
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/2018
Kaupunginhallitus

08.10.2018

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

Läsnä

Jäsenet

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

heenjohtaja
Arhinmäki, Paavo kaupunginhallituksen 2. varapu-

heenjohtaja
Honkasalo, Veronika
Koulumies, Terhi
Ohisalo, Maria
Pakarinen, Pia apulaispormestari
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Razmyar, Nasima apulaispormestari
Rydman, Wille
Sazonov, Daniel
Sevander, Tomi
Vesikansa, Sanna apulaispormestari
Oskala, Hannu varajäsen

Muut

Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-
johtaja

Arajärvi, Pentti kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-
johtaja

Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Hyvärinen, Silja vs. kaupunkiympäristön toimialajoh-

taja
Jolkkonen, Juha sosiaali- ja terveystoimialan toimia-

lajohtaja
Laitio, Tommi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-

taja
Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Haahtela, Ilkka vs. elinkeinojohtaja
Kivelä, Liisa viestintäjohtaja
Pohjaniemi, Marju henkilöstöjohtaja
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Rope, Jenni kaupunginlakimies
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Summanen, Juha hallintojohtaja
Peltonen, Antti hallintopäällikkö
Linden, Timo vs. kaupunginsihteeri
Villeneuve, Anna kaupunginsihteeri
Almqvist, Casper tiedottaja
Björksten, Jenni hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
634 - 646 §

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
634 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
635 - 639 §, 643 - 646 §

Juha Summanen hallintojohtaja
640 - 642 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jenni Björksten hallintoasiantuntija
634 - 646 §
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§ Asia

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

635 Asia/2 V 24.10.2018, Vuosaaren Retkeilijänkatu 11-15 asemakaavan muutta-
minen (nro 12509)

636 Asia/3 V 24.10.2018, Osto-oikeuden lisääminen tontin pitkäaikaiseen vuokra-
sopimukseen (Meilahti, Zaidankatu, tontti 15643/1)

637 Asia/4 V 24.10.2018, Vuokrausperusteiden määrittäminen eräille tonteille 
(Malmi ja Viikki)

638 Asia/5 V 24.10.2018, Nuorten aloitteet 1.1. - 30.6.2018 väliseltä ajalta

639 Asia/6 V 24.10.2018, Kunnan asukkaan aloitteet 1.1.2017 - 30.6.2018 välisel-
tä ajalta

640 Asia/7 V 24.10.2018, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

641 Asia/8 V 24.10.2018, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

642 Asia/9 V 24.10.2018, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

643 Asia/10 V 24.10.2018, Östersundomin yhteinen yleiskaavaehdotus

644 Asia/11 Lainan myöntäminen liikenneliikelaitokselle

645 Asia/12 Lausunto luonnoksesta asetukseksi maanteiden ja rautateiden runko-
verkosta ja niiden palvelutasosta

646 Asia/13 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 634
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

Samalla kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Hannu 
Oskalan ja Mika Raatikaisen sekä varatarkastajiksi Daniel Sazonovin ja 
Marcus Rantalan.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta 
valita pöytäkirjantarkastajaksi Anni Sinnemäen sijasta Hannu Oskalan.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Anni 
Sinnemäen ja  Mika Raatikaisen sekä varatarkastajiksi Daniel Sazono-
vin ja Marcus Rantalan.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 635
V 24.10.2018, Vuosaaren Retkeilijänkatu 11-15 asemakaavan muut-
taminen (nro 12509)

HEL 2017-001092 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 54. kaupunginosan (Vuosaari, Rastila) 
korttelin 54010 tonttien 1 ja 3 sekä katualueiden asemakaavan muutok-
sen 12.6.2018 päivätyn piirustuksen numero 12509 mukaisena ja kaa-
vaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12509 kartta, päivätty 12.6.2018
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12509 selostus, päivätty 

12.6.2018
3 Vuorovaikutusraportti 23.3.2018, täydennetty 12.6.2018
4 Osa päätöshistoriaa
5 Tehdyt muutokset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos koskee korttelia 54010 osoitteessa Retkeilijän-
katu 11-15. Pääosin tyhjillään oleva toimitilarakennus muutetaan opis-
kelija-asuntolaksi ja toimistotalon pysäköintialueena toiminut rakenta-
maton tontin osa muutetaan asuinkerrostalotonteiksi.

