa määritellään raitiotien katutilasta vaatima tilan-
tarve, jonka toteutumisesta tulee kaavoituksessa huolehtia.

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

jaakko.laurila(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 14.10.2015 § 33

HEL 2014-003386 T 10 03 03
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Nimistötoimikunta keskusteli Pohjois-Pasilan ja osin Oulunkylän kau-
punginosissa sijaitsevan maaliikennekeskuksen alueen nimistöstä ark-
kitehti Timo Karhun esittelyn pohjalta.

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavia uusia nimiä, jotka 
liittyvät postin ja postinkulun sekä liikenteen ja logistiikan aihepiireihin:

Kirjekatu–Brevgatan (katu)
Perustelu: Ryhmänimi (posti ja postinkulku); kirje = kirjallinen viesti, jo-
ka (kuoressa tai muuten suljettuna) tavallisesti lähetetään postitse;

Kollikallio–Kolliberget (puisto)
Perustelu: Ryhmänimi (liikenne ja logistiikka), liitynnäinen, Kollikadun 
mukaan;

Kollikatu–Kolligatan (katu)
Perustelu: Ryhmänimi (liikenne ja logistiikka); kolli = rahti- tai matkata-
varayksikkö;

Kollikuja–Kolligränden (katu)
Perustelu: Ryhmänimi (liikenne ja logistiikka), liitynnäinen, Kollikadun 
mukaan; 

Kollipolku–Kollistigen (jalankulku- ja pyöräily-yhteys)
Perustelu: Ryhmänimi (liikenne ja logistiikka), liitynnäinen, Kollikadun 
mukaan;

Kuormakatu–Lastgatan (katu)
Perustelu: Ryhmänimi (liikenne ja logistiikka); kuorma = jossakin kulje-
tusneuvossa yhdellä kertaa kuljetettava tavara- tai ainemäärä, lasti;

Kustinpolku–Gustensstigen (jalankulku- ja pyöräily-yhteys)
Perustelu: Ryhmänimi (posti ja postinkulku); perinteisesti postinkulkuun 
liittyvästä sanonnasta ja riimityksestä "Kusti polkee ja posti kulkee";

Lavakatu–Flakgatan (katu)
Perustelu: Ryhmänimi (liikenne ja logistiikka); lava = isohkoja tasapin-
taisia, tavallisesti koholla olevia puu- tai muita alustoja;

Lavakuja–Flakgränden (jalankulku- ja pyöräily-yhteys)
Perustelu: Ryhmänimi (liikenne ja logistiikka), liitynnäinen, Lavakadun 
mukaan;
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Leimasinkatu–Stämpelgatan (katu) 
Perustelu: Ryhmänimi (posti ja postinkulku); leimasin = leimaamiseen 
tarkoitettu väline;

Mustekuja–Bläckgränden (jalankulku- ja pyöräily-yhteys)
Perustelu: Ryhmänimi (posti ja postinkulku); muste = (nestemäinen) kir-
joitus-, paino- tms. väri;

Pakettikatu–Paketgatan (katu)
Perustelu: Ryhmänimi (postin ja postinkulku); paketti = tavara paperiin 
tai muuhun päällykseen käärittynä tai pakattuna, tavarakäärö, pakkaus; 
varsinkin tavaraa sisältävä postilähetys;

Postiljooninkatu–Postiljonsgatan (katu)
Perustelu: Ryhmänimi (posti ja postinkulku); postiljooni = (rinnakkais-
muoto: posteljooni) vanh. postinjakaja;

Postipuisto–Postparken (puisto)
Perustelu: Ryhmänimi (posti ja postinkulku); alueella toistaiseksi sijait-
sevan postinlajittelukeskuksen mukaan;

Rullakkokatu–Rullpallsgatan (katu)
Perustelu: Ryhmänimi (liikenne ja logistiikka); rullakko = pyörällinen ta-
varalava, rullalava;

Rullakkokuja–Rullpallsgränden (katu)
Perustelu: Ryhmänimi (liikenne ja logistiikka), liitynnäinen, Rullakkoka-
dun mukaan;

ja

Rullakkotori–Rullpallstorget (katuaukio/tori)
Perustelu: Ryhmänimi (liikenne ja logistiikka), liitynnäinen, Rullakkoka-
dun mukaan;

Nimistötoimikunta on esittänyt useimpia nyt käsiteltyjä nimiä alueelle jo 
7.5.2014 ja/tai 8.12.2004.

Sanojen selitykset on poimittu Kielitoimiston sanakirjasta 
http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/ .

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 30.9.2015

HEL 2014-003386 T 10 03 03
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Pohjois-Pasilan alue on pääosin kitkamaa-aluetta. Alueelle sijoittuvat 
uudet asuin- ja toimistorakennukset voidaan pääosin perustaa maanva-
raisesti. Alue on helsinkiläisittäin pohjarakentamisen näkökulmasta 
helppo. Alueella sijaitsevan yhteiskäyttötunnelin suuaukon lähelle, tun-
nelin päälle sijoitettaviin rakennuksiin ei voi tehdä kellarikerrosta. Geo-
tekninen osasto teettää alueelle tarkentavia pohjatutkimuksia Ksv:n 
teknistaloudellisen toimiston toimeksiannosta vuosina 2015 - 2016.

15.4.2014 Lausunto annettu

Lisätiedot
Harri Ruotsala, projektipäällikkö, puhelin: 310 37840

harri.ruotsala(a)hel.fi

Helsingin Energia -liikelaitos 7.4.2014

HEL 2014-003386 T 10 03 03

Maanalaisessa yleiskaavassa on määritetty tila erillislämmöntuotannol-
le. Tämä alue sijoittuu suunnittelualueen itäosan alle. Lämmöntuotan-
non vaikutukset alueen suunnitellulle on otettava huomioon alueen jat-
kosuunnittelussa.

Lisätiedot
Jouni Kivirinne, Kehityspäällikkö, puhelin: +358 9 617 2936

jouni.kivirinne(a)helen.fi
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§ 198
Tontin varaaminen Kiinteistö Oy HUS-Asunnoille (Munkkiniemi, Nie-
menmäki tontti 30120/9)

HEL 2018-001019 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna 
Vuorjoen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus varaa Helsingin kaupungin 30. kaupunginosan 
(Munkkiniemi) hyväksytyn tonttijaon mukaisen tontin 30120/9 Kiinteistö 
Oy HUS-Asunnoille (Y-tunnus 0946130-5) 31.12.2018 saakka seuraa-
vin ehdoin:

1

Varauksensaajan tulee toteuttaa tontille vapaarahoitteisia vuokra-asun-
toja. 

2

Toteutettavat asunnot tulee osoittaa HUS:n henkilöstölle työsuhdea-
sunnoiksi. 

3

Varauksensaaja on tietoinen siitä, että suunnitellun hankkeen toteutta-
minen edellyttää muun ohella tonttiin nykyisellään kohdistuvien maan-
vuokrasopimusten muuttamista. Siltä osin, kun nykyiset vuokra-alueet 
ulottuvat varattavan tontin alueelle, vastaa varauksensaaja alueen 
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saattamisesta rakentamiskelpoiseksi (mm. rakennusten ja laitteiden 
purku- ja muut toimenpiteet). Hakemus nykyisten vuokrasopimusten 
muuttamisesta tulee tehdä hyvissä ajoin.

4

Varauksensaajan on noudatettava liitteenä 1 olevia yleisiä tontinvarau-
sehtoja.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos on tuonut kortteliin 30120 lisärakennusoikeutta, 
joka esitetään varattavaksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymälle (jatkossa HUS) työsuhdeasuntojen toteuttamista var-
ten. Kyse on korttelin täydennysrakentamisesta, muut korttelin tontit 
ovat HUS:n hallinnassa joko omistuksen tai vuokraoikeuden perusteel-
la. Varattavan tontin toteuttaminen edellyttää HUS:n vuokrasopimusten 
muuttamista nykyisiä vuokra-alueita pienentäen. Tontin muodostami-
seksi on jo tehty aluejärjestelyjä kaupungin ja HUS:n välillä. Täyden-
nysrakentamiskorvausta ei makseta. Kartta varausalueesta on liitteenä 
2.

Esittelijän perustelut

Hakemus

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on 16.10.2017 
päivätyllä hakemuksellaan hakenut tontin 30120/9 varaamista Kiinteistö 
Oy HUS-Asuntojen nimiin HUS:n työsuhdeasuntojen toteuttamista var-
ten. Hakemus on liitteenä 3. 

Kiinteistö Oy HUS-Asunnot on HUS:n asunnoista vastaava yhtiö, jonka 
HUS omistaa 100 % yhdessä tytäryhtiönsä HUS-Kiinteistöt Oy:n kans-
sa.

Nykytilanne

Kortteli 30120 on jo suurimmaksi osaksi HUS:n hallinnassa. Rekisteri-
tontit 30120/1 ja 2 on vuokrattu HUS:lle vuoteen 2025 saakka. HUS 
omistaa tontin 30120/3. Asemakaavan muutos nro 12363 toi kortteliin 
lisää rakennusoikeutta uusin rakennusaloin, jotka sijoittuvat osin nykyi-
sille vuokra-alueille ja HUS:n ennen vaihtokauppaa omistamalle määrä-
alalle sekä osin entiselle puisto-alueelle, joka asemakaavan muutoksel-
la liitettiin tontteihin. 

Hyväksytyn tonttijaon nro 12905 perusteella tontti määriteltiin asema-
kaavasta poiketen ja uusille rakennusaloille ollaan muodostamassa 
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oma tonttinsa, joka sijaitsee vanhojen tonttien takana puiston kyljessä. 
Tämä tietää muutoksia nykyisiin vuokra-alueisiin. 

Asemakaava- ja tonttitiedot

Kaupunginvaltuusto on 15.6.2016 hyväksynyt asemakaavan muutok-
sen nro 12363 ja se on tullut lainvoimaiseksi 5.8.2016. Nyt varattava 
alue kuuluu asemakaavan mukaisesti asuinkerrostalojen korttelialuee-
seen ja sen rakennusoikeus on 5 500 k-m². 

Tonttia 30120/9 koskee hyväksytty tonttijako nro 12905. Tonttijaon mu-
kaista tonttia ei ole vielä merkitty kiinteistörekisteriin. Tonttijakokartta on 
liitteenä 4.

Varauksen perustelut

Työvoiman saatavuuden ja pysyvyyden kannalta työsuhdeasuntojen 
järjestämistä Helsingin alueelle on mahdollisuuksien mukaan haluttu 
edistää. Pääkaupunkiseudulla vuokra-asuntojen kalliit vuokrat verrattu-
na muun Suomen hintoihin vähentävät halukkuutta ottaa työpaikka vas-
taan tältä alueelta. Helsingin kaupunki ja HUS ovat toteuttaneet maan-
vaihdon, jonka tavoitteena on uusien asuintalotonttien muodostaminen. 
Lisäksi vaihdon tavoitteena on lisätä kohtuuhintaisia työsuhdeasuntoja 
HUS:n henkilöstölle. Helsingin kaupungilta on siirtynyt suuri määrä 
työntekijöitä HUS:lle kun Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviras-
ton laitoshuolto ja ostopalveluna tuotettu siivouspalvelut yhdistettiin 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän liikelaitok-
seen (kaupunginvaltuusto 29.3.2017 § 178). Liikkeenluovutuksen yh-
teydessä siirtyneen henkilöstön huomattavan määrän tiedettiin nosta-
van painetta työsuhdeasuntojen järjestämiselle entisestään. Tontin va-
raamista HUS:lle työsuhdeasuntojen toteuttamista varten on pidettävä 
perusteltua.

Täydennysrakentaminen ja aluejärjestelyt

Asemakaavan muutoksen tuoma rakennusoikeus sijoittuu korttelin ta-
kaosaan, osin nykyisille vuokra-alueille. Tontin sijainti korttelissa ai-
heuttaa sen, että tontin toteuttaminen ja käyttö tulee vaatimaan paljon 
yhteisjärjestelyjä. Myös nykyisiä vuokrasopimuksia pitää muuttaa niiltä 
osin, kun vuokra-alueet ulottuvat nyt varattavalle tontille. Tämän vuoksi 
tontin varaaminen jollekin toiselle ei olisi tosiasiassa mahdollista niin, 
että tontti saataisiin kohtuullisessa ajassa myös toteutettua.  

Täydennysrakentamisen mahdollistava kaavamuutos käynnistettiin 
osin HUS:n aloitteesta ja kaavamuutos laadittiin hakijan tekemien viite-
suunnitelmien pohjalta. Kaavamuutoksen tuoman rakennusoikeuden 
toteuttaminen luonnistuu parhaiten korttelin nykyisiltä haltijoilta, koska 
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tontin rakentuminen edellyttää korttelin haltijoiden myötävaikutusta, 
vaikka tontti muodostetaan asemakaavan ohjeellisesta tonttijaosta poi-
keten. 

Kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit –
palvelun tontit-yksikön päällikkö päätti 14.6.2017 (§ 14) aluevaihdosta 
HUS-kuntayhtymän kanssa asemakaavan mukaisten tonttien yhtene-
väisten omistus- ja hallintajärjestelyjen toteuttamiseksi. 

Tontin varaamisesta HUS:lle on alustavasti sovittu sekä kaavamuutok-
sen käsittelyn että aluejärjestelyjen yhteydessä. 

Täydennysrakentamiskorvaus

Kiinteistölautakunta on päätöksellään 9.3.2017 (§ 110) muuttanut vuok-
ratonteilla tapahtuvan täydennysrakentamisen edistämisperiaatteisiin
liittyviä soveltamisohjeita. Ohjeen ensimmäisen kohdan mukaan täy-
dennysrakentamiskorvausta ei suoriteta, mikäli asemakaavamuutoksen
tuoma lisärakennusoikeus jää tontinvuokralaisen, tämän omistajana
toimivan tahon tai muutoin näiden intressipiirissä olevan tahon
hyödynnettäväksi ja tästä aiheutuu tälle merkittävää taloudellista hyö-
tyä.

Täydennysrakentamiskorvausta ei siten tulla maksamaan, koska ase-
makaavamuutoksen tuoma lisärakennusoikeus jää HUS:n hyödynnet-
täväksi. 

Rahoitus- ja hallintamuoto

Varauksensaaja on esittänyt tonttia varattavaksi vapaarahoitteiseen 
vuokra-asuntotuotantoon, koska tarkoituksena on työsuhdeasuntojen 
tarjoaminen HUS:n henkilökunnalle näiden varallisuusasemasta riippu-
matta. 

Varattavaksi esitettävä tontti esitetään varattavan vapaarahoitteiseen 
vuokra-asuntotuotantoon. Asia on valmisteltu yhteistyössä kaupungin-
kanslian talous- ja suunnitteluosaston kanssa. Näin on varmistettu esi-
tettävän rahoitus- ja hallintamuodon sopiminen alueelliseen hallinta-
muotojakaumaan asumisen ja maankäytön ohjelman tavoitteiden mu-
kaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi
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Liitteet

1 Yleiset tontinvarausehdot
2 Kartta varattavasta alueesta
3 Hakemus liitteineen
4 Tonttijakokartta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 06.02.2018 § 57

HEL 2018-001019 T 10 01 01 00

Luuvaniementie

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupun-
ginhallitus varaisi Helsingin kaupungin 30. kaupunginosan (Munkkinie-
mi) hyväksytyn tonttijaon mukaisen tontin 30120/9 Kiinteistö Oy HUS-
Asunnoille (Y-tunnus 0946130-5) 31.12.2018 saakka seuraavin ehdoin:

1

Varauksensaajan tulee toteuttaa tontille vapaarahoitteisia vuokra-asun-
toja. 

2

Toteutettavat asunnot tulee osoittaa HUS:n henkilöstölle työsuhdea-
sunnoiksi. 

3
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Varauksensaaja on tietoinen siitä, että suunnitellun hankkeen toteutta-
minen edellyttää muun ohella tonttiin nykyisellään kohdistuvien maan-
vuokrasopimusten muuttamista. Siltä osin, kun nykyiset vuokra-alueet 
ulottuvat varattavan tontin alueelle, vastaa varauksensaaja alueen 
saattamisesta rakentamiskelpoiseksi (mm. rakennusten ja laitteiden 
purku- ja muut toimenpiteet). Hakemus nykyisten vuokrasopimusten 
muuttamisesta tulee tehdä hyvissä ajoin.

4

Varauksensaajan on noudatettava liitteenä 1 olevia yleisiä tontinvarau-
sehtoja.

B

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lauta-
kunta oikeutetaan vuokraamaan Helsingin kaupungin 30. kaupungino-
san (Munkkiniemi) asuinkerrostalojen (AK) korttelin 30120 tontin 9 lau-
takunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka seu-
raavin ehdoin:

1

Tontin (AK) 30120/9 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena viralli-
sen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100) pistelukua 100 vas-
taavana asuinkerrosneliömetrihintana sääntelemättömän vapaarahoit-
teisen vuokra-asuntotuotannon osalta vähintään 55 euroa (nykyarvo 1 
072 euroa/k-m², 12/2017, ind. 1935)

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

2

Muutoin noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja ja 
kaupunkiympäristölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Minja Mäkelä, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 76012

minja.makela(a)hel.fi
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§ 199
Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi kevyen liikenteen sil-
tayhteydestä Vartiosaareen sekä valtuutettu Jarmo Niemisen toivo-
musponsi Vartiosaaren rantautumisolosuhteiden parantamisesta

HEL 2017-005418 T 00 00 03

HEL 2017-005417 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
19.4.2017 hyväksymien toivomusponsien (Tuomas Rantanen ja Jarmo 
Nieminen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen pon-
sien ehdottajille sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponsien ehdottajat Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 19.4.2017 kunnan asukkaan aloitetta Vartiosaaren 
asuntotuotantohankkeen estämisestä kaupunginvaltuusto hyväksyi sa-
malla seuraavat toivomusponnet:

Valtuusto edellyttää, että kaupunki selvittää, kuinka Vartiosaareen voi-
daan mahdollisimman pian saada virkistystä palveleva kevyen liiken-
teen siltayhteys. (Tuomas Rantanen)
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Selvitetään mahdollisuudet parantaa Vartiosaaren rantautumisolosuh-
teita. (Jarmo Nieminen)

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.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Vartiosaaren osayleiskaavan 26.10.2016 
(273 §), jolloin kaupunginvaltuusto päätti, että Vartiosaaresta rakenne-
taan 5 000 - 7 000 asukkaan tiivis merellinen saaristokaupunginosa, jo-
hon tulee asumisen lisäksi virkistyspalveluja kaikille helsinkiläisille. 
Pääosa uudisrakentamisesta sijoittuu Vartiosaaren keskiosiin maastoa 
myötäileväksi kukkulakaupungiksi, ja kaupungin omistamat rannat ava-
taan kaupunkilaisten virkistyskäyttöön. Rantavyöhykkeen kulttuurihisto-
riallisesti arvokasta huvila-aluetta täydennetään maltillisesti pienimuo-
toisella rakentamisella asuin- ja palvelukäyttöön. 

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen, joka ku-
mosi kaupunginvaltuuston päätöksen 5.2.2018. Kaupunki on 7.3.2018 
hakenut valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Kaupunginvaltuusto päätti 29.11.2017 (407 §) Helsingin kaupungin 
vuoden 2018 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelman 2018 - 2020 
käsittelyn yhteydessä, että Vartiosaaren asemakaavoituksen suunnitte-
lu keskeytetään tämän valtuustokauden ajaksi ja vapautuvat resurssit 
kohdistetaan erityisesti täydennysrakentamisen kaavoitushankkeisiin. 

Rantautuminen

Vartiosaari on nykyisellään pääosin kallioista metsää. Helsingin kau-
punki omistaa 90 % saaren maa-alasta. Rannat ovat saaren yksityisten 
maanomistajien tai kaupungilta huvilan vuokranneiden käytössä. Var-
tiosaarta palvelee toukokuun puolivälistä syyskuun puoliväliin kaksi ker-
taa päivässä kulkeva venereittiliikenne. Koska yleisiä rantautumislaitu-
reita ei ole, satunnaisen veneilijän on lähes mahdotonta rantautua lailli-
sesti Vartiosaareen huolimatta saarta kiertävistä tärkeistä veneilyväylis-
tä. Suuri osa Vartiosaaren käyttäjistä liikkuu saareen yksityisveneillä 
mm. Reposalmen ja Ramsinsalmen yli sekä Tammisalosta, ja rantau-
tuu oman tai vuokraamansa huvilan rantaan. Vartiosaaressa on yksi 
vuorovenelaituri Reposalmen puolella. Laiturilla on muutama paikka ve-
neille – esimerkiksi saaren palstaviljelijöiden käyttöön. Syksyllä 2017 
Reposalmessa suoritettiin mittaus- ja pohjatutkimustöitä saaren virkis-
tyskäyttöä palvelevien laitureiden kunnostamista varten. Tutkimustulos-
ten mukaan Reposalmen rannoilla on noin 0–10 metriä liejua ja savea 
ennen vaihtelevaa moreenikerrosta. 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2018&ls=11&doc=Kanslia_2016-10-26_Kvsto_18_Pk
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2018&ls=11&doc=Kanslia_2016-10-26_Kvsto_18_Pk
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2018&ls=11&doc=Keha_2017-11-29_Kvsto_21_Pk
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Sillat

Vartiosaaren osayleiskaavassa on tutkittu Reposalmen ja Ramsinsal-
men ylittäviä siltoja. Reposalmen sillan alikulkukorkeus on noin viisi 
metriä, jotta moottoriveneet ja vesibussit mahtuvat sen ali. Ramsinsal-
men sillan alikulkukorkeus on yli 20 metriä sekä korkeiden veneiden 
pääsyn varmistamiseksi että salmen rantojen korkeudesta ja jyrkkyy-
destä johtuen. Vartiosaaren osayleiskaavaluonnoksen toteuttamisen 
rakentamiskustannuksissa arvioitiin siltojen kustannuksiksi 44 miljoo-
naa euroa (hintataso 03/2015, alv 0 %). Siltojen suunnittelua ja vene-
väyliin tarvittavien muutosten tarkastelua on tarkoitus jatkaa asemakaa-
vavaiheessa.

Virkistystä palveleva kevyen liikenteen siltayhteys sopii Reposalmen 
ylitykseen, mutta sen tulee ottaa huomioon viiden metrin alikulkukor-
keus veneväylistä johtuen. Salmi on noin 130 m leveä. Uunisaaren 
ponttonisillan kaltaista siltaa pitkin saareen pääsisi veneilykauden ulko-
puolella noin lokakuusta huhtikuuhun. Putkikellukkeinen ja puurunkoi-
nen ponttonisilta ilman avausmekanismia maksaisi n. 100 000 euroa, 
minkä päälle tulevat vuosittaiset kuljetus-, ankkurointi- ja huoltokulut. 
Koska Reposalmessa kulkee veneväylä, silta vaatii luvan liikenneviras-
ton meriväyläyksiköltä. Houkuttelevin aika Vartiosaaren virkistyskäytöl-
le on kuitenkin kesäaika, mitä ponttonisilta ilman avausmekanismia ei 
palvelisi. Liikennevirastolla on vuokrattavana ponttonisiltakalustoa, mut-
ta nykyisellä kalustolla niihin ei ole mahdollista saada itsepalveluna toi-
mivaa avattavaa osuutta veneille, vaan avattavuus vaatii miehityksen. 
Myös sillan nostomekanismi vaatisi kiinteän tuennan, jonka tulisi olla 
erittäin järeä. Etävalvonta taas vaatisi sekä uuden kaluston hankkimista 
ja rakentamista että uuden tekniikan soveltamista.

Vartiosaaren osayleiskaavan mukaisen raitiotie-, auto-, kävely- ja pyö-
räilysillan tulisi olla käytettävissä, kun Vartiosaaren rakentaminen al-
kaa. Yhtenä vaihtoehtona olisi, että Reposalmen yli rakennetaan silta, 
joka on mitoitettu tulevaan tarkoitukseen, ja sitä voisi ennen saaren ra-
kentamista käyttää virkistyssiltana. Saaren rakentamisen alkuvaiheen 
maansiirtotöitä palvelemaan voisi tehdä väliaikaisen ns. varasillan vii-
den metrin alikulkukorkeudella ”Universal”-varasiltakalustolla. Tämä 
helpottaisi Vartiosaaren rakentamisen alun aikataulutusta huomatta-
vasti, kun tulevan raitiovaunusillan ei tarvitsisi olla täysin valmis ennen 
asuinalueen esirakentamisen aloittamista. 130 metriä pitkä ja hyötyle-
veydeltään 4,2 metrinen väliaikainen (vuokrattava) kevyen liikenteen 
silta maksaisi noin 1 miljoonaa euroa viideltä vuodelta ja siitä eteenpäin 
arviolta 140 000 euroa per vuosi.

Lossit
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Turussa on ollut käsikäyttöinen vinssilossi Kuralan ja Halisten kaupun-
ginosien rajalla. Se oli kuusi metriä pitkä ja kyytiin mahtui 12 ihmistä. 
Myös polkupyörien kuljetus oli sallittu. 40 metrin matka kesti vinssata 
hiukan alle 10 minuuttia. Vinssilossi oli käytössä kesäkaudella. Lossi ja 
sen rantalaiturit maksoivat yhteensä 230 106 euroa (v. 2005). Kuralan 
vinssilossi poistettiin käytöstä vuonna 2011 jatkuvan ilkivallan ja toimin-
tahäiriöiden vuoksi. Vinssilossin vaijerit kiristyvät käytössä noin puolen 
metrin syvyyteen veden alla, mikä estäisi veneilyn silloin, kun lossi on 
käytössä ja aiheuttaisi turvallisuusriskin, jos veneilijä ei huomaa lossin 
olevan liikkeellä. Perinteinen kapulalossi ei myöskään toimisi Reposal-
messa, sillä vaijeri kulkee ilmassa estäen veneilyn. Vartiosaaren ta-
pauksessa vinssilossin haasteena olisivat aktiivisen veneväylän ja sii-
hen liittyvien teknisten haasteiden lisäksi hitaus: 130 metriä leveän Re-
posalmen yli vinssaaminen kestäisi lähes puoli tuntia.

Ilman miehitystä toimiva minilossi ei ole Suomen lainsäädännön eikä 
kansainvälisen merenkulun mukaan sallittu. Aluksella tulee olla kaptee-
ni – jollei aluksessa, niin vähintään maissa. Etäohjattavuus ei kuiten-
kaan laske kustannuksia miehitettyyn lossiin verrattuna.

Lopuksi

Vartiosaari on osa Itä-Helsingin kulttuuripuistoa. Vartiosaaren osayleis-
kaavassa on silta Laajasalosta Reposalmen yli ja Vuosaaresta Ramsin-
salmen yli. Sillat ovat korvaamaton yhteys kulttuuripuistolle, sillä ne 
mahdollistavat Vartiokylänlahden kiertävän reitin. Osayleiskaavassa 
saareen tulee myös useita pienimuotoisempia venepaikkoja: mm. vie-
railulaitureita, soutuvenevalkama ja rantautumispaikkoja kanooteille. 
Vartiosaaren rantojen avaaminen yleiseen käyttöön ja virkistysalueiden 
rakentaminen lisää myös uimapaikkoja ja saunomismahdollisuuksia.

Vartiosaareen pääsyn parantaminen on sekä Vartiosaaren osayleis-
kaavan että Helsingin strategian mukainen. Rantautumisolosuhteiden 
parantamista on mahdollista tutkia kaupungin omistamille rannoille 
osayleiskaavassa tutkituille ja sen mahdollistamille paikoille. Sitä tutkit-
taessa tulee kuitenkin ensin olla selvillä ranta-alueen ja sen rakennus-
ten käyttö, ja sopia esimerkiksi kaupungin kiinteistöjen vuokrausten yh-
teydessä, että rantaan tulee yleinen rantautumispaikka.