Kaupunkikuvallisena ja toiminnallisena tavoitteena on ollut Retkeilijän-
kadun itäpään kehittäminen rajatuksi ja viimeistellyksi kaupunkikaduksi, 
jolle liike- ja yhteistilat sekä rakennusten sisäänkäynnit avautuvat. Uu-
sien rakennusten korkeus vaihtelee kuudesta kahdeksaan kerrokseen. 
Alueelle suunniteltu opiskelija-asuntola on kehittyvä kerrostalo -hanke.

Suunnittelualueen pinta-ala on 5 438 m². Kaavaratkaisussa alueen ko-
konaiskerrosala on 9 860 k-m², jonka lisäksi tulee rakentaa liiketiloja 
380 k-m². Alueelle arvioidaan tulevan noin 220 uutta asukasta. Kaava-
ratkaisun korttelitehokkuus on 2,4.

Kaavaratkaisun toteuttamisen tiivistää kaupunkirakennetta Rastilan 
metroaseman tuntumassa.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista.

Kaupunginhallitus päätti 28.11.2016 varata tontin 54010/3 kumppa-
nuuskaavoitusta ja asuntohankkeiden suunnittelua varten.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Kaava-alue sijaitsee Rastilan metroaseman tuntumassa. Retkeilijänka-
dun ja Vuoraitin välinen vyöhyke on alun perin kaavoitettu työpaikka-
alueeksi, mutta työpaikkatonttien vähäisestä kysynnästä johtuen alu-
een tontteja on muutettu asumiseen.

Alueen asemakaava on vuodelta 2008.
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Olemassa olevan toimitilarakennuksen tontti 54010/1 on yksityisomis-
tuksessa. Helsingin kaupunki omistaa tontin 54010/3 sekä katualueet. 
Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö 
on neuvoteltu hakijan kanssa.

Vuorovaikutus

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty vuorovaikutus- ja osallis-
tumissuunnitelman mukaisesti. Vuorovaikutusraportissa esitetään yh-
teenvedot kaavan valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannano-
toista ja osallisten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huo-
mautuksiin. 

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 3.4. - 
2.5.2018. Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helen Oy:n , Helen Sähköverkko Oy:n, Hel-
singin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ja Helsingin seudun ympä-
ristöpalveluiden (HSY) lausunnot. Lausunnoissa ei esitetty huomautuk-
sia kaavaehdotuksen sisällöstä.

Kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.

Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaupunki saa tuloja tonttien 
myynnistä tai vuokrauksesta. 

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin 
julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskoh-
taisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu 
Tehdyt muutokset -liitteeseen.

Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia eikä ehdotusta ole tarpeen aset-
taa uudelleen nähtäville.

Lopuksi

Päätösehdotus on kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukainen. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/2018 5 (76)
Kaupunginhallitus

Asia/2
08.10.2018

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12509 kartta, päivätty 12.6.2018
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12509 selostus, päivätty 

12.6.2018
3 Vuorovaikutusraportti 23.3.2018, täydennetty 12.6.2018
4 Osa päätöshistoriaa
5 Tehdyt muutokset

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva 12.6.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

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

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Asemakaavoitus

Päätöshistoria
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Kaupunkiympäristölautakunta 12.06.2018 § 325

HEL 2017-001092 T 10 03 03

Hankenumero 0604_6

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 12.6.2018 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12509 hy-
väksymistä. Asemakaavan muutos koskee 54. kaupunginosan 
(Vuosaari, Rastila) korttelin 54010 tontteja 1 ja 3 sekä katualueita. 

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 
esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävillä-
oloaikana saatuihin lausuntoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutus-
raportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyt-
telytila Laiturilla, Narinkka 2, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

 kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijoilta kaavan 
hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset 
seuraavasti:

o Kiinteistö Oy Avaratalo: 6 500 euroa

Käsittely

12.06.2018 Ehdotuksen mukaan

Kaupunkiympäristölautakunta päätti käsitellä toimialajohtajan asian nro 
19 kokouksen asiana nro 7.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Johanna Marttila, arkkitehti, puhelin: 310 20337

johanna.marttila(a)hel.fi
Tuukka Linnas, tiimipäällikkö, asemakaavoitus, puhelin: 310 37308

tuukka.linnas(a)hel.fi
Tuomas Vanne, liikenneinsinööri, liikenne- ja katusuunnittelu, puhelin: 310 37429

tuomas.vanne(a)hel.fi
Johanna Iivonen, tiimipäällikkö, liikenne- ja katusuunnittelu, puhelin: 310 37137

johanna.iivonen(a)hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Pekka Leivo, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu ja maaperä, puhelin: 
310 37388

pekka.leivo(a)hel.fi
Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, melu ja tärinä, puhelin: 310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 09.03.2018 § 14

HEL 2017-001092 T 10 03 03

Hankenumero 0604_6

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12509 pohjakartan 
kaupunginosassa 54 Vuosaari. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12509
Kaupunginosa: 54 Vuosaari
Kartoituksen työnumero: 2/2018
Pohjakartta valmistunut: 25.1.2018
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
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31967

merja.kyyro(a)hel.fi
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Infra- ja kalustoyksikkö 12.10.2017
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HEL 2017-001092 T 10 03 03

Rakennuslupaa myönnettäessä otettava huomioon metrosta tuleva me-
lu, sekä ettei rakentamisen aikana aiheuteta vaaraa liikenteelle millään 
rakennustyöllä.

Metroradalla on jatkuvaa liikennettä päivittäin n. 04:30 – 24:00, sekä 
satunnaisesti radan kunnossapitotöitä öisin. Normaali liikenne ajaa 
tuossa kohdassa 80km/h. Se aiheuttaa melua, joka ei todennäköisesti 
ole ollut ongelma toimistotyössä. Jos rakennus nyt muutetaan asun-
noiksi, voi esim. nukkuminen häiriintyä. Rakennuksessa siis pitää olla 
riittävän hyvä äänieristys.

Rakennettaessa pitää ottaa huomioon HKL:n ohje 
https://www.hel.fi/hel2/hkl/metro/HKL_tyoskentely_metroradan_lahei-
syydessa.pdf (julkisesti jaossa) sekä Metron toimintaohjeet (eivät ole 
julkisesti jaossa).

Lisätiedot
Heikki Koskinen, Rataisännöitsijä, puhelin: 050 559 1990

heikki.koskinen(a)hel.fi
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§ 636
V 24.10.2018, Osto-oikeuden lisääminen tontin pitkäaikaiseen vuok-
rasopimukseen (Meilahti, Zaidankatu, tontti 15643/1)

HEL 2017-014000 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää lisätä osto-oikeuden HUS:lle varatun tontin 
15643/1 (Meilahti, Zaidankatu) maanvuokrasopimukseen seuraavin eh-
doin:

1

Kauppahinta määritetään pitäen perusteena virallisen elinkustannusin-
deksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa kerrosneliömet-
rihintaa 25,70 euroa (nykyarvo 500 euroa/k-m², ind. 1946).

2

Kauppahinta määräytyy kaupantekohetkellä viimeksi julkaistun indeksi-
pisteluvun mukaan korjatun yksikköhinnan mukaan.

3

Kokonaiskauppahintaa korotetaan kahden (2) %:n suuruisen vuotuisen 
koron mukaan pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen allekirjoittamisen 
ja kauppakirjan allekirjoittamisen väliseltä ajalta. 