Sillan ja rantautumismahdollisuuksien rakentaminen ei meneillään ole-
van oikeusprosessin ja valtuuston kaavoituksen keskeytyspäätöksen 
vuoksi ole perusteltua. Saaren virkistyskäyttöä tulisi lisätä vähä vähältä 
siten, että kaupunki järjestää lähivuosina tuetun vesibussiliikenteen ja 
saaren virkistyskäytön perustarpeet. Kustannuksia kertyisi arviolta noin 
1–1,2 miljoonaa euroa. Samalla, kun Vartiosaaren laajempi virkistys-
käyttö käynnistyisi, voitaisiin tarkemmin tutkia ponttoni- tai väliaikaisen 
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sillan rakentamismahdollisuuksia sekä rantautumista. Riippumatta silta-
ratkaisusta, sen vaikutukset nykytilanteeseen sekä sopiminen mahdolli-
sen myöhemmän asuntorakentamisen yhteyteen vaatii tarkempaa tutki-
mista ja investointeja mm. siltasuunnitteluun ja selvityksiin.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponsien ehdottajat Esitysteksti

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 12.12.2017 § 274

HEL 2017-005418 T 00 00 03

hankenumero 5264_154

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Vartiosaaren osayleiskaavan 
kokouksessaan 26.10.2016. Kaupunginvaltuusto päätti, että Vartiosaa-
resta rakennetaan 5 000 - 7 000 asukkaan tiivis merellinen saaristokau-
punginosa, johon tulee asumisen lisäksi virkistyspalveluja kaikille hel-
sinkiläisille. Pääosa uudisrakentamisesta sijoittuu Vartiosaaren keskio-
siin maastoa myötäileväksi kukkulakaupungiksi, ja kaupungin omista-
mat rannat avataan kaupunkilaisten virkistyskäyttöön, jolloin uuden ran-
tareitin varteen syntyy merellinen virkistysalue. Rantavyöhykkeen kult-
tuurihistoriallisesti arvokasta huvila-aluetta täydennetään maltillisesti 
pienimuotoisella rakentamisella asuin- ja palvelukäyttöön.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2018 74 (155)
Kaupunginhallitus

Asia/10
09.04.2018

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 antoi toukokuussa 2017 lausunnon Helsingin hallin-
to-oikeudelle Vartiosaaren osayleiskaavasta tehtyjen valitusten johdos-
ta. Valitukset ovat nyt oikeuskäsittelyssä. 

Kaupunginvaltuusto päätti 29.11.2017 Helsingin kaupungin vuoden 
2018 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelman 2018 - 2020 käsitte-
lyn yhteydessä, että Vartiosaaren asemakaavoituksen suunnittelu kes-
keytetään tämän valtuustokauden ajaksi ja vapautuvat resurssit kohdis-
tetaan erityisesti täydennysrakentamisen kaavoitushankkeisiin. 

Vartiosaari on nykyisellään pääosin kallioista metsää. Helsingin kau-
punki omistaa 90 % saaren maa-alasta. Saaren asukkaiden ja mökki-
läisten kulkemisesta on syntynyt noin 7,5 kilometrin mittainen polusto, 
joka kulkee pääasiassa sisämaassa, sillä rannat ovat saaren yksityis-
ten maanomistajien tai kaupungilta huvilan pihapiireineen vuokrannei-
den käytössä. Vartiosaarta palvelee toukokuun puolivälistä syyskuun 
puoliväliin kaksi kertaa kumpaankin suuntaan kulkevan venereittiliiken-
ne. Koska yleisiä rantautumislaitureita ei ole, satunnaisen veneilijän on 
lähes mahdotonta rantautua laillisesti Vartiosaareen huolimatta saarta 
kiertävistä tärkeistä veneilyväylistä. Suuri osa Vartiosaaren käyttäjistä 
liikkuu saareen yksityisveneillä mm. Reposalmen ja Ramsinsalmen yli 
sekä Tammisalosta ja rantautuu omaan tai vuokraamansa huvilan ran-
taan. Vartiosaaressa on yksi vuorovenelaituri Reposalmen puolella. 
Laiturilla on muutama paikka veneille – esimerkiksi saaren palstaviljeli-
jöiden käyttöön. Syksyllä 2017 Reposalmessa suoritetaan mittaus- ja 
pohjatutkimustöitä saaren virkistyskäyttöä palvelevien laitureiden kun-
nostamista varten. 

Vartiosaaren osayleiskaavan yksi tärkeä tavoite on, että saari tarjoaa 
monipuolista merellistä virkistystä kaikille kaupunkilaisille. Osayleiskaa-
vassa saareen tulee useita pienimuotoisempia venepaikkoja mm. vie-
railulaitureita, soutuvenevalkama ja rantautumispaikkoja kanooteille. 
Vartiosaaren rantojen avaaminen yleiseen käyttöön ja virkistysalueiden 
rakentaminen lisää myös mm. uimapaikkoja ja saunomismahdollisuuk-
sia. 

Vartiosaaren rantautumisolosuhteiden parantaminen on sekä Vartio-
saaren osayleiskaavan että Helsingin strategian mukainen. Rantautu-
misolosuhteiden parantamista on mahdollista tutkia kaupungin omista-
mille rannoille osayleiskaavassa tutkituille ja sen mahdollistamille pai-
koille. Sitä tutkittaessa tulee kuitenkin ensin olla selvillä ranta-alueen ja 
siinä olevien rakennusten käyttö, ja sopia esimerkiksi kaupungin kiin-
teistön vuokrauksen yhteydessä, että rantaan tulee yleinen rantautu-
mispaikka. 
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Jos saareen osoitetaan rantautumista ja virkistyskäyttöä lisätään, tulee 
saaressa myös olla palveluita ja niiden ylläpitoa vierailijoille ja retkeili-
jöille, kuten WC:itä ja roska-astioita, sekä kulku- ja rantautumisopastus-
ta, jotta on selkeästi tiedossa, missä voi kulkea ja mihin voi rantautua. 
Nämä toimenpiteet ja tarpeet sekä rantojen ja rantautumisolosuhteiden 
kehittäminen vaatii suunnittelua ja etenkin investointeja.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Maria Isotupa, arkkitehti, puhelin: 310 37303

maria.isotupa(a)hel.fi
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§ 200
Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle Kasvitieteellisen puutarhan 
suojelemisesta

HEL 2018-001932 T 10 03 10

UUDELY/902/2018

Päätös

Kaupunginhallitus antoi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukselle seuraavan lausunnon:

Osoitteessa Unioninkatu 44 sijaitsevat Kasvitieteellisen puutarhan ra-
kennukset suojeltiin valtioneuvoston päätöksellä vuonna 1980. Puutar-
han siirryttyä Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n hallintaan, Uudenmaan 
ELY-keskus pani vireille harkinnan kohteen suojelusta lailla rakennus-
perinnön suojelusta.

Museovirasto on 30.9.2011 antanut suojelua puoltavan lausunnon, jota 
myös Helsingin kaupunki on puoltanut 30.7.2012. ELY-keskus on pyy-
tänyt 16.5.2013 museovirastoa tarkentamaan rakennuksen sisätiloja 
koskevia määräyksiä siten, että lausunnosta käy ilmi, mitä sisätilojen 
osia, kokonaisuuksia tai kiinteää sisustusta suojelu koskee.

Museovirasto toteaa lausunnossaan (15.1.2018), että osa rakennuksis-
ta on jo suojeltu asianmukaisesti asemakaavassa. Rakennusperintölain 
mukainen suojelutarve kohdistuu srs-1 -merkinnällä varustettuihin ra-
kennuksiin ja rakenteisiin, joita ovat Palmusali ja sen yhteyteen raken-
netut kasvihuoneet, Kasvimuseo, leivintupa Jean Wik, puutarhurintalo 
Ikkala sekä kaivo. Leivintuvan ja kaivon osalta suojelun tarve kohdistuu 
ainoastaan ulkoasuun ja rakennusrunkoon.

Kasvimuseosta, Palmusalista ja puutarhurintalo Ikkalasta esitetään 
suojeltavaksi keskeiset sisätilat ja kiinteä sisustus, jotka on määritelty 
rakennuskohtaisesti. Kaisaniemen puisto, sisältäen Yliopiston kasvitie-
teellisen puutarhan rakennuksineen, on valtakunnallisesti merkittävä 
rakennettu kulttuuriympäristö.

Kaisaniemen puiston asemakaava numero 11808 on tullut voimaan 
vuonna 2011. Kasvitieteellinen puutarha on asemakaavassa osoitettu 
käyttötarkoitusmerkinnällä VP/s/YO: ”Puisto, joka on kulttuurihistorialli-
sesti, puistohistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas. Alue on va-
rattu Yliopiston Kasvitieteellisen puutarhan käyttöön. Puutarha-alue on 
tarkoitettu yliopiston tieteelliseen käyttöön sekä toimimaan yleisölle 
avoimena julkisena erityispuistona." 

http://kartta.hel.fi/kaavapdf/11808.pdf
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VP/s/YO -alueella kaikista rakennus-, toimenpide- ja maisematyölupia 
vaativista muutos- ja korjaustöistä on pyydettävä museoviraston lau-
sunto.

Kasvitieteellisen puutarhan srs-1 -merkityt laitosrakennus (nyk. päära-
kennus), palmuhuone (nyk. iso kasvihuone), hallintorakennus, itäisin 
puurakennus sekä kaivo on suojeltu valtion omistamien rakennusten 
suojelua koskevan asetuksen nojalla (18.9.1980, asetus 480/85).

Helsingin kaupunki katsoo, että esitetyt suojelumääräykset tukevat ase-
makaavoituksen tavoitteita, jos ELY-keskus päättää suojelusta esityk-
sen mukaisesti. Kaupunki puoltaa esityksen hyväksymistä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 UUDELY, lausuntopyyntö 13.2.2018,  kasvitieteellisen puutarhan suoje-
leminen

2 Museovirasto, lausunto 15.1.2018 Kasvitieteellinen puutarha, suojelu-
määräysten antaminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan ELY-keskus Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus varaa lausunto-
pyynnössään Helsingin kaupungille mahdollisuuden antaa lausunnon 
museoviraston lausunnosta Kasvitieteellisen puutarhan suojelumää-
räysten antamisesta asetuksella suojeltujen Helsingin Yliopistokiinteis-
töt Oy:n rakennusten sisätiloista. ELY-keskus pyytää lausuntoa 
9.4.2018 mennessä.

Esittelijä
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kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 UUDELY, lausuntopyyntö 13.2.2018,  kasvitieteellisen puutarhan suoje-
leminen

2 Museovirasto, lausunto 15.1.2018 Kasvitieteellinen puutarha, suojelu-
määräysten antaminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan ELY-keskus Esitysteksti

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala 14.3.2018

HEL 2018-001932 T 10 03 10

Viite: lausuntopyyntö UUDELY/UUDELY/902/2018, 13.2.

Lausuntopyyntö

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on varannut Hel-
singin kaupungille mahdollisuuden antaa lausunto Museoviraston lau-
sunnosta, joka koskee esitystä Kasvitieteellisen puutarhan rakennusten 
sisätilojen suojelumääräyksiksi.

Asetuksella 275/1965 (480/85) suojellut tilat ovat siirtyneet Helsingin 
Yliopistokiinteistöt Oy:n hallintaan. 

Museovirasto on antanut 30.9.2011 asiasta suojelua puoltavan lausun-
non, jota myös Helsingin kaupunki on puoltanut 30.7.2012. ELY-keskus 
on pyytänyt 16.5.2013 Museovirastoa tarkentamaan rakennuksen sisä-
tiloja koskevia määräyksiä siten, että lausunnosta käy ilmi, mitä sisätilo-
jen osia, kokonaisuuksia tai kiinteää sisustusta suojelu koskee.
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Museovirasto toteaa lausunnossaan (MV/34/05.01.01/2013, 
15.1.2018), että osa rakennuksista on jo suojeltu asianmukaisesti ase-
makaavassa. Rakennusperintölain mukainen suojelutarve kohdistuu 
srs-1 – merkinnällä varustettuihin rakennuksiin ja rakenteisiin, joita ovat 
Palmusali ja sen yhteyteen rakennetut kasvihuoneet, Kasvimuseo, lei-
vintupa Jean Wik, puutarhurintalo Ikkala sekä kaivo. Leivintuvan ja kai-
von osalta suojelun tarve kohdistuu ainoastaan ulkoasuun ja rakennus-
runkoon. 

Kasvimuseosta, Palmusalista ja puutarhurintalo Ikkalasta esitetään 
suojeltavaksi keskeiset sisätilat ja kiinteä sisustus, jotka on määritelty 
rakennuskohtaisesti. Tiloja koskevat suojelumääräykset ovat seuraa-
vat.

1. Rakennuksia tulee hoitaa ja käyttää siten, ettei niiden kulttuuri-
historiallinen arvo heikenny. Korjaus- ja muutostöiden tulee pe-
rustua kohteen historian, alkuperäistoteutuksen, muutosvaihei-
den ja säilyneisyyden hyvään tuntemukseen.

2. Rakennusten ulkoasu ja rakennusrunko tulee säilyttää.
3. Keskeiset sisätilat ja kiinteä sisustus tulee säilyttää.
4. Rakennusosia tulee korjata ja tarvittaessa uusia siten, että ra-

kenteet, materiaalit ja työtavat vastaavat alkuperäistä toteutusta.
5. Voidaan tehdä välttämättömiä rakennus- ja taloteknisiä sekä toi-

minnan edellyttämiä vähäisiä muutoksia, kun ne ovat restauroin-
tisuunnitelman kannalta mahdollisia.

6. Korjaus- ja muutostöissä on kuultava asiantuntijana Museoviras-
toa. Museovirastolla on oikeus antaa ohjeita suojelumääräysten 
soveltamisesta.

Kaavatilanne, rakennussuojelu

Kaisaniemen puisto sisältäen Yliopiston kasvitieteellisen puutarhan ra-
kennuksineen on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriym-
päristö. 

Kaisaniemen puiston asemakaava nro 11808 on tullut voimaan 6.5. 
2011. Kasvitieteellinen puutarha on asemakaavassa osoitettu käyttötar-
koitusmerkinnällä VP/s/YO: ”Puisto, joka on kulttuurihistoriallisesti, 
puistohistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas. Alue on varattu 
Yliopiston Kasvitieteellisen puutarhan käyttöön. Puutarha-alue on tar-
koitettu yliopiston tieteelliseen käyttöön sekä toimimaan yleisölle avoi-
mena julkisena erityispuistona. 

Puutarhan alueella tulee säilyttää 1800-luvun polkuverkosto. Raken-
nuksiin saa sijoittaa Kasvitieteellistä puutarhaa palvelevia näyttely-, 
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koulutus-, kahvila-, työ- ja varastotiloja sekä asuintiloja. Puutarha-alu-
een ympärille saadaan rakentaa alkuperäistoteutuksen mukainen läpi-
näkyvä rauta-aita. Kasvitieteellisen puutarhan ma-merkitylle alueelle 
kalliotilaan sekä rakennuksen kellarikerroksiin saa sijoittaa yliopiston 
kasvimuseon tai muun rakennukseen sijoittuvan ylipiston puutarhan toi-
minnan laajennuksen. Kaavakartan k-merkinnällä osoitetulle rakennu-
salalle saadaan sijoittaa uudisrakennus nykyisen kasvihuonerakennuk-
sen tilalle.

Kasvitieteellisen puutarhan srs-1-merkityt laitosrakennus (nykyinen 
päärakennus), palmuhuone (nykyinen iso kasvihuone), hallintoraken-
nus, itäisin puurakennus sekä kaivo on suojeltu valtion omistamien ra-
kennusten suojelua koskevan asetuksen nojalla (18.9.1980, asetus 
480/85). 

VP/s/YO alueella kaikista rakennus-, toimenpide- ja maisematyölupia 
vaativista muutos- ja korjaustöistä on pyydettävä Museoviraston lau-
sunto. Kaupunkipuiston (VP/s) ja Kasvitieteellisen puutarhan (VP/s/YO) 
välillä tulee säilyttää näköyhteys eikä raja-aluetta saa istuttaa yhtenäi-
sesti umpeen.

Lausunto

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialajohtaja katsoo, että 
esitetyt suojelumääräykset tukevat asemakaavoituksen tavoitteita, jos 
ELY-keskus päättää suojelusta esityksen mukaisesti. Kaupunki puoltaa 
esityksen hyväksymistä.

Lisätiedot
Kajsa Lybeck, arkkitehti, puhelin: 310 37052

kajsa.lybeck(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 6.3.2018

HEL 2018-001932 T 10 03 10

Museovirasto on lausunut Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskukselle 15.1.2018 tarkentaakseen suojelumääräyksiä kasvitie-
teellisen puutarhan siirryttyä Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:lle. Siirron 
yhteydessä ELY on pannut vireille harkinnan kohteen suojelusta lailla 
rakennusperinnön suojelusta. Kohteen suojelu valtion asetuksen 
(480/1985) nojalla on toistaiseksi voimassa. ELY on pyytänyt Helsingin 
kaupungin lausuntoa Museoviraston lausunnosta.
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Valtioneuvoston päätöksellä 18.9.1980 on suojeltu seuraavat kohteet 
Kaisaniemen puistossa: kasvitieteellisen puutarhan Kasvimuseo, Pal-
musali ja siihen kytkeytyvät sivukasvihuoneet, leivintuparakennus eli 
leivintupa Jean Wik, puutarhurintalo Ikkala ja kaivo puisine suojaraken-
nelmineen. Museovirasto on todennut, että rakennusperintölain mukai-
nen suojelutarve kohdistuu edellä mainittuihin, asemakaavassa (vah-
vistettu 2011) srs-1 -merkittyihin rakennuksiin ja kaivoon. Museovirasto 
on lausunnossaan täsmentänyt näiden asetuksella ja asemakaavassa 
suojeltujen rakennusten suojelumääräyksiä erityisesti niiden sisätilojen 
osalta. Kasvimuseosta, Palmusalista ja puutarhurintalo Ikkalasta esite-
tään suojeltavaksi keskeiset sisätilat ja kiinteä sisustus, jotka on määri-
telty rakennuskohtaisesti. Leivintuvan ja kaivon osalta suojelun tarve 
kohdistuu ainoastaan ulkoasuun ja rakennusrunkoon. Korjaus- ja muu-
tostöissä on kuultava asiantuntijana Museovirastoa. 

Asemakaavassa on suojeltu edellä mainittujen rakennusten lisäksi 
myös muita rakennuksia ja rakenteita, hauta ja muistomerkki. Lisäksi 
kasvitieteelliselle puutarhalle on Kaisaniemen puiston osana annettu 
kaavassa alueellinen suojelumerkintä, VP/s/Yo, eli puisto, joka on kult-
tuurihistoriallisesti, puistohistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas. 
Alue on varattu Yliopiston kasvitieteellisen puutarhan käyttöön. Kaava-
karttaan on myös merkitty kasvitieteellisen puutarhan kuuluvan raken-
nuksineen valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympä-
ristöön. 

Kaupunginmuseo toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa Museoviraston 
lausuntoon ja että kasvitieteellisen puutarhan suojelumerkinnät ja -
määräykset ovat asianmukaiset ja kattavat.

Lisätiedot
Johanna Björkman, tutkija, puhelin: +358 9 310 36473

johanna.bjorkman(a)hel.fi
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§ 201
Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
Helen Oy:n Tattarisuon lämpökeskusta koskevasta ympäristövaiku-
tusten arviointiohjelmasta

HEL 2018-002081 T 11 01 05

UUDELY/1127/2018

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Esteelliset: Daniel Sazonov

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Marcus 
Rantalan ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus antaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukselle Helen Oy:n Tattarisuon lämpökeskusta koskevasta ympä-
ristövaikutusten arviointiohjelmasta seuraavan lausunnon:

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön 
toimialan ympäristöpalvelut on 21.3.2018 kaupungin ympäristönsuoje-
lu- ja terveydensuojeluviranomaisena antanut Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskukselle lausunnon Helen Oy:n Tattarisuon 
lämpökeskuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. 

Kaupunginhallitus viittaa ympäristöpalveluiden lausuntoon ja pitää hy-
vänä, että Helen Oy on Tattarisuon lämpökeskushanketta tutkiessaan 
asettanut lähtökohdaksi laajan vuorovaikutuksen turvaamisen jo varhai-
sessa vaiheessa YVA-menettelyllä.  On eduksi, että biomassan käytön 
ohella tuodaan alkuvaiheessa esiin ja arvioidaan myös kierrätyspolt-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2018 83 (155)
Kaupunginhallitus

Asia/12
09.04.2018

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

toaineen käyttömahdollisuus. On tärkeää myös osallistumisen kannalta 
saada riittävää tietoa hankkeesta myös polttoainevaihtoehtojen osalta. 
Biomassaa käyttävä laitos ei lähtökohtaisesti ole YVA-velvollinen, mut-
ta kierrätyspolttoainetta käyttävästä laitoksesta YVA on laadittava. 

Helen Oy tutkii ja selvittää parhaillaan kolmen biopolttoainetta käyttä-
vän lämpökeskuksen sijoittamismahdollisuuksia Helsingin alueelle. Lai-
tosten toteuttamisesta tai keskinäisestä toteutusjärjestyksestä ei ole 
tehty päätöksiä. Helen Oy tutkii yhtenä vaihtoehtona Tattarisuon alueel-
le sijoittuvaa laitosta. Pohjoisella alueella on paljon lämmön kulutusta ja 
siihen nähden vähän lämmön tuotantoa. Kaupungin kaukolämpöverkko 
on kaksiosainen ja pohjoisella alueella tuotettu lämpö on mahdollista 
siirtää molempiin verkostoihin ilman pitkiä siirtoputkistoja.

Malmin lentokentän kaavarunkoa valmisteltaessa Helen Oy esitti lau-
sunnossaan, että alueella varauduttaisiin lämpökeskuksen sijoittami-
seen. Lausunnon johdosta kaavarunkokarttaan on lisätty aluevaraus 
energiahuollon alueeksi (EN). Jatkosuunnittelun mahdollistavan alue-
varauksen sijoittamisessa on pyritty ottamaan huomioon mm. Tattari-
suon teollisuusalueen elinkeinopoliittinen merkitys, kaupunkirakenteelli-
set ja liikenteelliset näkökohdat, maaperän rakennettavuus ja muita 
tunnistettuja lähtökohtia. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 
13.12.2016 hyväksyä 1.12.2015 ja 29.11.2016 muutetun Malmin lento-
kentän kaavarungon jatkossa laadittavien asemakaavojen, asemakaa-
vamuutosten ja poikkeamispäätösten pohjaksi. Kaavarunko itsessään 
ei mahdollista hankkeen toteuttamista, vaan ohjaa yksityiskohtaisem-
paa jatkosuunnittelua.

Uudenmaan maakuntakaavassa (8.11.2016) hankealue on merkitty 
taajamatoimintojen alueeksi. Merkintä sisältää taajamien sisäiset liiken-
neväylät sekä liikenteen tarvitsemat satama-, huolto-, varikko-, termi-
naali-, ratapiha- ja muut vastaavat alueet, ulkoilureitin, kevyen liiken-
teen väylät, paikalliskeskukset-, yhdyskuntateknisen huollon alueet, 
muut erityisalueet, paikalliset suojelualueet sekä virkistys- ja puistoalu-
eet. Hankealueen kohdalla on itä-länsisuuntaisesti osoitettu merkintä 
pääradan vaihtoehtoisesta sijainnista ja sen pohjoispuolella on osoitet-
tu viheryhteystarve. 

Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavassa (2008) ei hankealueelle ole 
osoitettu maankäyttöä. Uudenmaan 2. vaihekaavassa (2013) hankkeen 
itäpuolen Jakomäen ja Alppikylän alueet ovat merkitty tiivistettäviksi 
alueiksi. Malmin lentokenttä on merkitty kulttuuriympäristön vaalimisen 
kannalta tärkeäksi RKY 2009-alueeksi. Uudenmaan 3. vaihekaavassa 
(2011) hankealueelle tai sen läheisyyteen ei ole osoitettu maankäyttöä. 
Uudenmaan 4. vaihekaavassa on kumottu merkintä Malmin lentokent-
täalueesta, jonka toissijainen käyttötarkoitus ovat taajamatoiminnot. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2018 84 (155)
Kaupunginhallitus

Asia/12
09.04.2018

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

Lentokentän alue on merkitty tiivistettäväksi alueeksi. Alueella säilyy 
kulttuuriympäristöä koskeva merkintä.

Hankealueella on voimassa Helsingin yleiskaava 2002. Hankealue si-
joittuu osin työpaikka-alueeksi sekä virkistysalueeksi varatulle alueelle. 
Uudessa kaupunginvaltuuston vuonna 2016 hyväksymässä yleiskaa-
vassa Tattarisuon alue, jolla tutkittava hanke sijaitsee, on varattu toimi-
tila-alueeksi. Hankealueen eteläpuolella on varaus pikaraitiotielle.

Uudessa yleiskaavassa on varauduttu toimintaan, joka mahdollistaa 
myös lämpökeskustoiminnan. Yleiskaava ei ole vielä lainvoimainen. 
Ympäristövaikutusten arviointi tulee tehdä riittävän laajasti, jotta voi-
daan osoittaa maankäytöllisten edellytysten täyttyminen. Lämpökes-
kustoiminta edellyttää asemakaavan laatimista ja voimaantuloa. Kaa-
valliset edellytykset tulee YVA:n yhteydessä selvittää, arvioida ja kuva-
ta selkeästi.

Hankkeen vaikutukset on arvioitava riittävän laajasti ja huolellisesti. 
Vaikutusten arvioinnissa tulee ottaa huomioon alueen nykytila ja toimin-
not sekä kaupungin tuleva kehitys hankkeen vaikutusalueella. Erityistä 
huomiota tulee kiinnittää herkkiin kohteisiin, joita ovat esimerkiksi asu-
minen, virkistysalueet, herkät luontokohteet ja vedenhankinnan kannal-
ta tärkeäksi luokiteltu pohjavesialue.

YVA:n vertailuvaihtoehdoksi 0 on esitetty hankkeen toteuttamatta jättä-
minen ja lämmön tuottaminen jossain muualla. Ohjelman kuvauksesta 
ilmenee, että tarkoitetaan lähinnä tämän vaihtoehdon vaikutuksia lähia-
lueella. Koska hanke on kytköksissä muihin Helen Oy:n kehitysohjel-
man hankkeisiin, joita ovat muut hajautetun lämmöntuotannon hank-
keet ja lisäksi uudet lämmöntuotantoratkaisut (esim. lämpöpumput, au-
rinkolämpö ja geoterminen lämpö), joita toteutetaan vaiheittain niiden 
toteuttamisedellytysten täyttyessä, tulisi arvioinnin aikana kuvata huo-
lella myös toteuttamatta jättämisen liittyminen ja yhteydet muihin hank-
keisiin ja pääasialliset vaikutusmekanismit muualle.

Helen Oy:n olisi yhtenä vaihtoehtona tutkittava alueen suunnittelun si-
jainnin lähellä olevien toimijoiden kanssa mahdollisuudet sijoittaa voi-
malaitos kokonaan Tattarisuon teollisuusalueen sisälle.

Arviointiohjelman tiedot oletetun vaikutusalueen nykytilasta ja arvioin-
nin sisältö on pääosin esitetty asianmukaisesti. Arvioinnin aikana tietoja 
tulee kuitenkin tarkentaa ja täydentää.

Liikenteen vaikutusalueista on ohjelmassa jäänyt mainitsematta mah-
dollinen liikennöinti Tattariharjuntielle Suurmetsäntien ohella. Vireillä 
olevien hankkeiden kuvauksessa ja arvioinnissa tulisi tuoda esiin myös 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2018 85 (155)
Kaupunginhallitus

Asia/12
09.04.2018

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

logistiikkareitteihin liittyvät Tattarisillan asemakaava-hanke ja alueva-
raussuunnitelma.

Hankkeen toiminnan aikainen liikennöintitarve on 40 rekkaa suuntaan-
sa arkipäivisin, eli liikennemäärän kasvu on 80 raskasta ajoneuvoa 
vuorokaudessa.  Lähikadut ovat lähinnä pääkatuja ja niiden vuorokau-
den keskiliikennemäärät ovat luokkaa 10 000-12 000 ajon./vrk. Tattari-
harjuntiellä raskaan liikenteen osuus on 11 %, eli noin 1 200 ajoneuvoa 
vuorokaudessa. Suurmetsäntiellä raskaita ajoneuvoja liikkuu noin 700 
päivittäin. On tärkeää, että liikennemäärinä suhteellisen pientenkin, 
noin 10 % luokkaa olevien, raskaan liikenteen lisäyksen vaikutukset ar-
vioidaan huolella. Yhteyksien kannalta suunniteltu Tattarisillan/Ilmasil-
lan toteuttamisen edullisiksi oletetut vaikutukset on syytä arvioida. 

Hankealueen rajalla kulkevan maakaasun siirtoputken tiedot ja vaiku-
tukset tulee tarkentaa ja selvittää arvioinnin aikana, sillä suojaetäisyyk-
sillä on oleellista merkitystä hankealueeseen ja hankkeen toteuttami-
sen mahdollisesti edellyttämiin lisätoimiin.

Lämpökeskuksen rakennukset ja laitteet ovat muuhun ympäristöön ver-
rattuna huomattavan suuria. Maisemalliset vaikutukset tulee arvioida 
huolella ja arviointiselostuksen liittää korkealaatuiset vaikutuksia ha-
vainnollistavat kuvat ja mahdollinen muu aineisto. Maisema- ja kaupun-
kikuvallisten vaikutusten vähentämisen ja hallinnan suunnittelullisia kei-
noja tulee esittää. Arviot tulee esittää sekä nykytilan että tulevaisuuden 
maankäyttötavoitteiden mukaisen kaupunkirakenteen kannalta.

Häiriötilanteiden ja potentiaalisten onnettomuuksien seurausvaikutuk-
set on esitetty arvioitaviksi kohdistuen ympäristövahinkoihin ja tehtävik-
si arviointi-istunnoissa. Myös ihmisiin kohdistuvat terveysvaikutukset on 
aihetta arvioida. Potentiaalisten onnettomuuksien ja häiriöiden vaikutu-
salueiden laajuus tulee selvittää hankkeen toteutuskelpoisuuden arvioi-
miseksi. On todennäköistä, että tarvitaan syvemmälle menevää arvioin-
tia, kuin ohjelmassa on esitetty.

Vaikutuksia luonnonvarojen käyttöön on esitetty arvioitavaksi uusiutu-
vien biopolttoaineiden, kierrätyspolttoaineiden ja fossiilisten polttoainei-
den vertailuin. Vertailussa tulee kiinnittää huomiota tietojen yhteismital-
lisuuteen koko ketjun osalta ja arvioinnin lopputuloksen havainnolliseen 
esittämiseen.

Vuorovaikutus ja osallistumismahdollisuudet on esitetty varsin katta-
vasti. Ohjelmasta ei kuitenkaan selviä, onko tunnistettu tahoja, joiden 
kuuleminen ja osallistuminen tulisi turvata muilla, kuin perinteisin kei-
noin. Työpajat ja nettikyselyt ovat hyviä tapoja tavoittaa paikallisia 
asukkaita, mutta näihin osallistuminen saattaa kohdistua niihin, joilla on 
hyvät edellytykset seurata sähköistä mediaa. Työn aikana tulisi harkita, 
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onko ryhmiä, joita esimerkiksi iän, kielen tai muun syyn takia tulisi pyr-
kiä tavoittamaan työpajoihin tai asukastilaisuuksiin myös muilla keinoin.

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää Helsingin 
kaupungin ja kaupungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisen 
lausuntoa Helen Oy:n Tattarisuon lämpökeskusta koskevasta ympäris-
tövaikutusten arviointiohjelmasta. Lausuntoa on pyydetty 3.4.2018 
mennessä. Lausunnon antamiselle varattua määräaikaa on pidennetty 
24.4.2018 asti.

Hakemuksen pääasiallinen sisältö

Helen Oy suunnittelee Tattarisuolle sijoitettavaksi aiottua lämpökeskus-
ta. Lämpökeskushanke liittyy kaupunginvaltuuston vuonna 2015 hyväk-
symään Helen Oy:n kehitysohjelmaan, jonka tavoitteena on siirtyä pit-
källä aikavälillä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Kehitysohjelma sisäl-
tää mm. luopumisen kivihiiltä käyttävästä, lämpöä ja sähköä tuottavas-
ta Hanasaaren voimalaitoksesta. Voimalaitos on tarkoitus lakkauttaa 
vuoden 2024 lopussa. Korvaava lämmöntuotanto on päätetty perustaa 
hajautettuun erillistuotantoon.

Tattarisuolle aiottu biolämpökeskus on yksi kolmesta uudesta bioläm-
pökeskuksesta, joilla nykyistä poistuvaa tuotantoa korvattaisiin. Laitos-
ten toteuttamisesta tai mahdollisesta toteuttamisjärjestyksestä ei ole 
päätetty.  Tattarisuon laitoksella tuotettaisiin vain lämpöä. Tutkittava 
lämpökeskus on polttoaineteholtaan 120 MW ja kaukolämpöteholtaan 
130 MW. Mikäli Tattarisuon laitos valittaisiin toteutettavaksi ensimmäi-
senä, tulisi sen olla tuotantokäytössä viimeistään 2024 lopussa.

Laitoksesta tutkitaan kahta vaihtoehtoa. Vaihtoehdon 1 pääpolttoaine 
on biomassa, joka tuotaisiin lämpökeskukseen valmiina puuhakkeena. 
Vaihtoehtona 2 tarkastellaan myös mahdollisuutta toteuttaa rinnakkais-
laitos, joka voisi ottaa vastaan jäteperäisiä kierrätyspolttoaineita, kuten 
esimerkiksi purkujätteestä eroteltua maalattua puuta. Polttoainejakeet 
eivät sisällä vaaralliseksi luokiteltavia jätteitä. Kierrätyspolttoaineen 
osuus olisi 50 %. Polttoaineet kuljetettaisiin laitokselle rekoilla, joita 
vain arkipäivisin tapahtuviin kuljetuksiin tarvittaisiin noin 40 ajoa suun-
taansa.

Laitos sijoittuisi Tattarisuon teollisuusalueen pohjoisosaan rajautuen 
Suurmetsäntiehen ja Alppikylän huippuna tunnettuun täyttömäkeen. 
Hankealue sijoittuu voimassa olevissa asemakaavoissa (9200 ja 
11370) teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueelle sekä lähivirkis-
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tysalueelle. Hankealueen itäpuolella sijaitsee vedenhankinnan kannalta 
tärkeä I-luokan pohjavesialue.

YVA-prosessi

Hankkeesta tehdään ympäristövaikutusten arviointi (YVA). Hankkeesta 
vastuullinen on Helen Oy ja yhteysviranomainen on Uudenmaan ympä-
ristökeskus. YVA-prosessi on kaksivaiheinen: ensimmäisenä laaditaan 
arviointiohjelma, joka on suunnitelma siitä, kuinka hankkeen vaikutuk-
sia tutkitaan ja kuinka vaihtoehtoja ja vaikutuksia on tarkoitus verrata. 
Arviointiohjelmassa annetaan tiedot hankkeesta ja ympäristön nykyti-
lasta, aikataulusta sekä vuorovaikutuksesta. Yhteysviranomainen pyy-
tää arviointiohjelmasta lausuntoja ja siitä on jokaisella mahdollisuus an-
taa mielipiteensä. Yhteysviranomainen antaa arviointiohjelman ja siitä 
saadun palautteen perusteella lausuntonsa.

Varsinaiset arvioinnit on tehtävä ohjelman ja siitä saadun yhteysviran-
omaisen lausunnon mukaisesti. Kun arvioinnit ovat valmistuneet, tulok-
set, niiden merkittävyys- ja hyväksyttävyysarviot sekä hankevaihtoehto-
jen vertailu kootaan arviointiselostukseen. Yhteysviranomainen asettaa 
arviointiselostuksen nähtäville kahdeksi kuukaudeksi lausuntoja ja mie-
lipiteitä varten. Yhteysviranomainen antaa lopuksi asiasta perustellun 
päätelmänsä. Päätelmä on liitettävä hanketta koskeviin lupa- tai pää-
tösprosesseihin. YVA-prosessissa ei tehdä mitään päätöksiä hankkeen 
toteuttamisesta. Sen tarkoitus on tuottaa tietoa ja mahdollistaa hyvä ja 
laaja vuorovaikutus.

Tattarisuon lämpökeskuksen YVA on tullut vireille ja ohjelma on asetet-
tu nähtäville kuukauden ajaksi 5.3.-3.4.2018. Lausunnot ja mielipiteet 
annetaan nähtävilläolon päättymiseen mennessä. Yhteysviranomaisen 
lausunto asiasta saadaan viimeistään 4.5.2018. Varsinaiset arvioinnit 
on ohjelmassa esitetyn aikataulun mukaan tarkoitus tehdä kevään ja 
kesän 2018 aikana. Arviointiselostuksen on esitetty valmistuvan loppu-
kesästä 2018. Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä YVA-selostuk-
sesta saadaan vuoden 2018 lopussa.

Tattarisuon lämpökeskuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa 
(Helen Oy, Ramboll, 7.2.2018) tarkastellaan aiemmin mainittujen vaih-
toehtojen 1 ja 2 lisäksi vaihtoehto 0, jossa Tattarisuon alueelle ei toteu-
teta lämpökeskusta, vaan tuotanto tapahtuu muualla Helsingissä.

Ohjelmassa on esitetty yleiskuvaus hankkeesta, sen tavoitteista ja ai-
kataulusta. Arviointiohjelmassa on kuvattu ympäristön nykytilan kaava-
tilanne, luonnon ja ympäristön olosuhteet, maisema ja kulttuuriympäris-
tö, liikenne, väestö, asuminen ja virkistys sekä elinkeinoelämä.
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Ohjelmassa on esitetty arvioinnit tehtäväksi alueellisesti niin laajasti, 
kuin vaikutuksia voi esiintyä. Tarkasteltaviksi on esitetty vaikutukset il-
malaatuun ja ilmastoon, maaperään ja pohjaveteen, kasvilisuuteen, 
eläimistöön ja luonnonsuojeluun, yhdyskuntarakenteeseen, aineelli-
seen omaisuuteen, maisemaan ja kaupunkikuvaan, kulttuurihistorialli-
siin arvoihin, ihmisiin, liikenteeseen, meluun ja luonnonvarojen käyt-
töön. Myös potentiaalisten onnettomuuksien ja toiminnan lopettamisen 
vaikutukset sekä yhteisvaikutukset arvioidaan. Ihmisiin kohdistuvista 
vaikutuksista esitetään arvioitaviksi sekä sosiaaliset vaikutukset että 
terveysvaikutukset. Ohjelmassa esitetään lisäksi selvitettäväksi epävar-
muustekijät ja haitallisten vaikutusten vähentämiskeinot.

Vaihtoehtojen vertailussa esitetään vertailtavaksi keskenään vaihtoeh-
tojen 1 ja 2 ja hankkeen toteuttamatta jättämisen vaikutukset hankea-
lueilla ja lähiympäristössä.

Arviointiprosessin aikana esitetään vuoropuhelua ja osallistumista jär-
jestettäväksi mm. asukastilaisuuksin, työpajoin, tiedottein ja nettikyse-
lyin.

Saadut lausunnot

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan, kaupunkiympäristön 
toimialan ympäristöpalvelujen ja pelastuslaitoksen lausunnot. Pelastus-
laitos on lausunnossaan ilmoittanut, ettei sillä ole lausuttavaa tässä vai-
heessa ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa. Pelastuslaitos antaa 
lausuntonsa myöhemmässä lupavaiheessa Tukesille, kun mahdollinen 
toteuttamispäätös on tehty ja Helen Oy hakee lupaa toiminnalleen. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Timo Linden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
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Ote
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 27.03.2018 § 167

HEL 2018-002081 T 11 01 05

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta pitää hyvänä, että Helen Oy on Tattari-
suon lämpökeskushanketta tutkiessaan asettanut lähtökohdaksi laajan 
vuorovaikutuksen turvaamisen jo varhaisessa vaiheessa YVA-menette-
lyllä.  On eduksi, että biomassan käytön ohella tuodaan alkuvaiheessa 
esiin ja arvioidaan myös kierrätyspolttoaineen käyttömahdollisuus. On 
tärkeää myös osallistumisen kannalta saada riittävää tietoa hankkeesta 
myös polttoainevaihtoehtojen osalta. Biomassaa käyttävä laitos ei läh-
tökohtaisesti ole YVA-velvollinen, mutta kierrätyspolttoainetta käyttä-
västä laitoksesta YVA on laadittava. YVA-menettelyä valvoo viranomai-
sena Uudenmaan ELY-keskus. 

Helen Oy tutkii ja selvittää parhaillaan kolmen biopolttoainetta käyttä-
vän lämpökeskuksen sijoittamismahdollisuuksia Helsingin alueella. Lai-
tosten toteuttamisesta tai keskinäisestä toteutusjärjestyksestä ei ole 
tehty päätöksiä. Helen Oy tutkii yhtenä vaihtoehtona Tattarisuon alueel-
le sijoittuvaa laitosta. Pohjoisella alueella on paljon lämmön kulutusta ja 
siihen nähden vähän lämmön tuotantoa. Kaupungin kaukolämpöverkko 
on kaksiosainen ja pohjoisella alueella tuotettu lämpö on mahdollista 
siirtää molempiin verkostoihin ilman pitkiä siirtoputkistoja. 

Malmin lentokentän kaavarungon valmistelun aikana Helen Oy esitti 
kaavarungosta antamassaan lausunnossa, että alueella varauduttaisiin 
lämpökeskuksen sijoittamiseen. Lausunnon johdosta kaavarunkokart-
taan on lisätty aluevaraus energiahuollon alueeksi (EN). Jatkosuunnit-
telun mahdollistavan aluevarauksen sijoittamisessa on pyritty ottamaan 
huomioon mm. Tattarisuon teollisuusalueen elinkeinopoliittinen merki-
tys, kaupunkirakenteelliset ja liikenteelliset näkökohdat, maaperän ra-
kennettavuus ja muita tunnistettuja lähtökohtia. Kaupunkisuunnittelu-
lautakunta päätti 13.12.2016 hyväksyä 1.12.2015 ja 29.11.2016 muute-
tun Malmin lentokentän kaavarungon jatkossa laadittavien asemakaa-
vojen, asemakaavamuutosten ja poikkeamispäätösten pohjaksi. Kau-
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punkiympäristölautakunta toteaa, että kaavarunko itsessään ei mahdol-
lista hankkeen toteuttamista, vaan ohjaa yksityiskohtaisempaa jatko-
suunnittelua. 

Uudenmaan maakuntakaavassa (8.11.2016) hankealue on merkitty 
taajamatoimintojen alueeksi. Merkintä sisältää taajamien sisäiset liiken-
neväylät sekä liikenteen tarvitsemat satama-, huolto-, varikko-, termi-
naali-, ratapiha- ja muut vastaavat alueet, ulkoilureitin, kevyen liiken-
teen väylät, paikalliskeskukset-, yhdyskuntateknisen huollon alueet, 
muut erityisalueet, paikalliset suojelualueet sekä virkistys- ja puistoalu-
eet. Hankealueen kohdalla on itä-länsisuuntaisesti osoitettu merkintä 
pääradan vaihtoehtoisesta sijainnista ja sen pohjoispuolella on osoitet-
tu viheryhteystarve. Malmin lentokenttäalue on varattu liikennealueeksi, 
jonka toissijainen käyttö on taajamatoimintojen alue. Merkinnällä osoi-
tetaan Malmin lentokenttäalue, joka toimii liikennealueena siihen asti, 
kunnes korvaava sijaintipaikka tai Malmin lentokentän toimintojen sijoit-
taminen on ratkaistu.

Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavassa (2008) ei ole osoitettu hankea-
lueelle maankäyttöä. Uudenmaan 2. vaihekaavassa (2013) hankkeen 
itäpuolen Jakomäen ja Alppikylän alueet on merkitty tiivistettäviksi 
alueiksi. Malmin lentokenttä on merkitty kulttuuriympäristön vaalimisen 
kannalta tärkeäksi RKY 2009-alueeksi. Uudenmaan 3. vaihekaavassa 
(2011) hankealueelle tai sen läheisyyteen ei ole osoitettu maankäyttöä. 
Uudenmaan 4. vaihekaavassa on kumottu merkintä Malmin lentokent-
täalueesta, jonka toissijainen käyttötarkoitus ovat taajamatoiminnot. 
Lentokentän alue on merkitty tiivistettäväksi alueeksi. Alueella säilyy 
kulttuuriympäristöä koskeva merkintä.

Hankealueella on voimassa Helsingin yleiskaava 2002. Hankealue si-
joittuu osin työpaikka-alueeksi sekä virkistysalueeksi varatulle alueelle. 
Uudessa kaupunginvaltuuston vuonna 2016 hyväksymässä yleiskaa-
vassa Tattarisuon alue, jolla tutkittava hanke sijaitsee, on varattu toimi-
tila-alueeksi. Hankealueen eteläpuolella on varaus pikaraitiotielle.

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että uudessa yleiskaavassa on 
varauduttu toimintaan, joka mahdollistaa myös lämpökeskustoiminnan. 
Yleiskaava ei ole vielä lainvoimainen. Ympäristövaikutusten arviointi tu-
lee tehdä riittävän laajasti, jotta voidaan osoittaa maankäytöllisten edel-
lytysten täyttyminen. Lämpökeskustoiminta edellyttää asemakaavan 
laatimista ja voimaantuloa. Kaavalliset edellytykset tulee YVAn yhtey-
dessä selvittää, arvioida ja kuvata selkeästi.

Tattarisuon lämpökeskuksen YVA-ohjelman yksityiskohtaisemmasta si-
sällöstä kaupunkiympäristölautakunta toteaa seuraavaa:
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Kaupunkiympäristölautakunta pitää tärkeänä, että merkittävän hank-
keen vaikutukset arvioidaan riittävän laajasti ja huolella. Vaikutusten ar-
vioinneissa tulee ottaa huomioon alueen nykytila ja toiminnot sekä kau-
pungin tuleva kehitys hankkeen vaikutusalueella. Erityistä huomiota tu-
lee kiinnittää herkkiin kohteisiin, joita ovat esimerkiksi asuminen, virkis-
tysalueet, herkät luontokohteet ja vedenhankinnan kannalta tärkeäksi 
luokiteltu pohjavesialue. 

YVA:n vertailuvaihtoehdoksi 0 on esitetty hankkeen toteuttamatta jättä-
minen ja lämmön tuottaminen jossain muualla. Ohjelman kuvauksesta 
ilmenee, että tarkoitetaan lähinnä tämän vaihtoehdon vaikutuksia lähia-
lueella. Koska hanke on kytköksissä muihin Helen Oy:n kehitysohjel-
man hankkeisiin, joita ovat muut hajautetun lämmöntuotannon hank-
keet ja lisäksi uudet lämmöntuotantoratkaisut, (esim. lämpöpumput, au-
rinkolämpö, ja geoterminen lämpö), joita toteutetaan vaiheittain niiden 
toteuttamisedellytysten täyttyessä, tulisi arvioinnin aikana kuvata huo-
lella myös toteuttamatta jättämisen liittyminen ja yhteydet muihin hank-
keisiin ja pääasialliset vaikutusmekanismit muualle.

Lisäksi lautakunta toteaa, että Helenin olisi yhtenä vaihtoehtona tutkit-
tava alueen suunnitellun sijainnin lähellä olevien toimijoiden kanssa 
mahdollisuudet sijoittaa voimalaitos kokonaan Tattarisuon teollisuusa-
lueen sisälle.

Arviointiohjelman tiedot oletetun vaikutusalueen nykytilasta ja arvioin-
nin sisältö on pääosin esitetty asianmukaisesti. Arvioinnin aikana tietoja 
tulee kuitenkin tarkentaa ja täydentää. 

Liikenteen vaikutusalueista on ohjelmassa jäänyt mainitsematta mah-
dollinen liikennöinti Tattariharjuntielle Suurmetsäntien ohella. Vireillä 
olevien hankkeiden kuvauksessa ja arvioinnissa tulisi tuoda esiin myös 
logistiikkareitteihin liittyvät Tattarisillan asemakaava-hanke ja alueva-
raussuunnitelma.

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että hankkeen toiminnan aikainen 
liikennöintitarve on 40 rekkaa suuntaansa arkipäivisin, eli liikennemää-
rän kasvu on 80 raskasta ajoneuvoa vuorokaudessa.  Lähikadut ovat 
lähinnä pääkatuja ja niiden vuorokauden keskiliikennemäärät ovat luok-
kaa 10 000-12 000 ajon./vrk. Tattariharjuntiellä raskaan liikenteen 
osuus on 11 %, eli noin 1 200 ajoneuvoa vuorokaudessa. Suurmetsän-
tiellä raskaita ajoneuvoja liikkuu noin 700 päivittäin. Kaupunkiympäris-
tölautakunta pitää tärkeänä, että liikennemäärinä suhteellisen pienten-
kin, noin 10 % luokkaa olevien, raskaan liikenteen lisäyksen vaikutuk-
set arvioidaan huolella. Yhteyksien kannalta suunniteltu Tattarisillan/Il-
masillan toteuttamisen edullisiksi oletetut vaikutukset on syytä arvioida. 
Lautakunta on hyväksynyt asemakaavaehdotuksen 21.11.2017.
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Hankealueen rajalla kulkevan maakaasun siirtoputken tiedot ja vaiku-
tukset tulee tarkentaa ja selvittää arvioinnin aikana, sillä suojaetäisyyk-
sillä on oleellista merkitystä hankealueeseen ja hankkeen toteuttami-
sen mahdollisesti edellyttämiin lisätoimiin. 

Lämpökeskuksen rakennukset ja laitteet ovat muuhun ympäristöön ver-
rattuna huomattavan suuria. Maisemalliset vaikutukset tulee arvioida 
huolella ja arviointiselostuksen liittää korkealaatuiset vaikutuksia ha-
vainnollistavat kuvat ja mahdollinen muu aineisto. Maisema- ja kaupun-
kikuvallisten vaikutusten vähentämisen ja hallinnan suunnittelullisia kei-
noja tulee esittää. Arviot tulee esittää sekä nykytilan että tulevaisuuden 
maankäyttötavoitteiden mukaisen kaupunkirakenteen kannalta.

Häiriötilanteiden ja potentiaalisten onnettomuuksien seurausvaikutuk-
set on esitetty arvioitaviksi kohdistuen ympäristövahinkoihin ja tehtävik-
si arviointi-istunnoissa. Kaupunkiympäristölautakunta pitää tärkeänä, 
että myös ihmisiin kohdistuvat terveysvaikutukset arvioidaan. Potenti-
aalisten onnettomuuksien ja häiriöiden vaikutusalueiden laajuus tulee 
selvittää hankkeen toteutuskelpoisuuden arvioimiseksi. On todennä-
köistä, että tarvitaan syvemmälle menevää arviointia, kuin ohjelmassa 
on esitetty. 

Vaikutuksia luonnonvarojen käyttöön on esitetty arvioitavaksi uusiutu-
vien biopolttoaineiden, kierrätyspolttoaineiden ja fossiilisten polttoainei-
den vertailuin. Kaupunkiympäristölautakunta pitää vertailua tarpeellise-
na. Vertailussa tulee kiinnittää huomiota tietojen yhteismitallisuuteen 
koko ketjun osalta ja arvioinnin lopputuloksen havainnolliseen esittämi-
seen.

Vuorovaikutus ja osallistumismahdollisuudet on esitetty varsin katta-
vasti. Ohjelmasta ei kuitenkaan selviä, onko tunnistettu tahoja, joiden 
kuuleminen ja osallistuminen tulisi turvata muilla, kuin perinteisin kei-
noin. Työpajat ja nettikyselyt ovat hyviä tapoja tavoittaa paikallisia 
asukkaita, mutta näihin osallistuminen saattaa kohdistua niihin, joilla on 
hyvät edellytykset seurata sähköistä mediaa. Työn aikana tulisi harkita, 
onko ryhmiä, joita esimerkiksi iän, kielen tai muun syyn takia tulisi pyr-
kiä tavoittamaan työpajoihin tai asukastilaisuuksiin myös muilla keinoin.

Kaupunkiympäristölautakunta edellyttää, että sille esitellään tiedot val-
mistuneesta arviointiselostuksesta ja että sille varataan mahdollisuus 
lausua arviointiselostuksesta syksyllä 2018.

Käsittely

27.03.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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Esteelliset: Kaisa Hernberg, Osmo Soininvaara (hallintolain 28 §:n 1 
momentin 5 kohta)

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Kappaleeseen 11 seuraava muotoilu:

Koska hanke on kytköksissä muihin Helen Oy:n kehitysohjelman hank-
keisiin, joita ovat muut hajautetun lämmöntuotannon hankkeet ja lisäksi 
uudet lämmöntuotantoratkaisut, (esim. lämpöpumput, aurinkolämpö, ja 
geoterminen lämpö), joita toteutetaan vaiheittain niiden toteuttamise-
dellytysten täyttyessä, tulisi arvioinnin aikana kuvata huolella myös to-
teuttamatta jättämisen liittyminen ja yhteydet muihin hankkeisiin ja pää-
asialliset vaikutusmekanismit muualle.

Kannattaja: Risto Rautava

Vastaehdotus: 
Anni Sinnemäki: Kappaleen 11 jälkeen uusi kappale:

Lisäksi lautakunta toteaa, että Helenin olisi yhtenä vaihtoehtona tutkit-
tava alueen suunnitellun sijainnin lähellä olevien toimijoiden kanssa 
mahdollisuudet sijoittaa voimalaitos kokonaan Tattarisuon teollisuusa-
lueen sisälle.

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sin-
nemäen molemmat vastaehdotukset.

20.03.2018 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37250

kaarina.laakso(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Ympäristöpalve-
lut Ympäristöjohtaja 21.03.2018 § 6

HEL 2018-002081 T 11 01 05

Päätös

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on pyytänyt Hel-
singin kaupungin kaupunkiympäristön toimialalta lausuntoa Helen Oy:n 
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Tattarisuon lämpökeskusta koskevasta ympäristövaikutusten arvioin-
tiohjelmasta (UUDELY/1127/2018).

Kaupunkiympäristötoimialan palvelut ja luvat –palvelukokonaisuuden 
ympäristöjohtaja, jolle kunnan sekä ympäristönsuojelu - että terveyden-
suojeluviranomaiselle kuuluvien yhteyslausuntojen antaminen on dele-
goitu (kaupunginhallituksen johtamisen jaosto 22.5.2017) toteaa ympä-
ristövaikutusten arviointiohjelmasta seuraavaa: 

Kivihiilen korvaaminen puuhakkeella

Kaupunginvaltuusto on päättänyt lopettaa kivihiilenpolton Hanasaaren 
B voimalaitoksessa vuoden 2024 loppuun mennessä. Kaupunkistrate-
giassa 2017-2021 on tavoitteena kaupunkialueen hiilineutraalisuus 
vuoteen 2035 mennessä. Valtioneuvosto on esittänyt kivihiilestä luopu-
mista energiantuotannossa 2030 mennessä. Kivihiiltä kaukolämmityk-
sessä korvaavaksi uusiutuvaksi polttoaineeksi on saatavilla puuperäisiä 
biopolttoaineita. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen mukaan on 
suositeltavaa pyrkiä lisäämään uusiutuvien energialähteiden käyttöä 
lämmöntuotannossa. Se tukee kaupungin hiilineutraalisuustavoitetta.

Vaikutukset pohjaveteen

Arviointiohjelman kohdassa 7.2, Vaikutukset maaperään ja pohjave-
teen, esitetään, että vaikutuksia pohjaveteen arvioidaan erillisellä poh-
javesiselvityksellä. Hankealue rajoittuu pohjavesialueeseen ja käytän-
nössä myös pohjaveden varsinaiseen muodostumisalueeseen. Mah-
dollisen ympäristöluparatkaisussa tulee tällöin sovellettavaksi varovai-
suusperiaate. Tämän vuoksi pohjavesiselvitykseen tulee kiinnittää eri-
tyistä huomiota ja se tulisi nostaa ilmasto- ja luontovaikutusten ohella 
keskeiseksi arvioitavaksi vaikutukseksi arviointiohjelman kohtaan 6.1.

Vaikutukset kasvillisuuteen, eläimistöön ja luonnonsuojeluun

Arviointiohjelman kohdassa 7.3., Vaikutukset kasvillisuuteen, eläimis-
töön ja luonnonsuojeluun, on tarkastelu rajattu hankkeen naapurus-
toon. Arviointiohjelmassa mainittujen tunnusten lisäksi tulee erityistä 
huomiota kiinnittää lähiluonnon osalta alueella olevan viherkäytävän 
toimintaedellytysten turvaamiseen. 

Vaikutukset liikenteeseen

Arviointiohjelman kohdassa 7.10, Meluvaikutukset esitetään, että liiken-
nemelu mallinnetaan lähimmälle pääväylälle asti. Kuljetukset voivat tul-
la pitkään yhtä reittiä. Ympäristöviranomainen edellyttää, että melunle-
viämisarviot laaditaan eri kuljetusreiteillä arvioidun enimmäisliikenne-
määrän mukaan.
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Arviointiohjelman vaikuttavuus

Helen Oy:n suunnitelmissa on rakentaa Tattarisuolle suunnitellun kal-
taiset hakelämpölaitokset myös Patolaan ja Vuosaareen. Koska ar-
viointiohjelma tulee todennäköisesti olemaan mallina näille ja soveltu-
vin osin Salmisaaren voimalaitoksen kivihiiltä korvaaville hankkeille, tu-
lee tämän ensimmäisen hankkeen laajuuteen ja tarkkuuteen kiinnittää 
erityistä huomiota.

Muihin arvioitaviin ympäristön- ja ympäristöterveydensuojelullisiin vai-
kutuksiin ja estettyihin arviointimenetelmiin ei Helsingin kaupungin kau-
punkiympäristön toimialalla ole huomauttamista. 

Lisätiedot
Tanja Rajamäki, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32008

tanja.rajamaki(a)hel.fi
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§ 202
Lausunto Uusimaa-kaava 2050 valmisteluaineistosta

HEL 2017-001704 T 10 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus antaa Uudenmaan liitolle Uusimaa-kaava 2050 val-
misteluaineistosta seuraavan lausunnon:

Uudenmaan rakennekaavan luonnos tarjoaa hyvät lähtökohdat koko 
maakunnan kehittämiseen. Kaavaratkaisu perustuu strategiseen lähes-
tymistapaan, jossa koko maakunnan mittakaavassa on määritelty ta-
voitteellinen yhdyskuntarakenne ja keskusverkko sekä alueen keskei-
simmät yhteydet ja kehityskäytävät. Nykyinen monista päällekkäisistä 
vaihekaavoista koostuva maakuntakaavojen kokonaisuus on vaikeasti 
hahmottuva ja usein jopa kuntien omia yleiskaavoja yksityiskohtaisem-
pi. Uusi strategisempi ote on erittäin perusteltu.