4

Vuokralaisen osto-oikeus on voimassa kolme vuotta pitkäaikaisen 
maanvuokrasopimuksen allekirjoittamisesta lukien, kuitenkin kauintaan 
31.12.2023 asti. 

5

Mahdollisessa kaupassa noudatetaan kaupungin kiinteistökaupan ta-
vanomaisia ehtoja sekä toimivaltaisen viranhaltijan päättämiä lisäehto-
ja. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kaupunginhallitus on 17.9.2018 § 598 päättänyt varata tontin 15643/1 
(Meilahti, Zaidankatu) HUS:lle silmäsairaalan suunnittelua varten 
31.12.2020 saakka. Uuteen silmäsairaalarakennukseen on tarkoitus 
siirtää HYKS Pää- ja kaulakeskuksen silmätautien linjan toiminta. Ko-
konaisuus olisi laajuudeltaan noin 21 000 k-m². Kaupunkiympäristölau-
takunta on 21.8.2018 § 378 päättänyt oikeuttaa tonttipäällikön vuokraa-
maan kyseisen tontin 30.6.2048 saakka.

Kaupunginvaltuustolle esitetään osto-oikeuden lisäämistä maanvuokra-
sopimukseen sekä myyntiperusteiden määrittämistä siten, että tontin 
kerrosneliömetrihinnaksi esitetään myytäessä tontti sairaalatoimintaa 
varten noin 500 euroa vastaavaa hintaa.

Esittelijän perustelut

Varaus

HUS on 21.5.2018 päivätyllä hakemuksella pyytänyt, että sille
varattaisiin Meilahdesta asemakaavan muutoksen nro 11642 mukainen
tontti nro 15643/1 uuden silmäsairaalan suunnittelua varten. HUS on
tehnyt alustavan suunnitelman noin 21 000 k-m² sairaalahankkeesta.

Kaupunginhallitus on 17.9.2018 § 598 päättänyt varata kyseisen tontin 
HUS:lle silmäsairaalan suunnittelua varten 31.12.2020 saakka.

Asemakaavatiedot

Asemakaavan muutos nro 11642 on tullut voimaan 4.4.2008. Varattu 
tontti nro 15643/1 on osoitettu toimitilarakennusten korttelialueeksi 
(KTY). Tontilla on rakennusoikeutta 21 000 k-m². Tontille voidaan ra-
kentaa enintään 117 autopaikkaa. Kaavassa rakennuksen muoto ja 
räystäskorkeudet on määritelty niin, että se muodostuu kolmesta raken-
nusosasta (kaksi viisikerroksista ja yksi kuusikerroksinen), joita yhdis-
tää kulkukäytävät.
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Vuokra-aika ja vuokran määrä

Kaupunkiympäristölautakunta on 21.8.2018 § 378 päättänyt oikeuttaa 
tonttipäällikön vuokraamaan kyseisen tontin 30.6.2048 saakka.

Päätöksen mukaisten vuokrausperusteiden mukaan vuosivuokra mää-
räytyy pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa kerrosneliömetrihintaa 20,60 eu-
roa. Hintatasossa 5/2018 (ind. 19,46) tontin kerrosneliömetrihinta on 
noin 400 euroa. Vuosivuokra on siten tällä hetkellä noin 421 000 euroa. 
Hinta perustuu asiassa pyydettyyn ulkopuolisen tekemään arviolausun-
toon.

Osto-oikeus

Vuokralaiselle esitetään osto-oikeutta tonttiin, siten että myyntihinta oli-
si 25,70 euroa/k-m² eli korkeampi kuin edellä sanottu vuokrahinta, ja 
siihen lisättäisiin kahden prosentin vuotuinen korko pitkäaikaisen 
maanvuokrasopimuksen allekirjoittamisesta lukien. Vuokralaisen tulisi 
käyttää osto-oikeus kolmen vuoden kuluessa pitkäaikaisen maanvuok-
rasopimuksen allekirjoittamisesta, kuitenkin viimeistään 31.12.2023. 
Tällä hetkellä tontin myyntihinta olisi noin kymmenen miljoonaa viisisa-
taatuhatta (10 500 000) euroa (500 euroa/k-m²). Esitetty hinta perustuu 
käytettävissä olevaan ulkopuoliseen arviolausuntoon.