Kokonaisuutena rakennekaavasta ja seutujen vaihekaavoista koostuva 
Uusimaa-kaava vastaa toimintaympäristön muutoksiin. Koko maakun-
taa koskeva rakennekaava kuvaa strategista tahtotilaa koko alueen ke-
hitykselle ja seutujen vaihekaavat tukevat kaavan ohjausvaikutusta. 
Myös seutujen vaihekaavat tulevat olemaan nykyistä maakuntakaavo-
jen yhdistelmää yleispiirteisempiä, mikä on hyvä asia.  Vuorovaikutus 
kaavan valmistelussa on ollut monipuolista ja hyvää. Kaavan jatkoval-
mistelussakin tulee käydä aktiivista dialogia seudun toimijoiden ja erityi-
sesti Helsingin kaupungin kanssa. On myös huolehdittava toimivasta 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2018 97 (155)
Kaupunginhallitus

Asia/13
09.04.2018

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

yhteistyöstä seudun MAL-suunnittelun kanssa. Tehtävät suunnitelmat 
eivät saa olla keskenään ristiriitaisia tai poiketa esimerkiksi alueiden to-
teuttamisjärjestyksen suhteen. Valmisteluaineiston selostuksessa esite-
tyissä Helsingin seudun erityiskysymyksissä on hyvin huomioitu seu-
dun kehittämistarpeet ja korostettu maakuntakaava- ja MAL-prosessien 
yhteensovittamisen merkitystä.

Rakennekaavan koko aluetta koskevat suunnittelumääräykset antavat 
hyvät lähtökohdat maakunnan suunnitteluun. Rakennekaavan tavoit-
teena on rakentamisen ohjaus kestävän kasvun vyöhykkeille. Tämä on 
kannatettava periaate, joka tukee sekä ympäristön kannalta että talou-
dellisesti kestävien ratkaisujen tekemistä. Joukkoliikenteen ja maan-
käytön kytkeminen entistä selvemmin toisiinsa tukee yhdyskuntaraken-
teen eheytyvää kehitystä. Seudun keskusten roolin korostaminen on 
perusteltua. Yhdyskuntarakenteen tiivistyminen tukee sekä joukkolii-
kenteen palvelutason parantamista että keskusten kaupallisia edelly-
tyksiä.

Rakennekaavan koko aluetta ja pääkaupunkiseudun ydinaluetta koske-
vat määräykset tukevat Helsingin kehittämistä tiivistyvänä joukkoliiken-
teen verkostokaupunkina. Helsingin yleiskaava on Uusimaa-kaava 
2050:n tavoitteiden mukainen, joten on keskeistä, että Helsingin seu-
dun valmisteltava vaihekaava ei ole ristiriidassa sen kanssa. On erittäin 
tärkeää, että Helsingin seudun vaihekaava mahdollistaa Helsingin uu-
den yleiskaavan keskeisten aluevarausten toteuttamisen myös bulevar-
dikaupunginosien osalta.

Rakennekaavan esitystapa ja koko suunnittelualuetta, kasvuvyöhykkei-
tä ja yksittäisiä merkintöjä koskevat määräykset vastaavat maakunta-
kaavalle esitettyjä tavoitteita. Jatkossa valmisteltavien vaihekaavojen 
esitystavassa on pyrittävä esittämään maakunnan tason keskeiset ta-
voitteet sitovina, mutta jättämään tarkemmat aluerajaukset ja linjaukset 
kuntien maankäytön suunnittelun tehtäväksi. 

Uusimaa-kaavan suunnitteluperiaatteissa on kattavasti huomioitu elin-
keinopolitiikan kannalta keskeisiä tekijöitä ja tavoitteita, kuten seudun ja 
työpaikkojen saavutettavuus, elinkeinoelämän toimintaedellytysten tu-
keminen ja kansainvälisen kilpailukyvyn lisääminen. Edelleen kaavan 
sisällön päätavoitteisiin on sisällytetty kasvun kestävä ohjaaminen ja 
alueiden välinen tasapaino sekä kestävä kilpailukyky. Tarkempina ta-
voitteina on esitetty muun muassa työpaikkojen ja palveluiden saavu-
tettavuuden parantaminen, uusien teknologioiden ja toimintamallien 
hyödyntäminen, seutujen älykäs erikoistuminen elinkeinoissa, kansain-
välisen kilpailukyvyn lisääminen ja elinkeinoelämän toimintaedellytys-
ten tukeminen. Asetetut tavoitteet ovat kattavia ja tarkoituksenmukai-
sia.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2018 98 (155)
Kaupunginhallitus

Asia/13
09.04.2018

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

Koko aluetta koskevissa rakennekaavan suunnittelumääräyksissä on 
todettu, että yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on luotava edelly-
tyksiä elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityk-
sen edellyttämälle monipuoliselle asuntotarjonnalle. Niin ikään suunnit-
telumääräyksiin sisältyy tavoite, että yksityiskohtaisemmassa suunnitte-
lussa edistetään uusiutuvien energiamuotojen tuotantoa sekä kierto- ja 
biotaloutta. Valmistelun lähtökohdat ovat näiltäkin osin oikeasuuntaiset. 
On kuitenkin tärkeää, että rakennekaavasta käydään keskustelua seu-
dun kaupunkien kanssa myös jatkovalmistelun aikana.

Rakennekaavaluonnoksen kilpailukyvyn kannalta merkittävin osuus 
koskee liikenne- ja logistiikkayhteyksiä. Pääkaupunkiseudun liiken-
neyhteyksillä on valtakunnallinen ja kansainvälinen merkitys. Maakun-
takaavassa on turvattava henkilö- ja tavaraliikenteen yhteydet ja yh-
teystarpeet kaikki liikennemuodot huomioiden. Liikenneyhteydet sata-
mista valtakunnan verkkoihin ovat edellytys tavaraliikenteen tuonnille ja 
viennille sekä säännöllisille henkilöliikenteen yhteyksille ja palveluille. 
Helsingin sataman merkitys ja sen valtakunnallinen vaikutusalue tulee 
ottaa huomioon sekä henkilö- että tavaraliikenteen yhteyksien, liikenne-
väylien ja palveluiden osalta.

Kommentit rakennekaavan sisältöön

Kaava koostuu yleispiirteisistä kaavamerkinnöistä ja monitasoisista 
kaavamääräyksistä. Rakennekaavassa osoitetaan Helsingin osalta 
seuraavat merkinnät ja niitä koskevat määräykset: Pääkaupunkiseudun 
ydinalue, ydinalueeseen tukeutuva kasvuvyöhyke, Helsingin seudun vi-
herkehä, rannikko ja saaristovyöhyke, logistiikan kehityskäytävät ja 
kansainvälisesti merkittävät satamat.

Rakennekaavan kaavamääräysten tulisi jatkossa olla linjassa vaihe-
kaavojen tarkempien määräysten kanssa, jotta kaksiportaisen kaavan 
monen tasoisten kaavamääräysten ja vielä vaihekaavoissa tarkentu-
vien määräysten selkeä tulkinta olisi mahdollista. Esimerkiksi rakenne-
kaavassa rannikko- ja saaristovyöhykettä koskevat suunnittelumää-
räykset vaikuttavat erityisen tarkoilta suhteessa muiden merkintöjen 
suunnittelumääräyksiin. Nämä suunnittelumääräykset voisivat olla 
yleispiirteisempiä. 

Koko aluetta koskevissa suunnittelumääräyksissä todetaan, että yksi-
tyiskohtaisemmassa suunnittelussa on huolehdittava riittävistä suojae-
täisyyksistä asutuksen ja elinympäristön viihtyisyyttä ja terveyttä hei-
kentävien toimintojen välillä. Tiivistyvässä kaupunkirakenteessa tämä 
voi olla haastavaa, joten merkinnässä olisi hyvä huomioida myös ris-
kien hallinta muilla tavoin kuin rakentamista rajoittamalla, kuten uusissa 
valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa on tehty.
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Rakennekaavan luonnoksessa on osoitettu kaikki merkittävimmät jouk-
koliikennekäytävät samalla merkinnällä. Merkittävimmät yhteydet, ku-
ten pääradan suunta, tulisi erottua muista. Valmisteluaineiston selos-
tuksessa on hyvin avattu Etelä-Suomen kehityskäytävien verkostoa. 
Myös näistä merkittävimmät olisi perusteltua esittää rakennekaavan 
kartalla.

Elinkeinot ja talous

Rakennekaavaratkaisussa on tunnistettu liikennejärjestelmän ja maan-
käytön vahva vuorovaikutus ja tämän hyödyntäminen voimavarana 
maankäytön kehittämisessä ja elinvoimaisuuden edistämisessä. Aluei-
den tiivistämisen edistäminen tukee sekä elinkeinoelämän toimintae-
dellytyksiä, asukkaiden hyvinvointia palveluiden saatavuuden ja moni-
puolisuuden kautta että kuntien talouksien suotuisaa kehitystä muun 
muassa yhdyskuntataloudellisesti tehokkaampien maankäytön ja liiken-
teen ratkaisujen kautta. Kestävän kasvun alueille rakentamista ohjaava 
rakennekaavaratkaisu tukee Uudenmaan suhteellista kilpailuetua Suo-
messa edistämällä keskittymähakuisten toimialojen edellytyksiä tiivistä-
misen kautta. Kaavaratkaisu tukee myös muihin toimintaedellytyksiin, 
kuten logistiikkasaavutettavuuteen, pohjautuvien elinkeinojen toimin-
taedellytyksiä mm. logistiikan kehityskäytävämerkinnän sekä luonnon-
varojen hyödyntämiseen liittyvien suunnittelumääräysten kautta. Näin 
ollen kaavaratkaisua voidaan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin 
kohdistuvan joustavuuden osalta pitää strategisesti onnistuneena mah-
dollistaen erilaiset talouden kehityspolut.

Rakennekaavan luonnoksessa pääkaupunkiseudun ydinalue kattaa lä-
hes koko Helsingin alueen. Suunnittelumääräykset eivät ohjaa tällä esi-
tystarkkuudella Helsingin keskusverkon kehitystä, mutta esitystapa so-
pii kuitenkin maakuntakaavan tarkkuustasoon.

Pääkaupunkiseudun ydinvyöhykkeen rajaus tullaan määrittelemään tar-
kemmin Helsingin seudun vaihemaakuntakaavassa tiiviin yhdyskunta-
rakenteen ja palvelujen saavutettavuuden perusteella. Pääkaupunki-
seudun tiiviille ydinalueelle ei aiota osoittaa erikseen alakeskuksia. 
Määriteltäessä pääkaupunkiseudun tiivis ydinalue tulisi huomioida ta-
voitteena Helsingin laajeneva kantakaupunki.

Kaupan suunnitteluperiaatteissa on huomioitu kasvavan kaupunkiseu-
dun sekä toisaalta kaupan trendien mitoitukseen vaikuttavat seikat. 
Keskustojen mitoitusta ei ole ollut Helsingin osalta nykyisessäkään 
maakuntakaavassa ja suunta on oikea muidenkin keskustojen osalta. 
Keskustojen ulkopuolisten vähittäiskaupan suuryksikköjen enimmäismi-
toitusten tarkistaminen on tarpeen muuttuneiden maankäyttö- ja raken-
nuslain (MRL:n) kauppaa koskevien määräysten myötä. Tavoitteena tu-
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lisi olla mahdollisimman vähän erilaisia tulkintoja herättävä mitoitusta-
pa. Keskustojen ulkopuolisille vähittäiskaupan suuryksikköalueille on 
paineita sijoittua MRL:n muutoksen myötä myös keskustahakuista 
kauppaa. Merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön ala-
rajan osoittaminen sekä kaupan alueiden profilointi on siten ollut olen-
nainen kaupan sijoittumista ohjaava määräys.

Valmisteluaineiston raportin ”Uudenmaan palveluverkon mitoittaminen 
ja vaikutusten arviointi” mukaan pääkaupunkiseudun ydinvyöhykkeellä 
ei esitetä alarajaa seudulliselle vähittäiskaupan suuryksikölle, koska 
alaraja muodostuisi niin korkeaksi, ettei tätä ole tarvetta määritellä. 
Suurinta osaa pääkaupunkiseudun keskustan ulkopuolisista vähittäis-
kaupan suuryksiköistäkään ei ole raportin mukaan tarvetta osoittaa 
maakuntakaavassa, koska ne sijoittuvat pääkaupunkiseudun tiiviille 
ydinvyöhykkeelle. Vähittäiskaupan suuryksiköiden ohjaus siirtyisi pää-
osin kuntakaavoitukseen.

MRL:n vähittäiskauppaa koskevissa erityisissä sisältövaatimuksissa 
(71 b §) edellytetään, että alueelle sijoittuvat palvelut ovat mahdolli-
suuksien mukaan saavutettavissa joukkoliikenteellä ja kevyellä liiken-
teellä.  Maakuntakaavatasolla tarkasteltuna pääkaupunkiseudun ydin-
vyöhykkeen seudullinen saavutettavuus näyttäytyy erittäin hyvänä ja 
tehdyt selvitykset sekä päätelmät on tehty tästä näkökulmasta. Pelkäs-
tään seudullisen saavutettavuuden näkökulma (saavutettavuus 2-10 
km) ei voida määritellä kaupan sijoittumista, kokoluokkaa tai kaupan 
alueen profiilia kuntakaavoituksessa, sillä paikallisen saavutettavuuden 
näkökulmasta sijainnit voivat näyttäytyä aivan erilaisina eikä palvelujen 
saavutettavuuden näkökulmasta lainkaan perusteltuina. Vaihekaavan 
edetessä tulisi selvittää, miten tämä ristiriita saadaan sovitettua kaup-
paa ja keskustoja koskeviin määräyksiin.

Liikkuminen ja logistiikka

Maakuntakaavan valmisteluaineistossa on huomioitu hyvin Helsingin 
metropolialueen merkitys Suomen taloudelle ja kilpailukyvylle. Uusimaa 
sijaitsee kansainvälisten kehityskäytävien risteyskohdassa ja Etelä-
Suomen kehityskäytäväverkosto tukeutuu pääkaupunkiseutuun. Len-
toaseman merkitys on tunnistettu ja Lentorata sekä Tallinnan tunneli on 
nostettu esiin keskeisinä tulevaisuuden kasvun edellytyksiä tukevina 
hankkeina. Uusimaa-kaavassa varaudutaan myös Turun suunnan 
ESA-radan toteuttamiseen sekä Tampereen suunnan ratayhteyden pa-
rantamiseen. Itäradan toteuttamiseen varaudutaan vuoden 2050 jäl-
keen. Maakuntakaavassa on tärkeää tunnistaa kansainvälisen kilpailu-
kyvyn, mukaan lukien ulkomaankaupan kannalta keskeiset saavutetta-
vuustekijät sekä turvata logistiikkaketjujen häiriöttömyys. Kansainväli-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2018 101 (155)
Kaupunginhallitus

Asia/13
09.04.2018

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

nen henkilö- ja tavaraliikenne tulee linkittää saumattomasti kansalliseen 
liikenneverkkoon mahdollisimman tehokkain vaihtoyhteyksin.

Tallinna tunnelin linjaus tulee tehdä maakuntakaavaan FinEstLink –pro-
jektin suunnitelmien mukaan, eli asemat sijaitsevat Helsingin keskus-
tassa, Pasilassa ja Lentoasemalla. Tämä on ainoa vaihtoehto koko alu-
een saavutettavuuden ja tunnelin tuomien elinkeino- ja muiden talou-
dellisten vaikutusten näkökulmasta. Helsingin kaupunki on varautunut 
tähän linjaukseen omassa yleiskaavassa 2016 ja tulevassa maanalai-
sessa yleiskaavassaan.

Pisararata on seudullisesti ja valtakunnallisesti merkittävä hanke. Tämä 
ei tule riittävästi esiin rakennekaavan luonnoksessa. Pisararata vapaut-
taa kapasiteettia Helsingin ja Pasilan välillä ja sujuvoittaa sekä lähi- et-
tä kaukojunien kulkua. Lisäksi rata kytkee toisistaan erilliset lähijuna- ja 
metrojärjestelmät huomattavasti nykyistä paremmin. Helsingin seudun 
vaihekaavassa tulee osoittaa Pisararata ja korostaa sen merkitystä ko-
ko maakunnan kannalta keskeisenä liikennehankkeena. 

Uusimaa-kaavassa osoitetut liikenteen suunnitteluperiaatteet ovat pe-
rusteltuja. Kestävän liikkumisen tukeminen taajamissa yhdyskuntara-
kennetta tiivistämällä ja Helsingin seudun verkostomaisen joukkoliiken-
nejärjestelmän edistäminen tukevat kaavan tavoitteiden toteutumista. 
Pääkaupunkiseudun ja seutukeskusten välisten yhteyksien kehittämi-
nen pohjautuu joukko- ja liityntäliikenteeseen. Lisäksi seudun keskus-
ten suunnittelumääräyksissä on erikseen korostettu joukkoliikenteen, 
kävelyn ja pyöräilyn edellytysten parantamista. Tiiveimmillä alueilla tär-
keimpiä kulkumuotoja ovat kävely ja pyöräily, vähän kauempana kes-
kustoista joukkoliikenne ja vielä kauempana henkilöautoilu. Automaatti-
liikenteen ja älyliikenteen sekä erityisesti älykkään liikenteen ohjaus tu-
lee nostaa maakuntakaavassa esiin muun muassa liikenteen älykkäi-
den palveluiden osana.

Satamien, lentoaseman ja henkilöliikenteen tärkeiden solmukohtien 
saavutettavuus on varmistettava kaikille kulkumuodoilla, kuten raskaal-
la joukkoliikenteellä, kevyillä kutsuperusteisilla liikuntapalveluilla, käve-
lyllä, pyöräilyllä ja henkilöautoilla. Rakennekaavassa ja valmisteluai-
neiston selostuksessa on oikeansuuntaisesti huomioitu lentoaseman ja 
logistiikka-alueiden yhteydet.

Keskeisenä tavoitteena maakuntakaavassa on tukea kansainvälisen 
satamatoiminnan ja logistiikkatoiminnan toiminta- ja kehittymisedelly-
tyksiä turvaamalla näiden yhteydet ja alueidenkäytön edellytykset. Tä-
mä on tärkeää koko seudun toiminnallisuuden kannalta. Helsinki var-
mistaa tarkemmassa suunnittelussa satamien toimivat yhteydet sekä 
tie- että katuverkolla. 
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Laivaväylät tulee esittää seudun kaavassa osana kansainvälistä liiken-
neketjua. Laivaväylien esittäminen on tarpeellista, jotta voidaan varmis-
taa merialueille kohdistuvien erilaisten toimintojen yhteensovittaminen. 
Näitä ovat kauppamerenkulun lisäksi muun muassa meriliikenteen tur-
vallisuus, meri- ja saaristoalueiden virkistyskäyttö sekä ammattikalas-
tus. Valmistelussa tulee huomioida ympäristöministeriön parhaillaan 
valmisteleman merialuesuunnitelman sisältö koskien muun muassa 
merialueelle kohdistuvien toimintojen ja käyttömuotojen yhteensovitta-
mista.

Kaavaratkaisua ohjaavissa suunnitteluperiaatekorteissa todetaan, että 
aiemmin ratoina esitettyjen seudullisten joukkoliikenneyhteyksien osal-
ta ei oteta vaihekaavoissa kantaa siihen, millaiseen infrastruktuuriin ja 
liikennöintivälineeseen ne tulevat perustumaan. Tämä mahdollistaa tu-
levaisuudessa mm. teknologisesti ja kaupunkirakenteellisesti parhaiden 
liikennevälineiden soveltamisen tapauskohtaisesti, mikä voi olla tärke-
ää joissain seudun reuna-alueen kunnissa, joiden yhdyskuntarakenne 
ei käytännössä voi tukeutua raideliikenteeseen. Kaupunkirakenteen 
runkona seudun ydinalueella tulee kuitenkin olla raideliikenteen verkos-
tokaupunki. Vastaavana muutoksena voimassa olevien maakuntakaa-
vojen periaatteisiin seutujen vaihemaakuntakaavoissa eritasoliittymät 
esitetään sitovina vain tulevaan runkoverkkoon kuuluvilla teillä ja muu-
toin ei esitetä eritasoliittymien sijaintia. Tämä on kannatettava muutos, 
joka mahdollistaa liikenteellisesti ja maankäytöllisesti järkevien ratkai-
sujen tekemisen.

Rakennekaavaluonnoksessa Helsingin keskustan satamat ovat nimetty 
Tallinnan liikenteen satamiksi. Kuitenkin vuonna 2050 Helsingin eri sa-
tamanosien työnjako voi olla nykyisenkaltainen tai siitä huomattavasti 
poikkeava. Tämä kohta tulisi muuttaa muotoon ”Helsingin keskustan 
satamien toiminta- ja kehittämisedellytykset sekä maayhteydet henkilö- 
ja tavaraliikenteelle on turvattava”. Satamat eivät liity yksinomaan Tal-
linnan liikenteeseen, vaan Helsingin kaikkien satamien toiminta- ja ke-
hittämisedellytykset sekä maayhteydet henkilö- ja tavaraliikenteelle on 
turvattava riippumatta siitä, mitä henkilö- ja tavaraliikenteen runkoyh-
teyttä ko. satama palvelee. Helsingin keskustan satamat on saatava 
samaan yhteyteen muiden kansainvälisesti merkittävien satamien 
kanssa, eikä ainoastaan Tallinnan liikenteen yhteydessä.

Rakennekaavaluonnoksessa ei ole erikseen merkitty tavaraliikenteen 
yhteyksiä. On välttämätöntä, että rakennekaavaan merkitään Kehä III 
merkittävänä tavaraliikenteen väylänä. Ilman Kehä III:n tehokasta läpäi-
sykykyä Vuosaaren sataman toiminta halvaantuu tulevaisuudessa. Sa-
moin tulisi merkitä merkittävät tavaralogistiikan yhteydet Kehä III:lta 
muualle Suomeen.
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Maakuntakaavassa tulee lisäksi ottaa huomioon Östersundomin Norr-
bergetin teollisuusalueen kehittäminen ja sen edellyttämät kapasiteetil-
taan riittävät liikenneyhteydet, kuten liittymän rakentamisen mahdollis-
taminen Porvoonväylälle.

Erikoistuvat seudut ja elinkeinot

Maakuntakaavassa on tärkeää tunnistaa kansainvälisen kilpailukyvyn, 
mukaan lukien ulkomaankaupan kannalta keskeiset saavutettavuuste-
kijät sekä turvata kaikin keinoin logistiikkaketjujen häiriöttömyys. Kes-
keisiä tekijöitä ovat muun muassa merkittävät tavaraliikenteen satamat 
ja Helsinki-Vantaan lentoasema sekä logistiikkatoiminnan yleisten toi-
minta- ja kehittymisedellytysten varmistaminen. Lisäksi maakuntakaa-
vassa tulee huomioida Uudenmaan nykyisten ja tulevien yritysalueiden 
säilyttäminen ja kehittäminen.

Matkailun edistämisen huomioiminen maakuntakaavassa on tärkeää. 
Kansainväliset matkailijamäärät, erityisesti Aasiasta, kasvavat merkittä-
västi. Suuri osa matkailijoista haluaa kokea suomalaisen luonnon. Mat-
kailijat eivät näe kuntarajoja, ja vaikka suurin osa matkailijoista yöpyy 
Helsingissä, suuntavat he luontokokemusta varten muualle Uuden-
maan alueelle. Nämä luontomatkailun kohdealueet tulee tunnistaa, nii-
den saavutettavuuteen on kiinnitettävä huomiota ja erityisesti niiden 
kestävyyteen panostettava. Luontomatkailun keskuksia tulee olla usei-
ta. Esimerkiksi Nuuksiossa sijaitseva Haltian seutu ei kestä tulevaisuu-
den matkailurasitusta yksin, vaan jo nyt rasitus luonnolle on merkittävä. 
Pelkkä viherkehän mainitseminen ei myöskään vastaa matkailun tuo-
maan merkittävään haasteeseen Uudenmaan alueella, vaan matkailijat 
tarvitsevat selkeästi tuotteistettuja luontokohteita. Kaavassa tulisi huo-
mioida Uudenmaan merkittävimmät kärkiulkoilureitit. Nämä kuntarajat 
ylittävät reitit voivat jatkossa muodostaa merkittävän lisän matkailutar-
jontaan sekä paikallisille asukkaille. Esimerkiksi 80 kilometrin pituinen 
Kuusamon Karhunkierros on maailmankuulu reitti, joka on myös merkit-
tävä matkailuveturi alueella. Patikoinnin lisäksi melonta ja pyöräily ovat 
matkailuunkin oleellisesti liittyviä, kuntarajat ylittäviä toimintoja.

Kansainväliset risteilyvieraat ovat merkittävä tulonlähde ja Helsingin 
kaupunki tavoittelee tilannetta, jossa Helsinki olisi yhä useammin ristei-
lijän lähtö- ja paluusatama. Risteilyvieraat matkustavat myös muualla 
Uudellamaalla, esimerkiksi Porvooseen. Kaavassa tulee huomioida ris-
teilysatamat ja varmistaa, että niiden kapasiteetti on riittävä tulevaisuu-
dessa. Kaavaluonnokseen sisältyvä rannikko- ja saaristovyöhykkeiden 
saavutettavuuden parantaminen sekä saariston vetovoiman vahvista-
minen on kannatettavaa. Rakennekaavan tulee tukea kansainvälisesti 
kiinnostavien merellisten kohteiden saavutettavuutta esimerkiksi kau-
punkisaaristossa. Valmisteluaineistossa on nostettu esiin myös matkai-
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lun kestävyys ja meriympäristön tilan edistäminen. Rannikko- ja saaris-
tovyöhykkeiden sekä ranta-alueiden rakennekaavassa on lisäksi huo-
mioitava tapahtumien järjestämismahdollisuudet muun muassa logistis-
ten ja alueellisten ratkaisujen suunnittelussa.

Vetovoimainen ympäristö

Rakennekaava esittää viherrakenteen ja virkistysalueet vetovoimaisen 
ympäristön osana. Viherkehä, joka sisältää seudun laajojen virkistysa-
lueiden lisäksi myös Helsingin edustan merellisen ympäristön ja saaris-
ton, on hyvä tavoite maakunnantason suunnittelussa. Maakuntarajojen 
yli menevien yhteyksien lisäksi olisi perusteltua esittää myös ylikunnalli-
set virkistysyhteystarpeet, mikä on tarpeen etenkin viherkehän edelly-
tysten luomiselle ulkoilureitistön jatkuvuuden osalta. Helsingin uudessa 
yleiskaavassa on osoitettu myös koko Helsingin rannikon kattava ranta-
reitti, jonka jatkuvuus seudulle olisi turvattava.

Maakuntakaavan viherrakenteen jatkuvuus on perusteltua osoittaa vai-
hekaavojen esitystavasta riippuen määräyksin ja kaavakartoilla tai liite-
kartoilla. Myös kulttuuriympäristöt ja luonnonsuojeluverkosto voidaan 
esittää liitekartoilla. Virkistysyhteydet voidaan osoittaa sitovina, mutta 
virkistysalueiden tarkka sijainti ja rajaus määritellään kuntien tarkem-
piasteisessa kaavoituksessa. Nykyisen 4. vaihekaavan virkistysaluei-
den rajausten siirtäminen valmisteltavaan kaavaan johtaisi siihen, että 
maakuntakaavan esitystapa olisi tarkempi kuin Helsingin yleiskaavan 
merkinnät.

Muiden teemojen käsittelyssä vetovoimaisen ympäristön tekijöitä voi 
korostaa määräämällä monipuolisesta, sekoittuneesta kaupunkiraken-
teesta, joka sisältää myös riittävät virkistyspalvelut ja ottaa huomioon 
luontoarvot, maiseman sekä kulttuuriympäristön arvot.

Energia ja ilmasto

Rakennekaavan selostuksessa mainitaan Uudenmaan tavoittelevan hii-
lineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Tavoitevuosi on sama kuin 
Helsingin kaupunkistrategiassa päätetty päästövähennysaikataulu. On 
tärkeää, että seudullisesti päästöjä vähennetään yhdessä sovitussa 
laajuudessa ja samassa aikataulussa, jolloin vältetään ns. vapaamat-
kustamiseen liittyviä ongelmia.

Strategissa rakennekaavassa ei ole suoranaisesti ilmastotavoitteisiin 
tai energiantuotannon muutokseen liittyviä merkintöjä, joka on sinänsä 
suunnitelman tarkkuustason näkökulmasta ymmärrettävä ratkaisu. Sen 
sijaan rakennekaavan yleismääräyksissä määrätään liittyen seudulli-
seen päästövähennystavoitteeseen. Määräykset maankäytön ohjaami-
sesta kestävin liikennemuodoin hyvin saavutettavalle alueelle sekä uu-
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den maankäytön ohjaaminen keskustoihin ovat sellaisia, jotka ohjaavat 
liikkumisen ilmastopäästöjen vähenemiseen.

Energiaan liittyviä yleismääräyksiä on kaksi, jotka ovat molemmat tul-
kinnallisempia. Molemmissa määräyksissä todetaan, että ilmastoystä-
vällisempää energiajärjestelmää on kaikessa jatkosuunnittelussa edis-
tettävä. Voidaan kysyä, onko edistäminen riittävän vahva toimi nykyi-
sessä tilanteessa, jossa päästövähennystavoitteen aikataulun sekä ta-
voiteltavan muutoksen kokoluokan näkökulmasta pitää tehdä moninais-
ta ja hyvin päättäväistä yhteiskunnallista ohjausta tavoitteen saavutta-
miseksi.

Selostuksen toimiva yhdyskuntatekninen huolto ja kestävä energia –
teemakortissa korostetaan rakennekaavan toimintaa myös energiantar-
vetta vähentävänä välineenä. Päästövähennysten näkökulmasta koko 
energiajärjestelmän kehittäminen energiantuotannon lisäksi myös ole-
massa olevan yhdyskuntarakenteen osalta on tärkeää. Mikäli teema-
kortissa sekä yleismääräyksessä ohjataan tähän, kuten tavoitteen nä-
kökulmasta toivottavaa olisi, mm. alueellisten energiasaneeraushank-
keiden kautta, olisi tämä hyvä ilmaista selvemmin. Rakennetun ympä-
ristön energiatehokkuuden parantamisella on todettu olevan suuri po-
tentiaali ilmastopäästöjen pienentämisessä.

Teollisen kokoluokan tuulivoiman sijoittamisen on jo aiemmissa Uuden-
maan maakuntakaavoissa todettu olevan maakunnallista suunnittelua 
vaativa teema. Selostuksessa mainitaan tuulivoima-alueita määriteltä-
vän aiemmassa 4. vaihemaakuntakaavassa vastaavalla tavalla. Ener-
giantuotannon muutostarpeen näkökulmasta myös maakuntakaavan 
tulee toimia tuulivoimarakentamisen suhteen aiempaa proaktiivisem-
min. Myös maakunnallisesti merkittävää kokoluokkaa pienemmät tuuli-
voimakokonaisuudet ovat merkittäviä, jolloin näistä olisi hyvä mainita 
rannikko- ja saaristovyöhykkeeseen kohdistuvassa merkinnässä.

Evästykset Helsingin seudun vaihekaavan valmisteluun

Helsingin uusi yleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa syksyl-
lä 2016. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa kaupungin kasvu ja raken-
taa Helsingistä raideliikenteen verkostokaupunki. Helsingin yleiskaava 
on Uusimaa-kaava 2050:n tavoitteiden mukainen, joten on tärkeää, että 
Helsingin seudun vaihekaava ei ole ristiriidassa sen kanssa. Tämä voi-
si hidastaa asemakaavoitusta ja vaarantaa seudullisten asuntotuotan-
totavoitteiden saavuttamisen, mikä olisi haitallista koko maakunnalle. 
Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on tunnistettu ahdas ja 
kallis asuminen ongelmaksi erityisesti pääkaupunkiseudulla ja että ti-
lanne vaikuttaa koko maakunnan – ja sitä kautta koko Suomen – kilpai-
lukykykyyn. Helsingin seudun vaihekaavassa tuleekin varmistaa riittä-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2018 106 (155)
Kaupunginhallitus

Asia/13
09.04.2018

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

vät kaavalliset edellytykset asuntotuotannon lisäämiselle erityisesti seu-
dun ydinalueella ja tukea kestävää, pääosin raideliikenteeseen tukeutu-
vaa yhdyskuntarakennetta.

Vaihekaavoissa tulee pysyä riittävän yleisellä tasolla, jotta ne eivät 
muodostu ristiriitaisiksi kuntien omien yleiskaavojen kanssa. Voisi olla 
perusteltua kohdistaa oikeusvaikutukset vain rakennekaavaan ja siinä 
esitettyihin tavoitteisiin, joita sitten havainnollistetaan tarkemmilla 
alueittaisilla tarkasteluilla.

On erittäin tärkeää, että Helsingin seudun vaihekaava mahdollistaa 
Helsingin vuonna 2016 hyväksytyn yleiskaavan keskeisten aluevaraus-
ten toteuttamisen. On varmistettava, että rakennekaavan pääkaupunki-
seudun ydinalue -merkinnän alla ovat kaikki uuden yleiskaavan mukai-
set rakentamisalueet.

Östersundomin alue on osoitettu rakennekaavassa ydinalueeseen tu-
keutuvana kasvuvyöhykkeenä. Östersundomin metro on alustavasti 
ajoitettu maakuntakaavan valmisteluaineiston selostuksessa toiseen 
vaiheeseen. Östersundomiin on valmisteilla sekä 2. vaihemaakunta-
kaava että Helsingin, Vantaan ja Sipoon yhteinen yleiskaava, joiden 
kummankin hyväksymisestä on tarkoitus päättää kuluvan vuoden 2018 
aikana. On tärkeää, että Uusimaa-kaava 2050 osaltaan varmistaa em. 
kaavojen toteuttamisen edellytykset.

Helsingin seudun vaihekaavan tulee mahdollistaa Helsingin uudessa 
yleiskaavassa esitettyjen kaupunkibulevardien, niihin liittyvien pikarai-
tioteiden sekä merkittävien uusien maankäyttövarausten toteuttaminen. 
On tärkeää, että Helsingin kaupunki voi tarvittaessa riittäviin selvityksiin 
perustuen osoittaa Kehä I:n sisäpuoliset tieyhteydet myös moottoriväy-
lää alemman luokkaisina väylinä, kuten HLJ 2015 -suunnitelmassa on 
esitetty. Seutujen vaihekaavoissa aiotaan esittää eritasoliittymät sitovi-
na tulevaan runkoverkkoon kuuluvilla teillä. Kehä I:n sisällä on kuiten-
kin perusteltua pitäytyä merkitsemästä eritasoliittymiä, sillä vyöhykkeen 
liittymäratkaisut ratkaistaan tarkemmassa suunnittelussa.

Uusimaa-kaavan valmisteluaineiston selostuksen suunnitteluperiaate-
korteissa on esitetty paljon asioita, joita tullaan osoittamaan seutujen 
vaihemaakuntakaavoissa. Kuitenkin kaavojen strategisuus kärsii hel-
posti, mikäli esitettäviä asioita on kovin paljon. Helsingin yleiskaavassa 
vastaava haaste ratkaistiin esittämällä osa keskeisistä asioista liitekar-
toilla, joilla osa merkinnöistä on oikeusvaikutteisia. Tämä menettelytapa 
toimii esimerkiksi sellaisissa tapauksissa, joissa on tarpeen esittää tark-
koja aluerajauksia. Strategisessa vaihekaavassa on perusteltua esittää 
asiat yhtenevällä tarkkuustasolla ja tarkemman sijaintiominaisuuden 
omaavat asiat liitekartoilla. Esimerkiksi maakaasujen runkoputkien ja 
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voimajohtojen merkintätavoissa voisi olla perusteltua pyrkiä osoitta-
maan pääasiassa maakunnan tasolla ratkaistavat yhteystarpeet, muttei 
yhteyksien tarkempia sijainteja.

Vaihekaavojen strategisella otteella mahdollistetaan ympäristön kan-
nalta ja yhteiskuntataloudellisesti järkevän kaupunkirakenteen kehitty-
minen hyvän saavutettavuuden alueiden tiivistämisen kautta. Tästä 
syystä on tärkeää, ettei seutujen kaavoissa määritellä liian tarkalla ta-
solla suoja-alueita ja muita tiivistämistä rajoittavia tekijöitä, niin että jat-
kossa on mahdollista hakea ympäristön ja talouden kannalta parhaita 
ratkaisuja. Tiivistyvillä alueilla esimerkiksi viherrakennetta voitaisiin oh-
jata määräyksillä jättäen liikkumavaraa suunnitteluratkaisuille. On tär-
keää, että Helsingin seudun vaihekaava mahdollistaa Helsingin uudes-
sa yleiskaavassa osoitetun kaupunkibulevardeihin tukeutuvan maan-
käytön toteuttamisen. Esimerkiksi Hämeenlinnan kaupunkibulevardin 
varrella Keskuspuiston arvot pystytään yleiskaavan valmistelussa laa-
dittujen luontovaikutusten ja maisemallisten tarkastelujen perusteella 
säilyttämään myös maankäytön tiivistyessä nykyisen moottoriväylän 
reunalla.

Muutoksena voimassa olevien maakuntakaavojen periaatteisiin kaava-
ratkaisua ohjaavissa suunnitteluperiaatekorteissa esitetään, että seutu-
jen vaihemaakuntakaavoihin ei tule erillisiä merkintöjä työpaikka-alueil-
le ja palvelujen alueille. Tämä on kannatettava muutos, joka mahdollis-
taa sekoittuneiden, toiminnallisesti tehokkaiden ja houkuttelevien aluei-
den kehittämisen sekä keskittymähakuisten elinkeinojen tarkoituksen-
mukaisen sijoittumisen.

Maakuntakaavan valmistelun tiivis aikataulu asettaa haasteita kaavan 
huolelliselle valmistelulle. Oikeusvaikutuksia omaavien kaavamerkintö-
jen muuttaminen tai kokonaan kumoaminen edellyttää hyvää tietoa 
muutoksen vaikutuksista yksityiskohtaisempaan suunnitteluun. Mikäli 
edellisten vaihemaakuntakaavojen rajauksia aiotaan siirtää seudun st-
rategisempiin vaihekaavoihin, on tärkeää, että rajaukset osoitetaan riit-
tävän yleispiirteisinä. Koska aikatähtäin on tulevaisuudessa, on varau-
duttava joustavuuteen. Yhteensovittaminen tulee tehdä kaavaluonnos-
vaiheessa yhteistyössä kuntien kanssa.

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö

Uudenmaan liitto pyytää Helsingin kaupungin lausuntoa Uusimaa-kaa-
va 2050 valmisteluaineistosta. Lausuntoa on pyydetty 13.4.2018 men-
nessä. Lausunnon antamiselle varattua määräaikaa on pidennetty 
16.4.2018 asti.
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Uusimaa-kaava 2050 valmisteluaineisto

Uusimaa-kaava laaditaan koko maakunnan alueelle ja sen aikatähtäin 
on vuodessa 2050. Kaavan laadintaa ohjaavat päätavoitteet on laadittu 
tulevaisuustarkastelun esiin nostamien tärkeimpien muutosten pohjalta. 
Kaavan päätavoitteissa korostuu kestävyys eri näkökulmista, niin il-
maston muutokseen vastaamisen kuin hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn 
kannalta. Uusimaa kasvaa voimakkaasti ja kasvun kestävä ohjaaminen 
on keskeistä. 

Kaava muodostuu strategisesta pitkän aikavälin rakennekaavasta ja 
kolmesta sitä tarkentavasta, seuduittain laadittavasta vaihekaavasta. 
Seutujen vaihekaavat laaditaan Helsingin seudulle, Itä-Uudellemaalle 
ja Länsi-Uudellemaalle. Helsinkiä koskee Helsingin seudun vaihemaa-
kuntakaava, joka laaditaan 14 kunnan alueelle. Uusimaa-kaavan tavoit-
teena on olla entistä strategisempi muuttuvaan toimintaympäristöön so-
veltuva työkalu. Se kokoaa yhteen kaikki maankäytön keskeiset tee-
mat, jotka tulee ratkaista maakuntakaavalla. Tullessaan voimaan kaava 
korvaa nyt Uudellamaalla voimassa olevat maakuntakaavat.

Maakuntakaava tulee olemaan oikeusvaikutteinen. Maakuntakaava ei 
ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan eikä asemakaavan alu-
eella. Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa tai muutettaessa yleis-
kaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin 
alueidenkäytön järjestämiseksi. Uudenmaan rakennekaavan luonnok-
sessa osoitetaan yleispiirteisellä tasolla alueet, joille maakunnan kasvu 
voisi sijoittua kestävästi, liikenne- ja keskusverkko sekä viherrakenteen 
pääelementit. Kaavaluonnos pitää sisällään rakennekaavan yleispiirtei-
sen kartan sekä karttaa selittävät merkinnät ja määräykset. Tämä koko-
naisuus on oikeusvaikutteinen.

Uusimaa-kaavan valmisteluaineiston keskeisen osan muodostavat Uu-
denmaan rakennekaavan luonnos (oikeusvaikutteiset kaavakartta sekä 
merkinnät ja määräykset) sekä valmisteluaineiston selostus. Jatkossa 
valmisteltavien seutujen vaihekaavat eivät ole mukana lausuntoaineis-
tossa, mutta niiden sisältöön otetaan osin kantaa sekä valmisteluai-
neiston selostuksessa että taustaselvityksissä. Selostuksen keskiössä 
ovat rakennekaavan ratkaisun perustelut sekä suunnitteluperiaatekortit, 
jotka kuvaavat kaavaratkaisun lähtökohtia ja ohjaavat rakennekaavan 
ja tulevien seutujen kaavojen ratkaisuja. Lausunnossa on keskitytty 
kommentoimaan rakennekaavaa sekä antamaan evästyksiä Helsingin 
seudun vaihekaavan valmisteluun.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle Uusimaa-
kaava 2050 valmisteluaineistosta lausunnon seuraavan:

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että Uudenmaan rakennekaavan 
luonnos tarjoaa hyvät lähtökohdat koko maakunnan kehittämiseen. 
Kaavaratkaisu perustuu strategiseen lähestymistapaan, jossa koko 
maakunnan mittakaavassa on määritelty tavoitteellinen yhdyskuntara-
kenne ja keskusverkko sekä alueen keskeisimmät yhteydet ja kehitys-
käytävät. Nykyinen monista päällekkäisistä vaihekaavoista koostuva 
maakuntakaavojen kokonaisuus on vaikeasti hahmottuva ja usein jopa 
kuntien omia yleiskaavoja yksityiskohtaisempi. Uusi strategisempi ote 
on erittäin perusteltu.

Kokonaisuutena rakennekaavasta ja seutujen vaihekaavoista koostuva 
Uusimaa-kaava vastaa toimintaympäristön muutoksiin. Koko maakun-
taa koskeva rakennekaava kuvaa strategista tahtotilaa koko alueen ke-
hitykselle ja seutujen vaihekaavat tukevat kaavan ohjausvaikutusta. 
Myös seutujen vaihekaavat tulevat olemaan nykyistä maakuntakaavo-
jen yhdistelmää yleispiirteisempiä, mikä on hyvä asia.  Vuorovaikutus 
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kaavan valmistelussa on ollut monipuolista ja hyvää. Helsinki toivoo, et-
tä myös kaavan jatkovalmistelussa käydään aktiivista dialogia seudun 
toimijoiden ja erityisesti Helsingin kanssa. On myös huolehdittava toimi-
vasta yhteistyöstä seudun MAL-suunnittelun kanssa. Tehtävät suunni-
telmat eivät saa olla keskenään ristiriitaisia tai poiketa esimerkiksi 
alueiden toteuttamisjärjestyksen suhteen. Valmisteluaineiston selostuk-
sessa esitetyissä Helsingin seudun erityiskysymyksissä on hyvin huo-
mioitu seudun kehittämistarpeet ja korostettu maakuntakaava- ja MAL-
prosessien yhteensovittamisen merkitystä.

Rakennekaavan koko aluetta koskevat suunnittelumääräykset antavat 
hyvät lähtökohdat maakunnan suunnitteluun. Rakennekaavan tavoit-
teena on rakentamisen ohjaus kestävän kasvun vyöhykkeille, mikä on 
kannatettava periaate, joka tukee sekä ympäristön kannalta että talou-
dellisesti kestävien ratkaisujen tekemistä. Joukkoliikenteen ja maan-
käytön kytkeminen entistä selvemmin toisiinsa on järkevää ja tukee yh-
dyskuntarakenteen eheytyvää kehitystä. Lisäksi seudun keskuksien 
roolin korostaminen on perusteltu ratkaisu. Yhdyskuntarakenteen tiivis-
tyminen tukee sekä joukkoliikenteen palvelutason parantamista että 
keskusten kaupallisia edellytyksiä. 

Rakennekaavan koko aluetta ja pääkaupunkiseudun ydinaluetta koske-
vat määräykset tukevat Helsingin kehittämistä tiivistyvänä joukkoliiken-
teen verkostokaupunkina. Helsingin yleiskaava on Uusimaa-kaava 
2050:n tavoitteiden mukainen, joten on keskeistä, että Helsingin seu-
dun valmisteltava vaihekaava ei ole ristiriidassa sen kanssa. On erittäin 
tärkeää, että Helsingin seudun vaihekaava mahdollistaa Helsingin uu-
den yleiskaavan keskeisten aluevarausten toteuttamisen myös bulevar-
dikaupunginosien osalta. 

Jatkossa on hyvä vielä selkiyttää rakennekaavan ja vaihekaavojen oi-
keusvaikutuksia ja määräyksiä siten, että niiden selkeä tulkinta on mah-
dollista. Rakennekaavan esitystapa ja koko suunnittelualuetta, kasvu-
vyöhykkeitä ja yksittäisiä merkintöjä koskevat määräykset vastaavat 
maakuntakaavalle esitettyjä tavoitteita. Jatkossa valmisteltavien vaihe-
kaavojen esitystavassa on pyrittävä esittämään maakunnan tason kes-
keiset tavoitteet sitovina, mutta jättämään tarkemmat aluerajaukset ja 
linjaukset kuntien maankäytön suunnittelun tehtäväksi.

Kommentit rakennekaavan sisältöön

Kaava koostuu yleispiirteisistä kaavamerkinnöistä ja monitasoisista 
kaavamääräyksistä. Rakennekaavassa osoitetaan Helsingin osalta 
seuraavat merkinnät ja niitä koskevat määräykset: Pääkaupunkiseudun 
ydinalue, ydinalueeseen tukeutuva kasvuvyöhyke, Helsingin seudun vi-
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herkehä, rannikko ja saaristovyöhyke, logistiikan kehityskäytävät ja 
kansainvälisesti merkittävät satamat. 

Rakennekaavan kaavamääräysten tulisi jatkossa olla linjassa vaihe-
kaavojen tarkempien määräysten kanssa, jotta kaksiportaisen kaavan 
monen tasoisten kaavamääräysten ja vielä vaihekaavoissa tarkentu-
vien määräysten selkeä tulkinta olisi mahdollista. Esimerkiksi rakenne-
kaavassa rannikko- ja saaristovyöhykettä koskevat suunnittelumää-
räykset vaikuttavat tarkoilta suhteessa muiden merkintöjen suunnittelu-
määräyksiin. Voisiko olla tarpeen tutkia ko. suunnittelumääräysten vir-
taviivaistamista?

Koko aluetta koskevissa suunnittelumääräyksissä todetaan, että yksi-
tyiskohtaisemmassa suunnittelussa on huolehdittava riittävistä suojae-
täisyyksistä asutuksen ja elinympäristön viihtyisyyttä ja terveyttä hei-
kentävien toimintojen välillä. Tiivistyvässä kaupunkirakenteessa tämä 
on joskus haastavaa, joten merkinnässä olisi hyvä huomioida myös ris-
kien hallinta muilla tavoin kuin rakentamista rajoittamalla, kuten uusissa 
valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa on tehty.

Rakennekaavan kartassa näkyy ”Pääkaupunkiseudun ydinalue” –mer-
kinnän alla hieman logistiikan kehityskäytävän merkintää. Tämä ei il-
meisesti ole ollut tarkoituksena, joten karttaa tulisi tarkastaa näiltä osin.

Rakennekaavan luonnoksessa on osoitettu kaikki merkittävimmät jouk-
koliikennekäytävät samalla merkinnällä. Näiden osalta voi miettiä, olisi-
ko jollain keinolla mahdollista korostaa yhteyksistä kaikkein merkittä-
vimpiä, kuten pääradan suuntaa. Valmisteluaineiston selostuksessa on 
lisäksi hyvin avattu Etelä-Suomen kehityskäytävien verkostoa. Myös 
näistä merkittävimmät voisi olla perusteltua esittää rakennekaavan kar-
talla. 

Sekä rakennekaavan koko aluetta koskevissa suunnittelumääräyksissä 
että kansainvälisesti merkittäviä satamia koskevassa suunnittelumää-
räyksessä puhutaan satamatoiminnan yhteyksien sekä toiminta- ja ke-
hittämisedellytysten turvaamisesta. Kansainvälisen Helsinki–Tallinna –
yhteyden osalta vastaava määräys on tarpeeton, sillä em. määräykset 
ohjaavat riittävällä tasolla kaavoitusta.

Elinkeinot ja talous

Rakennekaavaratkaisussa on tunnistettu liikennejärjestelmän ja maan-
käytön vahva vuorovaikutus ja sen hyödyntäminen voimavarana maan-
käytön kehittämisessä ja elinvoimaisuuden edistämisessä. Alueiden tii-
vistämisen edistäminen tukee sekä elinkeinoelämän toimintaedellytyk-
siä, asukkaiden hyvinvointia palveluiden saatavuuden ja monipuolisuu-
den kautta että kuntien talouksien suotuisaa kehitystä muun muassa 
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yhdyskuntataloudellisesti tehokkaampien maankäytön ja liikenteen rat-
kaisujen kautta. Kestävän kasvun alueille rakentamista ohjaava raken-
nekaavaratkaisu tukee Uudenmaan suhteellista kilpailuetua Suomessa 
edistämällä keskittymähakuisten toimialojen edellytyksiä tiivistämisen 
kautta. Kaavaratkaisu tukee myös muihin toimintaedellytyksiin, kuten 
logistiikkasaavutettavuuteen, pohjautuvien elinkeinojen toimintaedelly-
tyksiä mm. logistiikan kehityskäytävämerkinnän sekä luonnonvarojen 
hyödyntämiseen liittyvien suunnittelumääräysten kautta. Näin ollen 
kaavaratkaisua voidaan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin kohdistu-
van joustavuuden osalta pitää strategisesti onnistuneena mahdollistaen 
erilaiset talouden tulevaisuuden kehityspolut.

Rakennekaavan luonnoksessa pääkaupunkiseudun ydinalue kattaa lä-
hes koko Helsingin alueen. Suunnittelumääräykset eivät ohjaa tällä esi-
tystarkkuudella Helsingin keskusverkon kehitystä, mutta esitystapa so-
pii kuitenkin maakuntakaavan tarkkuustasoon. 

Pääkaupunkiseudun ydinvyöhykkeen rajaus tullaan määrittelemään tar-
kemmin Helsingin seudun vaihemaakuntakaavassa tiiviin yhdyskunta-
rakenteen ja palvelujen saavutettavuuden perusteella. Pääkaupunki-
seudun tiiviille ydinalueelle ei aiota osoittaa erikseen alakeskuksia. 
Määriteltäessä pääkaupunkiseudun tiivis ydinalue tulisi huomioida ta-
voitteena Helsingin laajeneva kantakaupunki.

Kaupan suunnitteluperiaatteissa on huomioitu kasvavan kaupunkiseu-
dun sekä toisaalta kaupan trendien mitoitukseen vaikuttavat seikat. 
Keskustojen mitoitusta ei ole ollut Helsingin osalta nykyisessäkään 
maakuntakaavassa ja suunta on oikea muidenkin keskustojen osalta. 
Keskustojen ulkopuolisten vähittäiskaupan suuryksikköjen enimmäismi-
toitusten tarkistaminen on tarpeen muuttuneiden MRL:n kauppaa kos-
kevien määräysten myötä. Tavoitteena tulisi olla mahdollisimman vä-
hän erilaisia tulkintoja herättävä mitoitustapa. Keskustojen ulkopuolisille 
vähittäiskaupan suuryksikköalueille on paineita sijoittua MRL:n muutok-
sen myötä myös keskustahakuista kauppaa. Merkitykseltään seudulli-
sen vähittäiskaupan suuryksikön alarajan osoittaminen sekä kaupan 
alueiden profilointi on siten ollut olennainen kaupan sijoittumista ohjaa-
va määräys. 

Valmisteluaineiston raportin ”Uudenmaan palveluverkon mitoittaminen 
ja vaikutusten arviointi” mukaan pääkaupunkiseudun ydinvyöhykkeellä 
ei esitetä alarajaa merkitykseltään seudulliselle vähittäiskaupan suuryk-
sikölle, koska alaraja muodostuisi niin korkeaksi, ettei tätä ole tarvetta 
määritellä. Suurinta osaa pääkaupunkiseudun keskustan ulkopuolisista 
vähittäiskaupan suuryksiköistäkään ei ole raportin mukaan tarvetta 
osoittaa maakuntakaavassa, koska ne sijoittuvat pääkaupunkiseudun 
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tiiviille ydinvyöhykkeelle. Vähittäiskaupan suuryksiköiden ohjaus siirtyisi 
pääosin kuntakaavoitukseen. 

Maankäyttö- ja rakennuslain vähittäiskauppaa koskevissa erityisissä si-
sältövaatimuksissa (71 b §) edellytetään, että alueelle sijoittuvat palve-
lut ovat mahdollisuuksien mukaan saavutettavissa joukkoliikenteellä ja 
kevyellä liikenteellä.  Maakuntakaavatasolla tarkasteltuna pääkaupunki-
seudun ydinvyöhykkeen seudullinen saavutettavuus näyttäytyy erittäin 
hyvänä ja tehdyt selvitykset sekä päätelmät on tehty tästä näkökulmas-
ta. Pelkästään seudullisen saavutettavuuden näkökulma (saavutetta-
vuus 2-10 km) ei kuitenkaan voi määritellä kaupan sijoittumista, koko-
luokkaa tai kaupan alueen profiilia kuntakaavoituksessa, sillä paikalli-
sen saavutettavuuden näkökulmasta sijainnit voivat näyttäytyä aivan 
erilaisilta eikä palvelujen saavutettavuuden näkökulmasta lainkaan pe-
rustelluilta. Vaihekaavan edetessä tulisikin pohtia vielä, miten tämä ris-
tiriita saadaan sovitettua kauppaa ja keskustoja koskeviin määräyksiin.  

Liikkuminen ja logistiikka

Maakuntakaavan valmisteluaineistossa on huomioitu hyvin Helsingin 
metropolialueen merkitys Suomen taloudelle ja kilpailukyvylle. Uusimaa 
sijaitsee kansainvälisten kehityskäytävien risteyskohdassa ja Etelä-
Suomen kehityskäytäväverkosto tukeutuu pääkaupunkiseutuun. Len-
toaseman merkitys on tunnistettu ja Lentorata sekä Tallinnan tunneli on 
nostettu esiin keskeisinä tulevaisuuden kasvun edellytyksiä tukevina 
hankkeina. Uusimaa-kaavassa varaudutaan lisäksi Turun suunnan 
ESA-radan toteuttamiseen sekä Tampereen suunnan ratayhteyden pa-
rantamiseen. Itäradan toteuttamiseen varaudutaan vuoden 2050 jäl-
keen. On tärkeää, että Helsingin keskustan suora saavutettavuus on 
lähtökohtana osoitettaessa mahdollisuudet Tallinnan tunnelin linjauk-
seen. Pisara-rata on seudullisesti ja valtakunnallisesti merkittävä han-
ke. Tämä ei tule riittävästi esiin rakennekaavan luonnoksesta. Pisarara-
ta vapauttaa kapasiteettia Helsingin ja Pasilan välillä ja sujuvoittaa se-
kä lähi- että kaukojunien kulkua. Lisäksi Pisara-rata kytkee nyt toisis-
taan erilliset lähijuna- ja metrojärjestelmät toisiinsa huomattavasti ny-
kyistä paremmin. Helsingin seudun vaihekaavassa tulee osoittaa Pisa-
ra-rata ja korostaa sen merkitystä koko maakunnan kannalta keskeise-
nä liikennehankkeena. Pisara-radasta on sopimus Helsingin seudun 
kuntien ja valtion välillä.

Uusimaa-kaavassa osoitetut liikenteen suunnitteluperiaatteet ovat hy-
viä. Kestävän liikkumisen tukeminen taajamissa yhdyskuntarakennetta 
tiivistämällä ja Helsingin seudun verkostomaisen joukkoliikennejärjes-
telmän edistäminen tukevat kaavan tavoitteiden toteutumista. Pääkau-
punkiseudun ja seutukeskusten välisten yhteyksien kehittäminen poh-
jautuu joukko- ja liityntäliikenteeseen. Lisäksi seudun keskusten suun-
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nittelumääräyksissä on erikseen korostettu joukkoliikenteen, kävelyn ja 
pyöräilyn edellytysten parantamista.  