Lopuksi

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi
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Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 17.09.2018 § 598

HEL 2017-014000 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti varata tontin silmäsairaalan suunnittelua var-
ten Meilahdesta seuraavin ehdoin:

1

Varauksensaaja on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kun-
tayhtymä/HUS-Tilakeskus (Y-tunnus 1567535-0).

2

Varaus on voimassa 31.12.2020 saakka.

3

Varausalue on asemakaavan muutoksen nro 11642 mukainen tontti 
15643/1. 

4

Tontille on suunniteltava silmäsairaala. Suunnitelulla ja toteutuksella ei 
saa aiheuttaa haittaa maanalaisille tiloille tai rakenteille, kaduille tai 
kunnallistekniikan verkostoille.

Varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan hank-
keen yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan, kaupunginkanslian 
sekä tarvittaessa muiden kaupungin yksiköiden kanssa.

5 

Varauksensaaja on tietoinen, että tontin maanalaisilla alueilla sijaitsee 
huolto- ja pysäköintiliikennetunneli suoja-alueineen (tu).

6

Varauksensaaja on tietoinen, ettei tontin rakentamiskelpoisuutta ole tut-
kittu.
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Käytettävissä olevien tietojen perusteella tontilla ei ole aiemmin harjoi-
tettu toimintaa, joka saattaisi aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pi-
laantumista.

7

Varattava tontti suunnitellaan ja toteutetaan varauksensaajan kokonais-
vastuuperiaatteella. Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollises-
ti aiheutuvista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli tonttia 
ei saada rakentamiskelpoiseksi varauksensaajan hankkeen toteuttami-
sen edellyttämässä aikataulussa tai tontin luovutusehdoista ei päästä 
sopimukseen.

8

Varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan vara-
tun tontin ilman aiheetonta viivytystä ja osaltaan aktiivisesti edistämään 
tälle varatun tontin suunnittelua ja rakentamista. Kaupungilla on oikeus 
seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken varausajan, mikäli 
on ilmeistä, ettei tontin rakentamista aloiteta varausajan lopussa ja 
hankkeen viivästyminen johtuu varauksensaajasta riippuvasta syystä.

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään 
kesken varausajan ja/tai olla jatkamatta varausta, mikäli varauksensaa-
ja ei noudata varausehtoja ja kaupungin niiden perusteella mahdolli-
sesti antamia ohjeita.

9

Varauksensaaja on velvollinen toiminnassaan noudattamaan verotusta, 
ympäristönsuojelua, työsuojelua, työoloja sekä työehtoja koskevia sekä 
muita vastaavia lakisääteisiä velvoitteita.

Mikäli varauksensaaja ei noudata edellä tarkoitettuja lakisääteisiä vel-
voitteitaan tai varauksensaaja taikka varauksensaajana toimivan yhtiön 
johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö 
tuomitaan ns. harmaaseen talouteen liittyvästä rikoksesta (esim. vero-
tus) tai muusta vastavasta yritystoimintaan liittyvästä rikoksesta, kau-
pungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken 
varausajan.

Kaupungilla on edelleen oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päätty-
mään kesken varausajan, mikäli varauksensaaja asetetaan konkurssiin 
tai yrityssaneeraukseen tai muutoin käy ilmeiseksi, ettei varauksensaa-
jalla ole taloudellisia tai muita edellytyksiä hankkeen toteuttamiseksi.

10
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Kaupungilla on kaikissa tilanteissa oikeus seuraamuksitta olla jatkamat-
ta varausaikaa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 21.08.2018 § 378

HEL 2017-014000 T 10 01 01 00

Zaidankatu

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallituksen elinkeinojaos-
tolle tontin varaamista silmäsairaalan suunnittelua varten Meilahdesta 
seuraavin ehdoin:

1

Varauksensaaja on HUS-Tilakeskus (Y-tunnus 1567535-0).