Keskeisenä tavoitteena maakuntakaavassa on tukea kansainvälisen 
satamatoiminnan ja logistiikkatoiminnan toiminta- ja kehittymisedelly-
tyksiä turvaamalla näiden yhteydet ja alueidenkäytön edellytykset. Tä-
mä on tärkeää koko seudun toiminnallisuuden kannalta. Helsinki var-
mistaa tarkemmassa suunnittelussa satamien toimivat yhteydet sekä 
tie- että katuverkolla. 

Kaavaratkaisua ohjaavissa suunnitteluperiaatekorteissa todetaan, että 
aiemmin ratoina esitettyjen seudullisten joukkoliikenneyhteyksien osal-
ta ei oteta vaihekaavoissa kantaa siihen, millaiseen infrastruktuuriin ja 
liikennöintivälineeseen ne tulevat perustumaan. Tämä mahdollistaa tu-
levaisuudessa mm. teknologisesti ja kaupunkirakenteellisesti parhaiden 
liikennevälineiden soveltamisen tapauskohtaisesti, mikä voi olla tärke-
ää joissain seudun reuna-alueen kunnissa, joiden yhdyskuntarakenne 
ei käytännössä voi tukeutua raideliikenteeseen. Kaupunkirakenteen 
runkona seudun ydinalueella tulee kuitenkin olla raideliikenteen verkos-
tokaupunki. Vastaavana muutoksena voimassa olevien maakuntakaa-
vojen periaatteisiin seutujen vaihemaakuntakaavoissa eritasoliittymät 
esitetään sitovina vain tulevaan runkoverkkoon kuuluvilla teillä ja muu-
toin ei esitetä eritasoliittymien sijaintia. Tämä on kannatettava muutos, 
joka mahdollistaa liikenteellisesti ja maankäytöllisesti järkevien ratkai-
sujen tekemisen.

Vetovoimainen ympäristö

Rakennekaava esittää viherrakenteen ja virkistysalueet vetovoimaisen 
ympäristön osana. Viherkehä, joka sisältää seudun laajojen virkistysa-
lueiden lisäksi myös Helsingin edustan merellisen ympäristön ja saaris-
ton, on hyvä tavoite maakunnantason suunnittelussa. Maakuntarajojen 
yli menevien yhteyksien lisäksi olisi perusteltua esittää myös ylikunnalli-
set virkistysyhteystarpeet, mikä on tarpeen etenkin viherkehän edelly-
tysten luomiselle ulkoilureitistön jatkuvuuden osalta. Helsingin uudessa 
yleiskaavassa on osoitettu myös koko Helsingin rannikon kattava ranta-
reitti, jonka jatkuvuus seudulle olisi turvattava.

Maakuntakaavan viherrakenteen jatkuvuus on perusteltua osoittaa vai-
hekaavojen esitystavasta riippuen määräyksin ja kaavakartoilla tai liite-
kartoilla. Myös kulttuuriympäristöt ja luonnonsuojeluverkosto voidaan 
esittää liitekartoilla. Virkistysyhteydet voidaan osoittaa sitovina, mutta 
virkistysalueiden tarkka sijainti ja rajaus määritellään kuntien tarkem-
piasteisessa kaavoituksessa. Nykyisen 4. vaihekaavan virkistysaluei-
den rajausten siirtäminen valmisteltavaan kaavaan johtaisi siihen, että 
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maakuntakaavan esitystapa olisi tarkempi kuin Helsingin yleiskaavan 
merkinnät.  

Muiden teemojen käsittelyssä vetovoimaisen ympäristön tekijöitä voi 
korostaa määräämällä monipuolisesta, sekoittuneesta kaupunkiraken-
teesta, joka sisältää myös riittävät virkistyspalvelut ja ottaa huomioon 
luontoarvot, maiseman sekä kulttuuriympäristön arvot. 

Energia ja ilmasto

Rakennekaavan selostuksessa mainitaan Uudenmaan tavoittelevan hii-
lineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Tavoitevuosi on sama kuin 
Helsingin kaupunkistrategiassa päätetty päästövähennysaikataulu. On 
tärkeää, että seudullisesti päästöjä vähennetään yhdessä sovitussa 
laajuudessa ja samassa aikataulussa, jolloin vältetään vapaamatkusta-
miseen liittyviä ongelmia. 

Strategissa rakennekaavassa ei ole suoranaisesti ilmastotavoitteisiin 
tai energiantuotannon muutokseen liittyviä merkintöjä, joka on sinänsä 
suunnitelman tarkkuustason näkökulmasta ymmärrettävä ratkaisu. Sen 
sijaan rakennekaavan yleismääräyksissä määrätään liittyen seudulli-
seen päästövähennystavoitteeseen. Määräykset maankäytön ohjaami-
sesta kestävin liikennemuodoin hyvin saavutettavalle alueelle sekä uu-
den maankäytön ohjaaminen keskustoihin ovat sellaisia, jotka ohjaavat 
liikkumisen ilmastopäästöjen vähenemiseen. 

Energiaan liittyviä yleismääräyksiä on kaksi, jotka ovat molemmat tul-
kinnallisempia. Molemmissa määräyksissä todetaan, että ilmastoystä-
vällisempää energiajärjestelmää on kaikessa jatkosuunnittelussa edis-
tettävä. Voidaan kysyä, onko edistäminen riittävän vahva toimi nykyi-
sessä tilanteessa, jossa päästövähennystavoitteen aikataulun sekä ta-
voiteltavan muutoksen kokoluokan näkökulmasta pitää tehdä moninais-
ta ja hyvin päättäväistä yhteiskunnallista ohjausta tavoitteen saavutta-
miseksi.

Selostuksen toimiva yhdyskuntatekninen huolto ja kestävä energia –
teemakortissa korostetaan rakennekaavan toimintaa myös energiantar-
vetta vähentävänä välineenä. Päästövähennysten näkökulmasta koko 
energiajärjestelmän kehittäminen energiantuotannon lisäksi myös ole-
massa olevan yhdyskuntarakenteen osalta on tärkeää. Mikäli teema-
kortissa sekä yleismääräyksessä ohjataan tähän, kuten tavoitteen nä-
kökulmasta toivottavaa olisi, mm. alueellisten energiasaneeraushank-
keiden kautta, olisi tämä hyvä ilmaista selvemmin. Rakennetun ympä-
ristön energiatehokkuuden parantamisella on todettu olevan suuri po-
tentiaali ilmastopäästöjen pienentämisessä.
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Teollisen kokoluokan tuulivoiman sijoittamisen on jo aiemmissa Uuden-
maan maakuntakaavoissa todettu olevan maakunnallista suunnittelua 
vaativa teema. Selostuksessa mainitaan tuulivoima-alueita määriteltä-
vän aiemmassa 4. vaihemaakuntakaavassa vastaavalla tavalla. Ener-
giantuotannon muutostarpeen näkökulmasta myös maakuntakaavan 
tulee toimia tuulivoimarakentamisen suhteen aiempaa proaktiivisem-
min. Myös maakunnallisesti merkittävää kokoluokkaa pienemmät tuuli-
voimakokonaisuudet ovat merkittäviä, jolloin näistä olisi hyvä mainita 
rannikko- ja saaristovyöhykkeeseen kohdistuvassa merkinnässä.    

Evästykset Helsingin seudun vaihekaavan valmisteluun

Helsingin uusi yleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa syksyl-
lä 2016. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa kaupungin kasvu ja raken-
taa Helsingistä raideliikenteen verkostokaupunki. Helsingin yleiskaava 
on Uusimaa-kaava 2050:n tavoitteiden mukainen, joten on tärkeää, että 
Helsingin seudun vaihekaava ei ole ristiriidassa sen kanssa. Tämä voi-
si hidastaa asemakaavoitusta ja vaarantaa seudullisten asuntotuotan-
totavoitteiden saavuttamisen, mikä olisi haitallista koko maakunnalle. 
Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on tunnistettu ahdas ja 
kallis asuminen ongelmaksi erityisesti pääkaupunkiseudulla ja että ti-
lanne vaikuttaa koko maakunnan – ja sitä kautta koko Suomen – kilpai-
lukykykyyn. Helsingin seudun vaihekaavassa tuleekin varmistaa riittä-
vät kaavalliset edellytykset asuntotuotannon lisäämiselle erityisesti seu-
dun ydinalueella ja tukea kestävää, pääosin raideliikenteeseen tukeutu-
vaa yhdyskuntarakennetta.

Myös vaihekaavoissa tulee pysyä riittävän yleisellä tasolla, että ne eivät 
muodostu ristiriitaisiksi kuntien omien yleiskaavojen kanssa. Voisikin ol-
la perusteltua kohdistaa oikeusvaikutukset vain rakennekaavaan ja sii-
nä esitettyihin tavoitteisiin, joita sitten havainnollistetaan tarkemmilla 
alueittaisilla tarkasteluilla.

On erittäin tärkeää, että Helsingin seudun vaihekaava mahdollistaa 
Helsingin vuonna 2016 hyväksytyn yleiskaavan keskeisten aluevaraus-
ten toteuttamisen. On varmistettava, että rakennekaavan pääkaupunki-
seudun ydinalue -merkinnän alla ovat kaikki uuden yleiskaavan mukai-
set rakentamisalueet. 

Östersundomin alue on osoitettu rakennekaavassa ydinalueeseen tu-
keutuvana kasvuvyöhykkeenä. Östersundomin metro on alustavasti 
ajoitettu maakuntakaavan valmisteluaineiston selostuksessa toiseen 
vaiheeseen. Östersundomiin on valmisteilla sekä 2. vaihemaakunta-
kaava että Helsingin, Vantaan ja Sipoon yhteinen yleiskaava, joiden 
kummankin hyväksymisestä on tarkoitus päättää kuluvan vuoden 2018 
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aikana. On tärkeää, että Uusimaa-kaava 2050 osaltaan varmistaa em. 
kaavojen toteuttamisen edellytykset. 

Helsingin seudun vaihekaavan tulee mahdollistaa Helsingin uudessa 
yleiskaavassa esitettyjen kaupunkibulevardien, niihin liittyvien pikarai-
tioteiden sekä merkittävien uusien maankäyttövarausten toteuttaminen. 
On tärkeää, että Helsingin kaupunki voi tarvittaessa riittäviin selvityksiin 
perustuen osoittaa Kehä I:n sisäpuoliset tieyhteydet myös moottoriväy-
lää alemman luokkaisina väylinä, kuten HLJ 2015 -suunnitelmassa on 
esitetty. Seutujen vaihekaavoissa aiotaan esittää eritasoliittymät sitovi-
na tulevaan runkoverkkoon kuuluvilla teillä. Kehä I:n sisällä on kuiten-
kin perusteltua pitäytyä merkitsemästä eritasoliittymiä, sillä vyöhykkeen 
liittymäratkaisut ratkaistaan tarkemmassa suunnittelussa.

Uusimaa-kaavan valmisteluaineiston selostuksen suunnitteluperiaate-
korteissa on esitetty paljon asioita, joita tullaan osoittamaan seutujen 
vaihemaakuntakaavoissa. Haasteena on, että kaavojen strategisuus 
kärsii helposti, mikäli esitettäviä asioita on kovin paljon. Helsingin yleis-
kaavassa vastaava haaste ratkaistiin esittämällä osa keskeisistä asiois-
ta liitekartoilla, joilla osa merkinnöistä on oikeusvaikutteisia. Tämä me-
nettelytapa toimii esimerkiksi sellaisissa tapauksissa, joissa on tarpeen 
esittää tarkkoja aluerajauksia. Strategisessa vaihekaavassa on perus-
teltua esittää asiat yhtenevällä tarkkuustasolla ja tarkemman sijaintio-
minaisuuden omaavat asiat liitekartoilla. Esimerkiksi maakaasujen run-
koputkien ja voimajohtojen merkintätavoissa voisi olla perusteltua pyr-
kiä osoittamaan pääasiassa maakunnan tasolla ratkaistavat yhteystar-
peet, muttei yhteyksien tarkempia sijainteja.

Vaihekaavojen strategisella otteella mahdollistetaan ympäristön kan-
nalta ja yhteiskuntataloudellisesti järkevän kaupunkirakenteen kehitty-
minen hyvän saavutettavuuden alueiden tiivistämisen kautta. Tästä 
syystä on tärkeää, ettei seutujen kaavoissa määritellä liian tarkalla ta-
solla suoja-alueita ja muita tiivistämistä rajoittavia tekijöitä, niin että jat-
kossa on mahdollista hakea ympäristön ja talouden kannalta parhaita 
ratkaisuja. Tiivistyvillä alueilla esimerkiksi viherrakennetta voitaisiin oh-
jata määräyksillä jättäen liikkumavaraa suunnitteluratkaisuille. On tär-
keää, että Helsingin seudun vaihekaava mahdollistaa Helsingin uudes-
sa yleiskaavassa osoitetun kaupunkibulevardeihin tukeutuvan maan-
käytön toteuttamisen. Esimerkiksi Hämeenlinnan kaupunkibulevardin 
varrella Keskuspuiston arvot pystytään yleiskaavan valmistelussa laa-
dittujen luontovaikutusten ja maisemallisten tarkastelujen perusteella 
säilyttämään myös maankäytön tiivistyessä nykyisen moottoriväylän 
reunalla. 

Muutoksena voimassa olevien maakuntakaavojen periaatteisiin kaava-
ratkaisua ohjaavissa suunnitteluperiaatekorteissa esitetään, että seutu-
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jen vaihemaakuntakaavoihin ei tule erillisiä merkintöjä työpaikka-alueil-
le ja palvelujen alueille. Tämä on kannatettava muutos, joka mahdollis-
taa sekoittuneiden, toiminnallisesti tehokkaiden ja houkuttelevien aluei-
den kehittämisen sekä keskittymähakuisten elinkeinojen tarkoituksen-
mukaisen sijoittumisen.

Maakuntakaavan valmistelun tiivis aikataulu asettaa haasteita kaavan 
huolelliselle valmistelulle. Oikeusvaikutuksia omaavien kaavamerkintö-
jen muuttaminen tai kokonaan kumoaminen edellyttää hyvää tietoa 
muutoksen vaikutuksista yksityiskohtaisempaan suunnitteluun. Mikäli 
edellisten vaihemaakuntakaavojen rajauksia aiotaan siirtää seudun st-
rategisempiin vaihekaavoihin, on tärkeää, että rajaukset osoitetaan riit-
tävän yleispiirteisinä. Koska aikatähtäin on tulevaisuudessa, on varau-
duttava joustavuuteen. Yhteensovittaminen tulee tehdä kaavaluonnos-
vaiheessa yhteistyössä kuntien kanssa.

Käsittely

27.03.2018 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Mikko Aho: Lisätään kappaleen 19 loppuun:

Pisara-rata on seudullisesti ja valtakunnallisesti merkittävä hanke. Tä-
mä ei tule riittävästi esiin rakennekaavan luonnoksesta. Pisararata va-
pauttaa kapasiteettia Helsingin ja Pasilan välillä ja sujuvoittaa sekä lä-
hi- että kaukojunien kulkua. Lisäksi Pisara-rata kytkee nyt toisistaan 
erilliset lähijuna- ja metrojärjestelmät toisiinsa huomattavasti nykyistä 
paremmin. Helsingin seudun vaihekaavassa tulee osoittaa Pisara-rata 
ja korostaa sen merkitystä koko maakunnan kannalta keskeisenä lii-
kennehankkeena. Pisara-radasta on sopimus Helsingin seudun kuntien 
ja valtion välillä.

Vastaehdotus:
Silvia Modig: Poistetaan kappaleen 37 viimeinen lause: Esimerkiksi Hä-
meenlinnan kaupunkibulevardin varrella Keskuspuiston arvot pystytään 
yleiskaavan valmistelussa laadittujen luontovaikutusten ja maisemallis-
ten tarkastelujen perusteella säilyttämään myös maankäytön tiivistyes-
sä nykyisen moottoriväylän reunalla.

Kannattaja: Sirpa Asko-Seljavaara

Vastaehdotus:
Sirpa Asko-Seljavaara: Lisäys lausunnon kohtaan 31:
Vaihemaakuntakaavassa on huomioitava, että pääkaupunkiseutu on 
merkittävä yliopisto- ja ammattikorkeakoulukeskittymä, joten kaupunki-
rakenteita on kehitettävä, niin että lisätään yhteistyötä korkeakoulujen, 
yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa.
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Sirpa Asko-Seljavaaran vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Poistetaan kappaleen 37 viimeinen lause: Esimerkiksi Hä-
meenlinnan kaupunkibulevardin varrella Keskuspuiston arvot pystytään 
yleiskaavan valmistelussa laadittujen luontovaikutusten ja maisemallis-
ten tarkastelujen perusteella säilyttämään myös maankäytön tiivistyes-
sä nykyisen moottoriväylän reunalla.

Jaa-äänet: 9
Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Jape Lovén, Tuomas Rantanen, 
Risto Rautava, Laura Rissanen, Mirita Saxberg, Anni Sinnemäki, Osmo 
Soininvaara

Ei-äänet: 4
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Mai Kivelä, Silvia Modig

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen 
äänin 9 - 4.

20.03.2018 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Heikki Salmikivi, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37483

heikki.salmikivi(a)hel.fi

Kaupunginkanslia Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupungin-
johtaja 06.03.2017 § 13

HEL 2017-001704 T 10 03 00

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimesta vastaava apulaiskaupungin-
johtaja päätti antaa Uudenmaan maakuntaliitolle seuraavan lausunnon:

Uusimaa-kaava laaditaan koko maakunnan alueelle ja sen aikatähtäin 
on 2050. Maakuntakaava muodostuu strategisesta pitkän aikavälin ra-
kennekaavasta ja kolmesta sitä tarkentavasta, seuduittain laadittavasta 
vaihekaavasta. Helsinkiä koskisi Helsingin seudun vaihemaakuntakaa-
va, joka laaditaan 14 kunnan alueelle. Kaavaprosessin aikataulu on 
kunnianhimoinen. Valmis maakuntakaava pyritään saamaan hyväksy-
tyksi maakuntavaltuustossa jo vuoden 2018 kuluessa. On tärkeä var-
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mistaa, ettei kiireinen aikataulu aseta haasteita kaavan huolelliselle val-
mistelulle. Oikeusvaikutuksia omaavien kaavamerkintöjen muuttaminen 
tai kokonaan kumoaminen edellyttää hyvää tietoa muutoksen vaikutuk-
sista yksityiskohtaisempaan suunnitteluun. Myös ehdotettu joidenkin 
edellisten vaihemaakuntakaavojen tarkkojen rajausten siirtäminen sel-
laisinaan strategisempaan kaavaan on asia, jonka vaikutukset tulee 
selvittää tarkasti. Koska aikatähtäin on tulevaisuudessa, on varaudutta-
va joustavuuteen. Yhteensovittaminen tulee tehdä kaavaluonnosvai-
heessa yhteistyössä kuntien kanssa.

Tavoitteena on kehittää maakuntakaavasta entistä strategisempi muut-
tuvaan toimintaympäristöön soveltuva työkalu. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmassa todetaan, että maakuntakaavassa tullaan vetämään 
suuret linjat maakunnan kehitykselle, eikä siinä käsitellä kuntien sisäi-
siä alueidenkäytön kysymyksiä. Tämä on hyvä lähtökohta. Nykyinen 
monista päällekkäisistä vaihekaavoista koostuva maakuntakaavojen 
kokonaisuus on vaikeasti hahmottuva ja usein jopa kuntien omia yleis-
kaavoja yksityiskohtaisempi. Uusimaa-kaava 2050 koostuu rakenne-
kaavan lisäksi seuduittain laadittavista vaihekaavoista, joita voitaisiin 
päivittää joustavasti. Myös vaihekaavoissa tulee pysyä riittävän yleisel-
lä tasolla, että ne eivät muodostu ristiriitaisiksi kuntien omien yleiskaa-
vojen kanssa. Voisikin olla perusteltua kohdistaa oikeusvaikutukset 
vain rakennekaavaan ja siinä esitettyihin tavoitteisiin, joita sitten ha-
vainnollistetaan tarkemmilla alueittaisilla tarkasteluilla.

Helsingin uusi yleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa syksyl-
lä 2016. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa kaupungin kasvu ja raken-
taa Helsingistä raideliikenteen verkostokaupunki. Helsingin yleiskaava 
on Uusimaa-kaava 2050:n tavoitteiden mukainen, joten on tärkeää, että 
uusi maakuntakaava ei ole ristiriidassa sen kanssa. Tämä voisi hidas-
taa asemakaavoitusta ja vaarantaa seudullisten asuntotuotantotavoit-
teiden saavuttamisen, mikä olisi haitallista koko maakunnalle. Kaavan 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on tunnistettu ahdas ja kallis 
asuminen ongelmaksi erityisesti pääkaupunkiseudulla ja että tilanne 
vaikuttaa koko maakunnan – ja sitä kautta koko Suomen – kilpailukyky-
kyyn. Maakuntakaavassa tuleekin varmistaa riittävät kaavalliset edelly-
tykset asuntotuotannon lisäämiselle erityisesti seudun ydinalueella. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on nostettu esiin Uudenmaan 
maakunnan suuri merkitys koko valtakunnan taloudelle ja vaikutusten 
arvioinnin tärkeys. Tämä on tärkeä näkökulma. Maakuntakaavan stra-
tegisempi ote mahdollistaa valtakunnallisen ja ylimaakunnallisen näkö-
kulman huomioimisen entistä paremmin, minkä myös tulisi olla tällä 
suunnittelutasolla keskiössä. Strateginen lähestymistapa antaa hyvät 
lähtökohdat myös valtioiden rajat ylittäville tarkasteluille.
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On tärkeää, että uudesta maakuntakaavasta muodostuu joustava työ-
kalu, joka pystyy ottamaan huomioon nopeatkin muutokset toimintaym-
päristössä. Kaavan tavoitteiden taustalla olevat muutostekijät on tun-
nistettu, mutta kaavan lähtökohdat vaikuttavat melko perinteisiltä. Kysy-
mykseksi nousee, otetaanko esimerkiksi elinkeinoelämän tarpeet liit-
tyen urbaanin toimintaympäristön kehittämiseen riittävällä tasolla huo-
mioon. Lähtökohtana tulee olla tiivistyvä yhdyskuntarakenne ja raidelii-
kenteeseen tukeutuva verkostokaupunki sekä keskuksien ja kantakau-
pungin roolin vahvistaminen.

Vuorovaikutus kaavaprosessin alussa on ollut monipuolista ja hyvää. 
Helsinki toivoo, että myös kaavan jatkovalmistelussa käydään aktiivista 
dialogia seudun toimijoiden ja erityisesti Helsingin kanssa. On myös 
huolehdittava toimivasta yhteistyöstä seudun MAL-suunnittelun kanssa. 
Tehtävät suunnitelmat eivät saa olla keskenään ristiriitaisia tai poiketa 
esimerkiksi alueiden toteuttamisjärjestyksen suhteen. 

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 23.2.2017

HEL 2017-001704 T 10 03 00

Uudenmaan maakuntaliitto pyytää lausuntoa Uusimaa-kaava 2050:n 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Uusimaa-kaava laaditaan koko maakunnan alueelle ja sen aikatähtäin 
on 2050. Maakuntakaava muodostuu strategisesta pitkän aikavälin ra-
kennekaavasta ja kolmesta sitä tarkentavasta, seuduittain laadittavasta 
vaihekaavasta. Helsinkiä koskisi Helsingin seudun vaihemaakuntakaa-
va, joka laaditaan 14 kunnan alueelle. Kaavaprosessin aikataulu on 
kunnianhimoinen. Valmis maakuntakaava pyritään saamaan hyväksy-
tyksi maakuntavaltuustossa jo vuoden 2018 kuluessa. On tärkeä var-
mistaa, ettei kiireinen aikataulu aseta haasteita kaavan huolelliselle val-
mistelulle. Oikeusvaikutuksia omaavien kaavamerkintöjen muuttaminen 
tai kokonaan kumoaminen edellyttää hyvää tietoa muutoksen vaikutuk-
sista yksityiskohtaisempaan suunnitteluun. Myös ehdotettu joidenkin 
edellisten vaihemaakuntakaavojen tarkkojen rajausten siirtäminen sel-
laisinaan strategisempaan kaavaan on asia, jonka vaikutukset tulee 
selvittää tarkasti. Koska aikatähtäin on tulevaisuudessa, on varaudutta-
va joustavuuteen. Yhteensovittaminen tulee tehdä kaavaluonnosvai-
heessa yhteistyössä kuntien kanssa.
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Tavoitteena on kehittää maakuntakaavasta entistä strategisempi muut-
tuvaan toimintaympäristöön soveltuva työkalu. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmassa todetaan, että maakuntakaavassa tullaan vetämään 
suuret linjat maakunnan kehitykselle, eikä siinä käsitellä kuntien sisäi-
siä alueidenkäytön kysymyksiä. Tämä on hyvä lähtökohta. Nykyinen 
monista päällekkäisistä vaihekaavoista koostuva maakuntakaavojen 
kokonaisuus on vaikeasti hahmottuva ja usein jopa kuntien omia yleis-
kaavoja yksityiskohtaisempi. Uusimaa-kaava 2050 koostuu rakenne-
kaavan lisäksi seuduittain laadittavista vaihekaavoista, joita voitaisiin 
päivittää joustavasti. Myös vaihekaavoissa tulee pysyä riittävän yleisel-
lä tasolla, että ne eivät muodostu ristiriitaisiksi kuntien omien yleiskaa-
vojen kanssa. Voisikin olla perusteltua kohdistaa oikeusvaikutukset 
vain rakennekaavaan ja siinä esitettyihin tavoitteisiin, joita sitten ha-
vainnollistetaan tarkemmilla alueittaisilla tarkasteluilla.

Helsingin uusi yleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa syksyl-
lä 2016. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa kaupungin kasvu ja raken-
taa Helsingistä raideliikenteen verkostokaupunki. Helsingin yleiskaava 
on Uusimaa-kaava 2050:n tavoitteiden mukainen, joten on tärkeää, että 
uusi maakuntakaava ei ole ristiriidassa sen kanssa. Tämä voisi hidas-
taa asemakaavoitusta ja vaarantaa seudullisten asuntotuotantotavoit-
teiden saavuttamisen, mikä olisi haitallista koko maakunnalle. Kaavan 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on tunnistettu ahdas ja kallis 
asuminen ongelmaksi erityisesti pääkaupunkiseudulla ja että tilanne 
vaikuttaa koko maakunnan – ja sitä kautta koko Suomen – kilpailukyky-
kyyn. Maakuntakaavassa tuleekin varmistaa riittävät kaavalliset edelly-
tykset asuntotuotannon lisäämiselle erityisesti seudun ydinalueella. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on nostettu esiin Uudenmaan 
maakunnan suuri merkitys koko valtakunnan taloudelle ja vaikutusten 
arvioinnin tärkeys. Tämä on tärkeä näkökulma. Maakuntakaavan stra-
tegisempi ote mahdollistaa valtakunnallisen ja ylimaakunnallisen näkö-
kulman huomioimisen entistä paremmin, minkä myös tulisi olla tällä 
suunnittelutasolla keskiössä. Strateginen lähestymistapa antaa hyvät 
lähtökohdat myös valtioiden rajat ylittäville tarkasteluille.

On tärkeää, että uudesta maakuntakaavasta muodostuu joustava työ-
kalu, joka pystyy ottamaan huomioon nopeatkin muutokset toimintaym-
päristössä. Kaavan tavoitteiden taustalla olevat muutostekijät on tun-
nistettu, mutta kaavan lähtökohdat vaikuttavat melko perinteisiltä. Kysy-
mykseksi nousee, otetaanko esimerkiksi elinkeinoelämän tarpeet liit-
tyen urbaanin toimintaympäristön kehittämiseen riittävällä tasolla huo-
mioon. Lähtökohtana tulee olla tiivistyvä yhdyskuntarakenne ja raidelii-
kenteeseen tukeutuva verkostokaupunki sekä keskuksien ja kantakau-
pungin roolin vahvistaminen.
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Vuorovaikutus kaavaprosessin alussa on ollut monipuolista ja hyvää. 
Helsinki toivoo, että myös kaavan jatkovalmistelussa käydään aktiivista 
dialogia seudun toimijoiden ja erityisesti Helsingin kanssa. On myös 
huolehdittava toimivasta yhteistyöstä seudun MAL-suunnittelun kanssa. 
Tehtävät suunnitelmat eivät saa olla keskenään ristiriitaisia tai poiketa 
esimerkiksi alueiden toteuttamisjärjestyksen suhteen. 

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkisuunnitteluvirastoa antamaan 
asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 24.2.2017 mennessä.

Lisätiedot
Heikki Salmikivi, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37483

heikki.salmikivi(a)hel.fi
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§ 203
Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi päiväkoti Suursuo-dag-
hemmet Stigenin jatkosuunnittelusta sekä valtuutettu Terhi Pelto-
korven toivomusponsi päiväkoti Suursuo-daghemmet Stigenin toi-
mivuudesta ilta- ja vuorohoitopäiväkotina

HEL 2017-009728 T 00 00 03

HEL 2017-009730 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
30.8.2017 hyväksymien toivomusponsien (Mari Holopainen ja Terhi 
Peltokorpi) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen pon-
sien ehdottajille sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen 1 ehdottaja Esitysteksti
Ponnen 2 ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 30.8.2017 Suursuon päiväkodin (LPK Suursuo - DH-Sti-
gen) hankesuunnitelmaa kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraa-
vat toivomusponnet:

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään jatkosuunnittelussa 
mahdollisuudet järjestää pienten lasten päivittäinen toiminta sekä ulko-
na että sisällä mahdollisimman rauhallisiin kokonaisuuksiin. Selvitetään 
mahdollisuudet pienryhmätoiminnan toteutumiseen aidosti esimerkiksi 
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riittävällä määrällä kulkureittejä, sisäänkäyntejä ja ulkoilualueita. Hyö-
dynnetään suunnittelussa palvelumuotosaamista ja henkilökunnan ja 
käyttäjien palautetta ja kokemuksia kaupungin suurien päiväkotiyksik-
köjen toimivuudesta ja parannusehdotuksista. (Mari Holopainen)

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään Suursuon päiväkodin 
jatkosuunnittelussa päiväkodin tilojen toimivuus myös ilta- ja vuorohoi-
topäiväkotina. (Terhi Peltokorpi)

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.

Helsingin kaupungin toiminnallisen päiväkotiajattelun mukaisesti on 
suunniteltu monipuolinen ja muunneltava pienryhmätoimintaa tukeva ti-
larakenne, jossa tiloja voidaan yhdistää monin eri tavoin toiminnan vaa-
timusten mukaan. Suunnittelu on tehty yhteistyössä kaupunkiympäris-
tön toimialan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa. 

Päiväkoti Suursuo - daghemmet Stigenin suunnittelussa on hyödynnet-
ty konseptipäiväkotisuunnittelun periaatteita ja kokemuksia. Tavoittee-
na ovat joustavat ja avoimet oppimisympäristöt. Päiväkoti Suursuo-Sti-
genin tilat muodostavat sarjan pienryhmätoimintaa tukevia toimintatiloja 
ja laajempia toiminta-alueita, jotka sijaitsevat rakennuksen pitkillä sivuil-
la. Näiden väliin rakennuksen keskirunkoon jää avoin ja vaihteleva tila-
sarja käsittäen ruokailu-, apu- ja pienryhmätiloja. Syvä runko mahdollis-
taa lyhyet etäisyydet talon sisällä ja tukee muunneltavuuden toteutu-
mista.

Päiväkoti Suursuo - daghemmet Stigenin ulkoilualue on laaja ja tontin 
rikkautena on metsäluonto. Piha on kokonaan aidattu, siitä on erotettu 
väliaidoin muutamia erillisiä kokonaisuuksia muun muassa erillinen ko-
koontumispiha saattoalueen läheisyyteen. Lisäksi piha-alueelle on 
suunniteltu erilaisia teemallisia oppimisympäristöjä. Laajan ja pinnan-
muodoiltaan vaihtelevan pihan valvottavuuteen ja turvallisuuteen on 
kiinnitetty erityistä huomiota pihavalaistuksen suunnittelussa.

Hankkeen suunnitteluvaiheessa on ollut tausta-ajatuksena, että jokai-
nen kerros muodostaa oman kokonaisuuden, vaikka samalla kaikki päi-
väkodin tilat ovat kaikkien ryhmien hyödynnettävissä. Lisäksi jokaiselle 
lapsiryhmälle osoitetaan oma nimikkotila, niin sanottu kotiryhmätila. Sa-
malla kuitenkin monipuoliset, muuntuvat oppimisympäristöt ja muunto-
joustavat tilat rikastuttavat toimintaa. Tilajärjestelyissä ja ulkoilussa 
huomioidaan eri-ikäisten lasten tarpeet. 
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Päiväkodin hankesuunnitteluvaihe valmistui keväällä 2017. Sen jälkeen 
suunnitelmia on kehitetty niin, että tilojen soveltuvuutta vuorohoidon toi-
minnalle on tarkastettu. Pienin muutoksin on kehitetty teknisiä ratkaisu-
ja ja tilamuutoksia, jotka mahdollistavat vuorohoidon järjestämisen. 
Vuorohoitoa on kehitetty erityisesti rakennuksen ensimmäisessä ker-
roksessa. Suunnittelussa on tarkennettu paloteknisiä suunnitelmia, li-
sätty yksi uloskäynti, parannettu lukitusta sekä ruokahuollon järjestelyjä 
ja peseytymistiloja. Tämän lisäksi henkilökunnan tilat on käyty läpi ja pi-
hasuunnitelmaa on tarkistettu.

Päiväkoti on hyvien julkisten liikenteen läheisyydessä. Vuorohoidon jär-
jestäminen päiväkodissa, jossa on suomen- ja ruotsinkielistä varhais-
kasvatusta, parantaa olennaisesti ruotsinkielisen vuorohoidon järjestä-
mistä kaupungissa. Suuri päiväkoti, jossa on sekä päiväaikaan järjes-
tettävää varhaiskasvatusta että vuorohoitoa, tuo lisää joustoa myös 
perheiden muuttuvissa elämäntilanteissa.

Päiväkoti Suursuo - daghemmet Stigen korvaa nykyisiä päiväkoteja, jo-
ten osa henkilökunnasta on jo olemassa. Hankkeen edistyessä on 
mahdollista järjestää työpajoja, joissa tulevat käyttäjät kootaan yhteen 
pohtimaan ja ideoimaan uusien tilojen käyttöä. Henkilökunnalle järjes-
tetään mahdollisuuksia tutustua jo olemassa oleviin yhteishankkeisiin ja 
isompiin päiväkoteihin, jotta parhaita käytäntöjä voidaan jakaa ja myös 
välttää ei toimivia ratkaisuja.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulosbudjetissa vuodelle 2018 on 
todettu, että suurempien yksiköiden pedagogisen toiminnan kehittämi-
seen ja johtamiseen kiinnitetään erityistä huomiota ja luodaan lapsen 
hyvän kasvun kannalta toimivia tilaratkaisuja.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Kasvatus-jakoulutuslautakunnan lausunto 230118 kaupunginhallituksel-
le Mari Holopaisen toivomusponnesta.pdf

2 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto 230118 kaupunginhallituk-
selle Terhi Peltomäen toivomusponnesta.pdf

3 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto 200318 valtuutettu Holopaisen 
toivomusponsi

4 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto 200318 valtuutettu Peltokor-
ven toivomusponnesta

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen 1 ehdottaja Esitysteksti
Ponnen 2 ehdottaja Esitysteksti

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 20.03.2018 § 155

HEL 2017-009728 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Päiväkoti Suursuon suunnittelu on tehty tiiviissä yhteistyössä kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialan kanssa. Suunnitelmia on kehitetty asiak-
kaan palvelukokemuksen ja toiminnan sujuvoittamisen näkökulmasta. 

Sisätilat

Helsingin kaupungin toiminnallisen päiväkotiajattelun mukaisesti on 
suunniteltu monipuolinen ja muunneltava pienryhmätoimintaa tukeva ti-
larakenne, jossa tiloja voidaan yhdistää monin eri tavoin toiminnan vaa-
timusten mukaan.

Jotta oppimisympäristöjen kehittäminen pedagogisesti monitahoisiksi, 
avoimiksi ja joustaviksi kokonaisuuksiksi on mahdollista, on eduksi ettei 
suunnitella tiloja valmiiksi liian tarkasti vain tiettyyn käyttöön soveltuvik-
si.

Irtokalustus suunnitellaan joustavaksi ja muunneltavaksi tukemaan tä-
män tavoitteen toteutumista

Tilat on jäsennöity yleispäteviin, pienryhmätoimintaa tukeviin, toimintati-
loista koostuviin toiminta-alueisiin jotka sijaitsevat rakennuksen ”ulko-
kehällä”. Näiden väliin rakennuksen keskirunkoon, ”sisäkehälle” jää 
luonteeltaan avoin ja vaihteleva tilasarja käsittäen ruokailu-, apu- ja 
pienryhmätiloja. 

 Rauhallisimmat tilat sijaitsevat rakennuksen ulkokehällä.
 Syvä rakennusrunko mahdollistaa lyhyet etäisyydet talon sisällä ja 

tukee muunneltavuuden toteutumista.
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 Porrashuoneet ja eteiset on sijoiteltu siten, että lasten liikkuminen 
häiritsee mahdollisimman vähän läheisiä toimintatiloja.

 Kaikkiin kerroksiin on suunniteltu helposti keittiöstä saavutettava 
keskitettyyn ruokailuun sopiva tila sekä yhteisiä toimintatiloja jotta 
talon sisäinen liikenne saadaan minimoitua.

Piha-alueen järjestelyt

 Kompaktin rakennuksen sijoitus tontille mahdollistaa luontoarvol-
taan merkittävien tontin osien säilyttämisen osana päiväkodin piha-
aluetta.

 Piha on jaettu aidalla kahteen osaan, tällöin piha-alueen käyttö hel-
pottuu päivänkierron aikana. Pienempää pihan osaa voidaan käyt-
tää hyödyksi lasten saapuessa ja päivän päätteeksi.

 Pihalle on suunniteltu pienryhmätoimintaan soveltuvia toiminnallisia 
alueita joihin leikkivälineiden sijoittelu on tehty lasten ikä ja leikin 
luonne huomioiden.

 Luonnonmukaisen pihan hyödyntäminen; kivet, kannot ja mäet on 
säilytetty ja hyödynnetty toiminnallisissa alueissa. Lisäksi pihalle 
muodostuu pienempiä visuaalisesti rajautuvia alueita tasoerojen ja 
kasvillisuuden myötä.

 Asiakkaille tarkoitettuja lukittavia lastenvaunupaikkoja on lisätty pi-
halla.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Ari Hulkkonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 27925

ari.hulkkonen(a)hel.fi
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§ 204
Sosiaali- ja terveystoimialan perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan 
viran täyttäminen

HEL 2018-002622 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti valita perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan vir-
kaan valtiotieteiden lisensiaatti Maarit Sulavuoren 1.6.2018 alkaen 
8175,04 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkae-
duin.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Juha Jolkkonen, sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja, puhelin: 310 42215

juha.jolkkonen(a)hel.fi
Tarja Näkki, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42870

tarja.nakki(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakijaluettelo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan virka

Kaupunginhallitus on 13.11.2017 § 1049 merkinnyt tiedoksi edellisen 
viranhaltijan irtisanoutumisen sosiaali- ja terveystoimialan perhe- ja so-
siaalipalvelujen johtajan virasta ja kehottanut edelleen 20.11.2017 § 
1075 sosiaali- ja terveystoimialaa käynnistämään perhe- ja sosiaalipal-
velujen johtajan viran julkisen hakumenettelyn hallintosäännön mukai-
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sin kelpoisuusvaatimuksin. Viran kokonaispalkka on 8175,04 euroa 
kuukaudessa.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 10 kohdan mukaan kaupun-
ginhallitus päättää palvelukokonaisuuden johtajan virkaan ottamisesta. 
Sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja on esittänyt, että sosiaali-ja 
terveyslautakunta antaa asiasta lausuntonsa ennen päätöksentekoa.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan virka oli julkisesti haettavana      
5.–22.1.2018. Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin sähköisessä rekrytoin-
tipalvelussa osoitteessa helsinkirekry.fi. Lisäksi ilmoitus oli esillä Hel-
singin Sanomissa 6.1.2018, sekä LinkedIn-palvelussa.

Hallintosäännön 5 luvun 9 §:n mukaan perhe- ja sosiaalipalvelujen pal-
velukokonaisuutta johtaa perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja. Perhe- ja 
sosiaalipalvelujen johtaja suorittaa sosiaali- ja terveystoimialan johtajan 
määräämät tehtävät.

Virkoja täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä sää-
detyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu 
kansalaiskunto. Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n 4 momentin mukaan 
palvelukokonaisuuden johtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi kor-
keakoulututkinto, kokemusta johtamistehtävissä sekä suomen kielen 
erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. 

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, 
että virkaan haetaan valmentavaa ja ketterää johtajaa ja tiimipelaajaa, 
jolla on kyky innostua ja innostaa, rohkeutta uudistua ja uudistaa, ja jo-
hon voi luottaa ja joka antaa tilaa ja luottaa muihin. Viran hoitaminen 
edellyttää kokemusta vaativista johtamistehtävistä, riittävää sosiaali- ja 
terveydenhuollon tuntemusta sekä halukkuutta ja valmiutta osallistua 
tarvittaessa myös maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun. Erityi-
sesti sosiaalipalvelujen osaaminen katsottiin eduksi.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan virkaa haki hakuajan kuluessa 18 
henkilöä. Vaadittu ylempi korkeakoulututkinto oli kaikilla hakijoilla. Ko-
kemusta vaativista johtamistehtävistä oli yhdeksällä hakijalla. Hakija-
luettelo on liitteenä 1.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin neljä hakijaa. Hakijoita 
haastattelivat 24.-25.1.2018 toimialajohtaja Juha Jolkkonen, hallintojoh-
taja Tiina Mäki, työvoimasuunnittelija Tiina Luoma sekä sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan edustajat Sanna Vesikansa, Seija Muurinen ja Karita 
Toijonen. Henkilöarviointiin kutsuttiin haastatelluista kaksi. Henkilöar-
vioinnit suoritti Psycon Oy.
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Hakija **********

Hakija **********

Hakija **********

Hakija Maarit Sulavuori **********

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta on antanut kaupunginhallitukselle lausun-
tonsa viran täyttämisestä 13.3.2018 § 61. Lausunnon tarkoituksena oli 
arvioida perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan virkaa hakeneiden koke-
musta ja osaamista kaupungin yleishallinnolliselle johtamis- ja esimies-
työlle asetettujen vaatimusten sekä perhe- ja sosiaalipalvelujen toimin-
nan menestyksekkään johtamisen näkökulmista. 

Lausunto on kokonaisuudessaan päätöshistoriassa. Siinä on vertailtu 
kahta kärkiehdokasta heidän hakemuksistaan ilmenevän työ- ja johta-
miskokemuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon tuntemuksen sekä 
haastattelujen ja henkilöarvioinnin perusteella. Lautakunta katsoo lau-
sunnossaan, että valtiotieteiden lisensiaatti Maarit Sulavuori täyttää 
parhaiten perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan viran menestykselliseen 
hoitamiseen asetetut vaatimukset.

Arviointi

Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin, henkilöarviointiin ja aiempaan tietoon 
sekä lautakunnan lausuntoon perustuen on katsottava, että Maarit Su-
lavuorella on parhaat edellytykset edellä kuvattujen perhe- ja sosiaali-
palvelujen johtajan virkaan kuuluvien tehtävien hoitamiseen.

Maarit Sulavuoren valintaa puoltaa hänen vahva kokemuksensa vaati-
vista sosiaalialan johtamistehtävistä, näytöt uudistusten toteuttamisesta 
sekä todennettu johdonmukaisuus ja tavoitteellisuus toimintatavoissa. 
Maarit Sulavuori tuntee perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelukokonaisuu-
den palvelut, tuntee alaa ohjaavan lainsäädännön, ja tunnistaa keskei-
set toimintaympäristön muutokset. Hänen johtamistyylinsä on valmen-
tava ja yhdessä tekemistä korostava.

Muuta

Kaupunginhallituksen jäsenillä on mahdollisuus tutustua esitykseen liit-
tyviin hakemuksiin ja niistä laadittuun yhteenvetoon sekä henkilöar-
viointiraportteihin ennen kokousta ja kokouksen aikana. Tutustumista 
varten voi ottaa yhteyttä kirjaamoon kokouspäivän aamuun saakka ja 
kokouspäivän aamusta alkaen toimielimen sihteeriin. Oheismateriaaliin 
liittyviin sisällöllisiin kysymyksiin vastaavat lisätiedonantajat.
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Jos virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä 
terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös täl-
laisen henkilön osalta ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta 
saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvi-
tys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan pää-
töksen tiedoksisaannista lukien.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Juha Jolkkonen, sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja, puhelin: 310 42215

juha.jolkkonen(a)hel.fi
Tarja Näkki, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42870

tarja.nakki(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakijaluettelo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveystoimiala
Taloushallintopalvelut

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.03.2018 § 61

HEL 2018-002622 T 01 01 01 01

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon sosiaali- ja terveystoimen perhe- ja sosiaalipalvelujen johta-
jan viran täyttämisestä:

"Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan virkaa haki 18 henkilöä. Vaadittu 
ylempi korkeakoulututkinto oli kaikilla hakijoilla. Kokemusta vaativista 
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johtamistehtävistä oli 9 hakijalla. Hakuilmoitus ja yhteenveto hakijoista 
ovat asian liitteinä.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin neljä henkilöä: 
********** ja Maarit Sulavuori, joilla arvioitiin olevan riittävää sosiaali- ja 
terveydenhuollon tuntemusta sekä halukkuutta ja valmiutta osallistua 
tarvittaessa myös maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun.

Hakijoita haastattelivat 24.−25.1.2018 toimialajohtaja Juha Jolkkonen, 
hallintojohtaja Tiina Mäki, työvoimasuunnittelija Tiina Luoma sekä sosi-
aali- ja terveyslautakunnan edustajat Sanna Vesikansa, Seija Muurinen 
ja Karita Toijonen.

Hakemusten ja haastattelujen jälkeen psykologinen henkilöarviointi teh-
tiin kahdelle hakijalle: ********** ja Maarit Sulavuori. Henkilöarvioinnit to-
teutti Psycon Oy.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan tehtävänä on johtaa perhe- ja sosi-
aalipalvelujen palvelukokonaisuutta sekä toimia esimiehenä palveluko-
konaisuuteen kuuluville palvelujen päälliköille. Perhe- ja sosiaalipalve-
lujen palvelukokonaisuus muodostuu neljästä palvelusta: lapsiperhei-
den hyvinvointi ja terveys, lastensuojelu, nuorten palvelut ja aikuissosi-
aalityö sekä vammaistyö. Viran hoitaminen edellyttää suomen kielen 
erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa, ko-
kemusta vaativista johtamistehtävistä, riittävää sosiaali- ja terveyden-
huollon tuntemusta sekä halukkuutta ja valmiutta osallistua tarvittaessa 
myös maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun. Lisäksi sosiaalipal-
velujen osaaminen katsottiin eduksi.

Molemmilla kärkihakijoilla on kokemusta vaativista johtamistehtävistä, 
riittävää sosiaali- ja terveydenhuollon tuntemusta sekä halukkuutta ja 
valmiutta osallistua maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo hakemuksesta ilmenevän työ- ja 
johtamiskokemuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tuntemuksen, 
haastattelun ja henkilöarvioinnin sekä hakijan toiminnasta muutoin saa-
dun kokemuksen perusteella, että valtiotieteen lisensiaatti Maarit Sula-
vuori täyttää parhaiten perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan viran me-
nestykselliseen hoitamiseen asetetut vaatimukset. **********

Maarit Sulavuoren valintaa perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan tehtä-
vään puoltavat vahva kokemus vaativista sosiaalialan johtamistehtävis-
tä, näytöt uudistusten toteuttamisesta sekä johdonmukaisuus ja tavoit-
teellisuus toimintatavoissa. Maarit Sulavuori tuntee perhe- ja sosiaali-
palvelujen palvelukokonaisuuden palvelut, tuntee alaa ohjaavan lain-
säädännön, ja tunnistaa keskeiset toimintaympäristön muutokset. Maa-
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rit Sulavuoren johtamistyyli on valmentava ja yhdessä tekemistä koros-
tava."

Käsittely

13.03.2018 Ehdotuksen mukaan

Todettiin, että seuraava henkilö on esteellinen osallistumaan asiasta 
käytävään keskusteluun ja päätöksentekoon:

vs. perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Maarit Sulavuori, esteellisyyden 
syy: asianosainen virkaa hakeneena (hallintolaki 28.1 § 1 kohta)

Vs. perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Maarit Sulavuori oli poistuneena 
kokoustilasta asiasta käydyn keskustelun ja päätöksenteon ajan.

Sosiaali- ja terveyslautakunta haastatteli asian käsittelyn yhteydessä 
Maarit Sulavuorta, jolloin seuraavat sosiaali- ja terveyslautakunnan va-
kiokokoonpanoon kuuluvat henkilöt poistuivat kokoustilasta: sosiaali- ja 
terveystoimialan toimialajohtaja Juha Jolkkonen, terveys- ja päihdepal-
velujen johtaja Leena Turpeinen, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelu-
jen johtaja Seija Meripaasi, hallintojohtaja Tiina Mäki, viestintäpäällikkö 
Jaana Juutilainen-Saari ja lakimies Maija Haapala.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Juha Jolkkonen, sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja, puhelin: 310 42215

juha.jolkkonen(a)hel.fi
Tarja Näkki, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42870

tarja.nakki(a)hel.fi
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§ 205
Nopeusrajoitusten määrittämisen periaatteet Helsingissä ja eräiden 
nopeusrajoitusten muuttaminen

HEL 2017-009829 T 08 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi nopeusrajoitusten määrittämisen periaat-
teet Helsingissä:

 Asuinalueiden tonttikatujen nopeusrajoitus on 30 km/h koko kau-
pungissa.

 Niemen alueen nopeusrajoitus on 30 km/h. Alueellinen rajoitus kos-
kee kaikkia katuja, paitsi pääkatuja ja niiden jatkeena olevia reittejä 
Länsi- ja Eteläsatamaan. 

 Teollisuusalueiden tonttikatujen nopeusrajoitus on 40 km/h.
 Moottoriväylien nopeusrajoitus on 60-80 km/h.
 Pääkatujen nopeusrajoitus on esikaupunkialueilla 50 km/h ja kanta-

kaupungissa Hakamäentien eteläpuolella 40 km/h.
 Alueellisten kokoojakatujen nopeusrajoitus on 40 km/h.
 Paikallisilla kokoojakaduilla nopeusrajoitus on 30-40 km/h. Niillä ka-

duilla, jotka on suunniteltu ja mitoitettu joukkoliikenteen käyttöön, ra-
joitus on 40 km/h. Niillä kaduilla, joita ei ole mitoitettu joukkoliiken-
teen käyttöön, rajoitus on 30 km/h, jos katuympäristö muutoin tukee 
sitä. 

 Joukkoliikennekaduilla nopeusrajoitus on 40-50 km/h.
 Tonttikatujen nopeusrajoitus määräytyy kadun sijainnin ja alueelli-

sen rajoitusperiaatteen mukaan.
 Edellä mainituista periaatteista voidaan poiketa pääkaduilla seuraa-

vasti:
o Jos pääkatua ympäröivä maankäyttö tai katuympäristö ei 

tue periaatteen mukaista rajoitusta eikä kadun läheisyy-
teen ole tulossa rajoitusta tukevia muutoksia, rajoitus voi 
olla 10 km/h korkeampi kuin periaatteen mukainen.

o Erityiskohteissa, kuten esikaupunkien keskustojen koh-
dalla voidaan pääkadulle asettaa lyhyelle jaksolle rajoitus, 
joka on 10 km/h matalampi kuin periaatteen mukainen.

 Edellä mainituista periaatteista voidaan poiketa alueellisilla kokooja-
kaduilla seuraavasti:

o Jos alueellista kokoojakatua ympäröivä maankäyttö ei tue 
periaatteen mukaista rajoitusta eikä katuympäristöön ole 
tulossa rajoitusta tukevia muutoksia, rajoitus voi olla 50 
km/h.
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o Joukkoliikenteen runkolinjojen käyttämillä kaduilla rajoitus 
voi olla 50 km/h, jos katuympäristö ja maankäyttö tukevat 
sitä.

o Erityiskohteissa, kuten esikaupunkien keskustojen koh-
dalla, voidaan alueelliselle kokoojakadulle asettaa lyhyel-
le jaksolle rajoitus 30 km/h.             

  

Samalla kaupunginhallitus hyväksyi liitteessä 5 kuvatut heti mahdolliset 
nopeusrajoitusten muutokset. Päätöksen jälkeinen Helsingin uusi no-
peusrajoitusjärjestelmä ilmenee liitteestä 6.

Käsittely

Palautusehdotus:
Daniel Sazonov: Kaupunginhallitus päättää palauttaa Helsingin katu-
verkon nopeusrajoitusten määrittämisen periaatteet uuteen valmiste-
luun niin, että liikenneturvallisuuden lisäämistä käsitellään kokonaisuu-
tena eikä pelkästään nopeusrajoitusten alentamisena. 

Liikenneturvallisuutta voidaan parantaa tehokkaasti esimerkiksi: 

- Nopeusrajoitusten valvontaa tehostamalla
- Liikennevalo-ohjauksen noudattamisen valvonnan lisäämisellä
- Rakenteellisilla parannuksilla kuten esimerkiksi näkyvyyden paranta-
misella suojateiden läheisyydessä
- Monikaistaisilla kaduilla suojateiden varustamista valo-ohjauslaitteilla
- Katujärjestelyjä selkeyttämällä sekä
- Liikennetelematiikankäytön nykyistä parempaa hyödyntämistä esimer-
kiksi vaihtuvilla nopeusrajoituksilla ja varoitusmerkeillä

Kannattaja: Arja Karhuvaara

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jatka-
mista.

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Daniel Sazonovin palautusehdotuksen mukaisesti

Jaa-äänet: 9
Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Maria Ohisalo, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Sanna Vesikansa, 
Anna Vuorjoki
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Ei-äänet: 6
Arja Karhuvaara, Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mari Rantanen, Da-
niel Sazonov, Jan Vapaavuori

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 9 - 6.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Jussi Yli-Seppälä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37054

jussi.yliseppala(a)hel.fi
Ulla Tapaninen, erityisasiantuntija, puhelin: 310 37350

ulla.tapaninen(a)hel.fi

Liitteet

1 Raportti, Nopeusrajoitusten määrittämisen periaatteet Helsingissä
2 Katuverkon toiminnallinen  luokitus
3 Katuverkko vuonna 2025
4 Nykyiset nopeusrajoitukset (vuoden 2017 tilanne)
5 Heti mahdolliset nopeusrajoituksien muutokset (vuoden 2017 katuver-

kolla)
6 Nopeusrajoitukset heti mahdollisten nopeusrajoituksien muutosten jäl-

keen (vuoden 2017 katuverkolla)
7 Myöhemmin uusien periaatteiden mukaisiksi muuttuvat rajoitukset
8 Yritysvaikutusten arviointi
9 Vuorovaikutusraportti

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Lausunnonantajat Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 9
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunta on (28.11.2017 § 248) esittänyt Helsingin 
katuverkon nopeusrajoitusten määrittämisperiaatteiden sekä nykyisen 
katuverkon heti toteutettavissa olevien uusien  nopeusrajoitusten hy-
väksymistä. Lisäksi lautakunta on esittänyt jatkosuunnittelussa Vuosaa-
rensatamatien ja Satamakaaren katuluokituksen nostamista pääkaduk-
si. Lautakunnan esitys sisältyy päätöshistoriaan.     

Lähtökohdat ja tavoitteet

Kaupunginvaltuustossa 27.9.2017 hyväksytyn kaupunkistrategian 
(2017-2021) mukaan maailman toimivin kaupunki Helsinki on turvalli-
nen ja viihtyisä, sujuva, helppo ja välittävä sekä asukas- ja käyttäjäläh-
töinen. Helsingissä liikenteen on toimittava.    

Kaupunginhallitus hyväksyi 5.10.2015 § 949 Helsingin liikenneturvalli-
suuden kehittämisohjelman. Ohjelman neljästä painopisteestä yksi on 
nopeusrajoitusjärjestelmän kehittäminen. Painopistettä on kuvattu oh-
jelmassa seuraavasti: "Ajonopeudet vaikuttavat onnettomuuksien to-
dennäköisyyteen ja niiden seurauksiin. Kaupunkiympäristöön sopivat 
matalammat ajonopeudet parantavat kuljettajan mahdollisuuksia tehdä 
havaintoja ympäristöstä ja reagoida erilaisiin liikennetilanteisiin. Jarru-
tusmatkat ovat lyhyemmät kuin korkeammilla maantienopeuksilla. On-
nettomuuden sattuessa matala törmäysnopeus lieventää henkilövahin-
kojen seurauksia. Nopeusjärjestelmän kehittämisellä luodaan yhtenäi-
nen verkko, jossa eri nopeustasot on suhteutettu ympäröivään kaupun-
kirakenteeseen ja kadun toiminnalliseen asemaan. Nopeusrajoitusten 
noudattamista tuetaan liikenneympäristön toimenpiteillä ja valvonnalla." 
Osatavoitteeksi painopisteelle on asetettu: "Katujen ja väylien nopeus-
taso on ympäröivän kaupungin ja siellä liikkuvien ihmisten mittakaavas-
sa."

Ohjelmassa painopisteen toimenpiteeksi on asetettu: "Arvioidaan kau-
pungin nopeusrajoitusjärjestelmän kehittämistarpeet, määritetään no-
peusrajoitusten asettamisperiaatteet sekä laaditaan suunnitelma muu-
tettavista nopeusrajoituksista arvioinnin ja periaatteiden pohjalta. Lii-
kenneympäristöön suhteutettu nopeustaso on kaikkein vaikuttavin lii-
kenneturvallisuuskeino. Liian suuri tilannenopeus ja ympäristöön näh-
den liian korkea nopeusrajoitus ovat yleisimpiä vakavia riskejä aiheutta-
via tekijöitä." 
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Kaupunginjohtaja asetti johtajistokäsittelyssä 3.8.2015 § 52 Helsingin 
liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman toimenpiteitä koordinoivan 
työryhmän. Työryhmän yhtenä painopisteenä on ollut fyysisten liiken-
neturvallisuustoimenpiteiden edistäminen ja niillä nopeusrajoitusjärjes-
telmän tukeminen.   

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma on hyväksytty kaupunginhalli-
tuksessa vuonna 2015 ohjeellisesti noudatettavaksi. Toimintalinjauksis-
ta ohjelmassa on määritelty muun muassa seuraavasti:

 Lasketaan ajonopeuksia liikenteen häiriöherkkyyden ja liikenneme-
lun vähentämiseksi ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

 Kaupunkikeskustat suunnitellaan ihmisten mittakaavaan: kaupunki-
tila suunnitellaan kokonaisuutena ja huolehditaan kävely-yhteyksien 
jatkuvuudesta, virikkeisyydestä, esteettömyydestä ja turvallisuudes-
ta.

 Ajoneuvoliikenteen määrä, nopeus ja pysäköinti mitoitetaan ympä-
röivän kaupungin mukaan niin, että keskustojen vetovoima kasvaa.

Nopeusrajoitusjärjestelmän kehittämistä ohjaa myös Euroopan parla-
mentissa vuonna 2011 hyväksytty päätöslauselma koskien Euroopan 
tieliikenneturvallisuutta. Parlamentti "suosittaa vahvasti, että toimivaltai-
set viranomaiset ottavat käyttöön 30 kilometrin nopeusrajoituksen asui-
nalueilla ja kaikilla yksikaistaisilla teillä kaupunkialueilla, joilla ei ole eril-
listä pyöräkaistaa, onnettomuuksille alttiiden tienkäyttäjien suojelemi-
seksi tehokkaammin".

Nopeusrajoitusjärjestelmän kehittämisen päätavoitteina ovat liikenne-
turvallisuuden parantaminen ja nopeusrajoitusjärjestelmän yhtenäistä-
minen raportissa määriteltävien periaatteiden avulla, jolloin koko kau-
pungissa asetettaisiin nopeusrajoitukset yhtenäisten periaatteiden mu-
kaisesti. Muita tavoitteita ovat muun muassa melun, liikenteen häiriö-
herkkyyden ja onnettomuuskustannusten vähentäminen sekä liikenteen 
välityskyvyn, ilmanlaadun, viihtyisyyden sekä jalankulun ja pyöräilyn 
olosuhteiden parantaminen. 

Viimeisin laajempi nopeusrajoitusmuutos on tehty vuonna 2004, jolloin 
30 km/h nopeusrajoituksen käyttöä laajennettiin keskustan ja asuina-
lueiden kaduilla sekä alennettiin joidenkin pää- ja kokoojakatujen rajoi-
tuksia. Yksittäisten katujen rajoituksia on tarkistettu vuosina 2005 ja 
2009.

Kaupunginhallitus antoi 18.4.2017 § 422 liikenne- ja viestintäministe-
riölle lausunnon hallituksen esityksestä tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen 
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liittyviksi laeiksi. Kaupunginhallitus ehdotti esitysluonnoksen täsmentä-
mistä niin, että taajamissa ajoneuvojen suurin sallittu nopeus on 40 
km/h, jollei liikennemerkillä ole osoitettu noudatettavaksi muuta no-
peusrajoitusta. Kaupunginhallitus katsoi, että nopeusrajoituksen muu-
tos saisi kokonaisuudistuksen yhteydessä tarvitsemansa huomion. 
Taajaman nopeusrajoituksen päättämisessä tulisi ensisijaisesti ottaa 
huomioon liikenneturvallisuusseikat.    

Raportti

Raportissa on määritetty periaatteet nopeusrajoituksien asettamiseksi 
eri katuluokille ja alueille. Periaatteet on jaettu alueellisesti ja toiminnal-
listen katuluokkien mukaan määräytyviin rajoitusperiaatteisiin. Periaat-
teet eivät koske valtion hallinnoimia maanteitä.

Tarkat kuvaukset periaatteista on esitetty raportissa (liite 1). Osa peri-
aatteiden mukaisista nopeusrajoituksista voidaan toteuttaa heti. Nämä 
heti mahdolliset muutokset on esitetty liitteessä 5. Kuvaus uudesta no-
peusrajoitusjärjestelmästä heti mahdollisten muutosten jälkeen on esi-
tetty liitteessä 6. Osa uusien periaatteiden mukaisista rajoituksista edel-
lyttää muutoksia katuympäristöön ja/tai katua ympäröivään maankäyt-
töön, sillä nykyinen katuympäristö tai maankäyttö eivät tue periaatteen 
mukaista rajoitusta. Nämä myöhemmin periaatteiden mukaisiksi muut-
tuvat rajoitukset on esitetty liitteessä 7.

Uusien periaatteiden mukaisten nopeusrajoitusten vaikutuksia on käsi-
telty laajasti raportissa. Muutoksilla on positiivisia vaikutuksia muun 
muassa liikenneturvallisuuteen, turvallisuuden tunteeseen, liikenteen 
välityskykyyn, ilmanlaatuun, jalankulkuun ja pyöräliikenteeseen sekä 
elinympäristön laatuun, esteettömyyteen ja viihtyisyyteen. Lisäksi muu-
toksien arvioidaan vähentävän melua, liikenteen häiriöherkkyyttä ja on-
nettomuuskustannuksia. Matka-aikoihin muutosten arvioidaan vaikutta-
van vain vähäisesti lähinnä ilta- ja yöaikoina. Yrityksiin kohdistuvia vai-
kutuksia on arvioitu liitteenä 8. olevassa yritysvaikutusten arvioinnissa, 
joka on laadittu yhteistyössä elinkeino-osaston kanssa. Vaikutusten on 
arvioitu olevan pääosin positiivisia, mutta joillekin yrityksille voi aiheu-
tua myös negatiivisia vaikutuksia. Yritysten tavarankuljetuksille voi joil-
lakin katuosuuksilla aiheutua lieviä hidastuksia matka-aikoihin, mutta 
toisaalta liikennejärjestelmän luotettavuuden parantuminen ja häiriöi-
den väheneminen parantaa kuljetusten luotettavuutta ja kuljetusaikojen 
ennustettavuutta.     

Kaikkien periaatteiden mukaisten nopeusrajoitusten tultua voimaan, ar-
vioidaan henkilövahinko-onnettomuuksien vähenevän noin 18 onnetto-
muudella vuodessa, mikäli keskinopeus laskee 5 km/h muuttuvien no-
peusrajoitusten kaduilla. Tämä vastaisi muuttuvien rajoitusten kaduilla 
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noin 13 %:n vähennystä henkilövahinko-onnettomuusmääriin verrattu-
na vuosien 2010-2014 keskiarvoon ja 4 %:n vähennystä koko katuver-
kolla. Onnettomuuskustannuksien säästön arvioidaan olevan henkilö-
vahinko-onnettomuuksien osalta vähintään kuusi miljoonaa euroa vuo-
dessa.     

Liikennesuunnittelun ohjaukseen kuuluva kaupunkiympäristölautakun-
nan (28.11.2017) esille ottama Vuosaarensatamatien ja Satamakaaren 
katuluokituksen muutos käsiteltäneen jatkosuunnittelussa lautakunnas-
sa.  

Vuorovaikutus

Nopeusrajoitusten määrittämisen periaatteet Helsingissä -raportista ja 
sen karttaliitteistä lähetettiin lausuntopyyntö 8.9.2017 seuraaville: Uu-
denmaan ELY-keskus, Liikennevirasto, Helsingin seudun liikenne, Lin-
ja-autoliitto, Helsingin Poliisilaitos, Helsingin pelastuslaitos, Liikennetur-
va, Helsingin Taksiautoilijat ry, Helsingin polkupyöräilijät ry, Autoliitto ry, 
Helsingin kaupungin vanhusneuvosto, Helsingin kaupungin vammais-
neuvosto, Ruuti, SKAL / Helsingin Seudun Kuljetusyrittäjät ry, Helsingin 
yrittäjät, Helsingin seudun kauppakamari, Helka ry, Helsingin kaupun-
gin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala sekä kaikki Helsingin kaupun-
ginosayhdistykset.

Lausuntoja saatiin kaikkiaan 30 kappaletta. Vastineet lausuntoihin on 
esitetty vuorovaikutusraportissa (liite 9). Lisäksi saatiin yksi kirjallinen 
mielipide yksityishenkilöltä, johon on laadittu myös vastine. 

Raportti liitteineen oli yleisesti nähtävillä kaupungin internetsivuilla 
13.9.-6.10.2017. Raportin julkaisun yhteydessä julkaistiin tiedote ja päi-
vitykset eri sosiaalisissa medioissa. Päivitykset keräsivät runsaasti 
kommentteja sosiaaliseen mediaan. Kommentteihin myös vastattiin. 
Asiaa käsiteltiin julkaisun yhteydessä laajasti eri tiedotusvälineissä. 
Asukkaille järjestettiin kaksi keskustelutilaisuutta Facebookin välityksel-
lä, joissa liikennesuunnittelijat vastasivat asukkaiden esittämiin kysy-
myksiin. Lisäksi asukkaat saivat lähettää kysymyksiä sähköpostitse, joi-
hin vastattiin Facebookissa ja suoraan sähköpostitse. Asukkailta tulleita 
kommentteja ja kysymyksiä sekä vastauksia niihin on käsitelty liitteenä 
9 olevassa vuorovaikutusraportissa.

Lausuntojen perusteella tehtiin muutos kantakaupungin rajaukseen, jo-
ka vaikuttaa pääkatujen periaatteeseen. Tällöin Ramsaynranta ja Pik-
kuniementie jäävät pääkaduista rajauksen ulkopuolelle, jolloin niiden 
nopeusrajoitus 50 km/h säilyy esikaupunkien pääkatujen periaatteen 
mukaisesti. Lisäksi palautteiden ja tarkistusten perusteella on tehty kor-
jauksia muutamiin nopeusrajoituksiin, jotka olivat virheellisesti merkitty-
jä luonnosvaiheen kartoissa. Virheet koskivat yksittäisiä katuja, eikä 
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niillä ole vaikutusta kokonaisuuteen. Raporttiin on lisätty yritysvaikutus-
ten arviointi, joka valmisteltiin yhteistyössä kaupungin elinkeino-osas-
ton kanssa. Muitakin osa-alueita raportissa on täydennetty, mutta pää-
kohdat ja periaatteiden keskeinen sisältö eivät ole muuttuneet luonnos-
vaiheesta. 

Liikenneturvallisuus ja yritysvaikutusten arviointi

Nopeusrajoitusjärjestelmän uudistamisessa on kysymys liikennejärjes-
telmän kehittämisestä luotettavammaksi ja turvallisemmaksi. Järjestel-
män muutokset koskettavat selkeimmin sellaisia yrityksiä, joiden toi-
minta perustuu tai merkittävässä määrin nojautuu tiekuljetuksiin tai 
muuhun katuverkolla tapahtuvaan liikkumiseen. Yrityksen sijoittuminen 
ja logistiset tarpeet sekä työvoiman liikkuminen osaltaan määrittelevät, 
minkälaisia muutosten vaikutukset lopulta ovat. Tärkeintä yritysten kan-
nalta on, että liikenne ei ruuhkaudu eikä pysähdy ja että liikenneajat 
ovat luotettavia. Myös pysähtymis- ja pysäköintipaikkojen riittävyys ja 
käytettävyys ovat yrityksille tärkeitä. Esille tulleista yritysvaikutusten ar-
vioista huolimatta liikenneturvallisuuden parantaminen on olennaisen 
tärkeää ja nopeusrajoitusten uudistaminen kaupunkiympäristölautakun-
nan esityksen ja päätösehdotuksen mukaisesti perusteltua.    

Joukkoliikennevaikutukset

Kaupunkiympäristön toimialalla koottuna vastauksena Helsingin seu-
dun liikenne -kuntayhtymän lausuntoon on todettava, että suurimmalla 
osalla niistä kaduista, joilla HSL toteaa olevan eniten vaikutuksia liiken-
nöintiin, säilyisi toistaiseksi nykyinen nopeusrajoitus. Näitä katuja ovat 
Viilarintie, Viikintie (linja 550 käyttämällä osuudella), Pirkkolantie, Van-
ha Tuusulantie, Paciuksenkatu ja Nordenskiöldinkatu Mannerheimin-
tien risteysaluetta lukuun ottamatta. Mannerheimintiellä, Hämeentiellä 
ja Mäkelänkadulla säilyisi esityksen mukaan toistaiseksi nykyinen rajoi-
tus osalla katua. Varikkotiellä nopeusrajoitus laskisi 50 km/h:sta 40 
km/h:in lopullakin osalla katua. Vanhan Viertotien nopeusrajoitus laskisi 
50 km/h:sta tonttikadun periaatteen mukaisesti 30 km/h:in.  

Periaatteiden poikkeamismahdollisuuksissa on esitetty mahdollisuus 
käyttää pääperiaatetta 10 km/h korkeampaa rajoitusta alueellisilla ko-
koojakaduilla ja pääkaduilla. Esimerkiksi kadulla oleva joukkoliikenteen 
runkolinja on yksi mahdollisuus poiketa pääperiaatteesta. Jos katuym-
päristö tai maankäyttö edellyttää tulevaisuudessa kuitenkin nopeusra-
joituksen laskemista, otetaan pääperiaatteen mukainen rajoitus käyt-
töön. Siihen asti edellä mainituilla kaduilla säilyy nykyinen nopeusrajoi-
tus. Lisäksi rakennettavalle Raide-Jokerille pyritään takaamaan mah-
dollisimman sujuva liikennöinti ja riittävä matkanopeus. Erillään ajora-
dasta olevalle kiskoalueelle voidaan mahdollisuuksien mukaan hyväk-
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syä korkeampi nopeusrajoitus kuin viereiselle ajoradalle turvallisuusnä-
kökohtien salliessa esimerkiksi Viikintiellä ja Pirkkolantiellä.  

Kantakaupungin pääkaduilla tapahtuu eniten onnettomuuksia ja niillä 
on paljon jalankulkijoiden ylitystarvetta. Päiväliikenteessä ajonopeudet 
ovat pääosin jo nykyisin alempia kuin nopeusrajoituksen mukainen 50 
km/h. Ilta- ja yöaikaan matka-ajat saattavat pidentyä jonkin verran, mut-
ta alemmalle ajonopeudelle on perusteet olosuhteiden aiheuttaman 
suuremman onnettomuusriskin vuoksi.  

Periaatteiden mukaisten nopeusrajoitusten tullessa täysimääräisesti 
voimaan, aiheutuu HSL:n arvion mukaan 1-1,5 miljoonan euron liiken-
nöintikustannusten kasvu. Kokonaisliikennöintikustannuksiin (yli 500 
miljoonaa euroa vuodessa) verrattuna kasvu on kuitenkin suhteellisen 
pieni. Lisäksi periaatteiden mukaisten nopeusrajoitusten tultua voimaan 
on arvioitu saavutettavan vuosittain noin 6 miljoonan euron säästö on-
nettomuuskustannuksiin, jos keskinopeudet laskevat muuttuvien no-
peusrajoitusten kaduilla 5 km/h. Mikäli keskinopeus laskee pitkän ajan 
kuluessa enemmän, voidaan onnettomuuskustannusten arvioida laske-
van vielä enemmän.   

Kaupunki pyrkii myös suunnittelemaan jatkossakin edistämistoimenpi-
teitä joukkoliikenteelle, muun muassa liikennevaloetuuksin. Kaupunki 
tekee mielellään tässä asiassa yhteistyötä HSL:n kanssa.

Kustannukset ja aikataulu

Liikenteen ohjauksen muutosten tarkat kustannukset selviävät tarkem-
pien toteuttamissuunnitelmien laatimisen yhteydessä. Tarvittava muu-
tettavien liikennemerkkien määrä vaihtelee katuverkon tyypistä riip-
puen. Osalla alueista on tarvetta vaihtaa, lisätä tai poistaa vain liiken-
nemerkin taulu, jos kadulla on jo merkin jalusta ja pylväs valmiina, mikä 
säästää kustannuksia. Kustannus yhden liikennemerkin asennukselle 
töineen on kuitenkin suuruusluokaltaan joitakin satoja euroja asennuk-
sen työmäärästä riippuen. Lisäksi voidaan lisätä tarvittaessa tiemerkin-
töjä tehostamaan nopeusrajoituksen muuttumista. Nopeusrajoitusmuu-
tosten vaatimat liikennemerkki- ja tiemerkintämuutokset ovat tällöin 
suuruusluokaltaan korkeintaan joitakin satoja tuhansia euroja.

Osa periaatteiden mukaisista nopeusrajoituksista edellyttää rakenteelli-
sia muutoksia katuympäristöön ennen rajoitusmuutosten toteuttamista. 
Katuympäristön muutokset toteutetaan muiden hankkeiden, kuten täy-
dennysrakentamisen, kadun peruskorjauksen, joukkoliikenteen kehittä-
mishankkeiden tai pyöräliikennehankkeiden rakentamisen yhteydessä. 
Kustannukset riippuvat kaduille toteutettavien muutosten laajuudesta.
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Heti mahdollisten muutosten (liite 5) toteutussuunnittelu voidaan aloit-
taa välittömästi hyväksytyn päätöksen jälkeen. Myöhemmin periaattei-
den mukaisiksi muuttuvat rajoitukset (liite 7) toteutuvat pitkän ajan ku-
luessa. Niiden toteutumisaikatauluun vaikuttavat esimerkiksi maankäy-
tön kehittyminen kadun ympäristössä, katujen saneeraustarve ja muut 
kehittämishankkeet.

Asia on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian talous- ja suunnit-
teluosaston ja elinkeino-osaston kesken. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Jussi Yli-Seppälä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37054

jussi.yliseppala(a)hel.fi
Ulla Tapaninen, erityisasiantuntija, puhelin: 310 37350

ulla.tapaninen(a)hel.fi

Liitteet

1 Raportti, Nopeusrajoitusten määrittämisen periaatteet Helsingissä
2 Katuverkon toiminnallinen  luokitus
3 Katuverkko vuonna 2025
4 Nykyiset nopeusrajoitukset (vuoden 2017 tilanne)
5 Heti mahdolliset nopeusrajoituksien muutokset (vuoden 2017 katuver-

kolla)
6 Nopeusrajoitukset heti mahdollisten nopeusrajoituksien muutosten jäl-

keen (vuoden 2017 katuverkolla)
7 Myöhemmin uusien periaatteiden mukaisiksi muuttuvat rajoitukset
8 Yritysvaikutusten arviointi
9 Vuorovaikutusraportti

Oheismateriaali

1 Lausunnot

Muutoksenhaku
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Otteet
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 26.03.2018 § 185

HEL 2017-009829 T 08 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 9.4.2018 saakka.

Käsittely

26.03.2018 Pöydälle

Asian aikana kuultavina olivat liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö 
Reetta Putkonen sekä liikenneinsinööri Jussi Yli-Seppälä. Asiantuntijat 
poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 9.4.2018 
saakka Pia Pakarisen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Jussi Yli-Seppälä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37054

jussi.yliseppala(a)hel.fi
Ulla Tapaninen, erityisasiantuntija, puhelin: 310 37350

ulla.tapaninen(a)hel.fi
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Kaupunkiympäristölautakunta 28.11.2017 § 248

HEL 2017-009829 T 08 01 01

Hankenumero 0862-7

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 Helsingin katuverkon nopeusrajoitusten määrittämisperiaatteiden 
hyväksymistä.

 nykyisen katuverkon heti toteutettavissa olevien uusien nopeusrajoi-
tusten hyväksymistä.

 jatkosuunnittelussa Vuosaarensatamatien ja Satamakaaren katu-
luokituksen nostamista pääkaduiksi.

Käsittely

28.11.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Palautusehdotus:
Risto Rautava: Kaupunkiympäristölautakunta päättää palauttaa Helsin-
gin katuverkon nopeusrajoitusten määrittämisen periaatteet uuteen val-
misteluun niin, että liikenneturvallisuuden lisäämistä käsitellään koko-
naisuutena eikä pelkästään nopeusrajoitusten alentamisena. 
Liikenneturvallisuutta voidaan parantaa tehokkaasti esimerkiksi: 
- Nopeusrajoitusten valvontaa tehostamalla
- Liikennevalo-ohjauksen noudattamisen valvonnan lisäämisellä
- Rakenteellisilla parannuksilla kuten esimerkiksi näkyvyyden paranta-
misella suojateiden läheisyydessä
- Monikaistaisilla kaduilla suojateiden varustamista valo-ohjauslaitteilla
- Katujärjestelyjä selkeyttämällä sekä
- Liikennetelematiikan käytön nykyistä parempaa hyödyntämistä esi-
merkiksi vaihtuvilla nopeusrajoituksilla ja varoitusmerkeillä

Kannattaja: Matti Enroth

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jatka-
mista. 

Vastaehdotus:
Jape Lovén: Lisäksi lautakunta esittää jatkosuunnittelussa Vuosaaren-
satamatien ja Satamakaaren katuluokituksen nostamista pääkaduiksi.

Kannattaja: Kaisa Hernberg
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Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä  Jape Lovénin vastaehdotuk-
sen.

Vastaehdotus:
Risto Rautava: - Helsingin katuverkon nopeusrajoitusten määrittämis-
periaatteiden hyväksymistä pois lukien pääkadut ja alueelliset kokooja-
kadut joiden nopeusrajoitukset pysyvät nykyisinä. 

Kannattaja: Matti Enroth

1 äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Kaupunkiympäristölautakunta päättää palauttaa Helsingin 
katuverkon nopeusrajoitusten määrittämisen periaatteet uuteen valmis-
teluun niin, että liikenneturvallisuuden lisäämistä käsitellään kokonai-
suutena eikä pelkästään nopeusrajoitusten alentamisena. 
Liikenneturvallisuutta voidaan parantaa tehokkaasti esimerkiksi: 
- Nopeusrajoitusten valvontaa tehostamalla
- Liikennevalo-ohjauksen noudattamisen valvonnan lisäämisellä
- Rakenteellisilla parannuksilla kuten esimerkiksi näkyvyyden paranta-
misella suojateiden läheisyydessä
- Monikaistaisilla kaduilla suojateiden varustamista valo-ohjauslaitteilla
- Katujärjestelyjä selkeyttämällä sekä
- Liikennetelematiikan käytön nykyistä parempaa hyödyntämistä esi-
merkiksi vaihtuvilla nopeusrajoituksilla ja varoitusmerkeillä

Jaa-äänet: 8
Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mai Kivelä, Jape Lovén, Silvia 
Modig, Amanda Pasanen, Anni Sinnemäki, Mikko Särelä

Ei-äänet: 5
Matti Enroth, Nuutti Hyttinen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Mirita 
Saxberg

Lautakunta päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 8-5.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: - Helsingin katuverkon nopeusrajoitusten määrittämisperi-
aatteiden hyväksymistä pois lukien pääkadut ja alueelliset kokoojaka-
dut joiden nopeusrajoitukset pysyvät nykyisinä. 

Jaa-äänet: 8
Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mai Kivelä, Silvia Modig, Aman-
da Pasanen, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Mikko Särelä
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Ei-äänet: 5
Matti Enroth, Nuutti Hyttinen, Jape Lovén, Risto Rautava, Mirita Sax-
berg

Esittelijän ehdotus jäi tältä osin voimaan äänin 8-5. 

21.11.2017 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Jussi Yli-Seppälä, liikenneinsinööri, puhelin: 31037054

jussi.yliseppala(a)hel.fi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 6.10.2017

HEL 2017-009829 T 08 01 01

Kaupunkiympäristö toimiala on pyytänyt kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialalta lausuntoa nopeusrajoitusten asettamisen periaatteista Hel-
singin katuverkossa. 

Lasten ja nuorten liikenneturvallisuus on tärkeä asia. Asiaan on otettu 
kantaa myös varhaiskasvatussuunnitelmassa ja koulujen ja oppilaitos-
ten opetussuunnitelmissa. Suuri osa kaupungin lapsista ja nuorista kul-
kee lähikouluun joko jalan tai polkupyörällä. Turvallinen koulutie on 
asia, josta tulee huolehtia yhdessä kaupungin, huoltajien ja oppilaitos-
ten kanssa. 

Ehdotetussa mallissa nopeusrajoituksia on tarkoitus yhtenäistää sa-
mankaltaisilla toimintaympäristöillä sekä lisätä liikenteen turvallisuutta 
ja vähentää liikenteen aiheuttamaa ympäristöhaittaa. Kasvatuksen ja 
koulutuksen toimiala kannattaa suunnitelmaa nopeusrajoituksen aset-
tamisen periaatteista Helsingin katuverkossa. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pyytää huomioimaan lasten ja 
nuorten liikenneturvallisuuden päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten lä-
hellä ja koulumatkoilla.

Lisätiedot
Kirsi Verkka, opetuskonsultti, puhelin: 310 84026

kirsi.verkka(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Pelastuslaitos Pelastuskomentaja 22.09.2017 § 18
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Päätös

Helsingin kaupungin pelastuslaitos kiittää mahdollisuudesta lausua 
"Nopeusrajoitusten määrittämisen periaatteista Helsingissä"

Helsingin kaupunki on pitkään tehnyt työtä omalta osaltaan liikennetur-
vallisuuden parantamiseksi kaupungin eri alueilla ja tieverkostossa. Uu-
si esitys jatkokehittää vuonna 2004 aloitettua työtä tehdä nopeusrajoi-
tuksista kaupunkiympäristöön paremmin sopivia ja turvallisuutta huo-
mioivia ratkaisuja. Uudessa mallissa nopeusrajoituksia on tarkoitus yh-
tenäistää samankaltaisilla toimintaympäristöillä sekä lisätä liikenteen 
turvallisuutta ja vähentää liikenteen aiheuttamaa ympäristöhaittaa.

Helsingin kaupungin pelastuslaitos toteaa, että se kannattaa lausunto-
pyynnössä esitettyjä asioita. Samalla pelastuslaitos pyytää, että suun-
nittelussa huomioidaan hälytysajoneuvojen mahdollisimman esteetön 
eteneminen katuverkostossa. Liikenteen jouheva eteneminen sekä ra-
kenteellinen esteettömyys ovat keskeisiä tekijöitä onnistuneen hälytys-
ajon suorittamiselle. 

Lisätiedot
Jari Korkiamäki, pelastuspäällikkö, puhelin: 310 31264

jari.korkiamaki(a)hel.fi
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§ 206
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 14. 

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto  
- elinkeinojaosto  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta 3.4.2018
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta  
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta  
- ympäristö- ja lupajaosto  
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 5.4.2018
pelastuslautakunta 3.4.2018
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta  
- kulttuurijaosto  
- liikuntajaosto 3.4.2018
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta  
- sosiaali- ja terveysjaosto 5.4.2018
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos  
- liikenneliikelaitos 5.4.2018
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta  
  
pormestari  
  
apulaispormestarit  
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- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  
- kaupunkiympäristön toimiala  
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  
- sosiaali- ja terveystoimiala  
  
kaupunginkanslian viranhaltijat  
- kansliapäällikkö  
- elinkeinojohtaja  
- hallintojohtaja  
- hankintajohtaja  
- henkilöstöjohtaja  
- kaupunginlakimies  
- kaupunkitietopäällikkö  
- rahoitusjohtaja  
- tietotekniikka- ja viestintäjohtaja  
- tietotekniikkapäällikkö  
- viestintäpäällikkö  
  
keskushallinnon viranhaltijat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos  
- Korkeasaaren eläintarha  
  
henkilöstökassatoimikunta  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
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kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 
201, 202, 203 ja 206 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 204 ja 205 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävä-
nä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin-
hallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Jenni Björksten
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Anni Sinnemäki
Poissa 197 §

Tomi Sevander

Mari Rantanen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 20.04.2018.