2

Varaus on voimassa 31.12.2020 saakka.

3

Varausalue on asemakaavan muutoksen nro 11642 mukainen tontti 
15643/1. 

Varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan hank-
keen yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan, kaupunginkanslian 
sekä tarvittaessa muiden kaupungin yksiköiden kanssa.

4

Tontille on suunniteltava silmäsairaala. Suunnitelulla ja toteutuksella ei 
saa aiheuttaa haittaa maanalaisille tiloille tai rakenteille, kaduille tai 
kunnallistekniikan verkostoille.

5 
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Varauksensaaja on tietoinen, että tontin maanalaisilla alueilla sijaitsee 
huolto- ja pysäköintiliikennetunneli suoja-alueineen (tu).

6

Varauksensaaja on tietoinen, ettei tontin rakentamiskelpoisuutta ole tut-
kittu.

Käytettävissä olevien tietojen perusteella tontilla ei ole aiemmin harjoi-
tettu toimintaa, joka saattaisi aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pi-
laantumista.

7

Varattava tontti suunnitellaan ja toteutetaan varauksensaajan kokonais-
vastuuperiaatteella. Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollises-
ti aiheutuvista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli tonttia 
ei saada rakentamiskelpoiseksi varauksensaajan hankkeen toteuttami-
sen edellyttämässä aikataulussa tai tontin luovutusehdoista ei päästä 
sopimukseen.

8

Varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan vara-
tun tontin ilman aiheetonta viivytystä ja osaltaan aktiivisesti edistämään 
tälle varatun tontin suunnittelua ja rakentamista. Kaupungilla on oikeus 
seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken varausajan, mikäli 
on ilmeistä, ettei tontin rakentamista aloiteta varausajan lopussa ja 
hankkeen viivästyminen johtuu varauksensaajasta riippuvasta syystä.

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään 
kesken varausajan ja/tai olla jatkamatta varausta, mikäli varauksensaa-
ja ei noudata varausehtoja ja kaupungin niiden perusteella mahdolli-
sesti antamia ohjeita.

9

Varauksensaaja on velvollinen toiminnassaan noudattamaan verotusta, 
ympäristönsuojelua, työsuojelua, työoloja sekä työehtoja koskevia sekä 
muita vastaavia lakisääteisiä velvoitteita.

Mikäli varauksensaaja ei noudata edellä tarkoitettuja lakisääteisiä vel-
voitteitaan tai varauksensaaja taikka varauksensaajana toimivan yhtiön 
johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö 
tuomitaan ns. harmaaseen talouteen liittyvästä rikoksesta (esim. vero-
tus) tai muusta vastavasta yritystoimintaan liittyvästä rikoksesta, kau-
pungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken 
varausajan.
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Kaupungilla on edelleen oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päätty-
mään kesken varausajan, mikäli varauksensaaja asetetaan konkurssiin 
tai yrityssaneeraukseen tai muutoin käy ilmeiseksi, ettei varauksensaa-
jalla ole taloudellisia tai muita edellytyksiä hankkeen toteuttamiseksi.

10

Kaupungilla on kaikissa tilanteissa oikeus seuraamuksitta olla jatkamat-
ta varausaikaa.

B

Kaupunkiympäristölautakunta oikeuttaa tonttipäällikön vuokraamaan 
kohdassa A mainitun tontin siten että:  

1

Vuokra-aika päättyy 30.6.2048.

2

Vuokra määritetään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin 
”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa kerrosneliömetrihintaa 
20,60 euroa (nykyarvo 400 euroa/k-m², ind. 1946).

3

Vuokrauksen edellytyksenä on päätösehdotuksen kohdassa A sanottu 
varaus.

4

Vuokrauksessa muutoin noudatetaan liike- ja toimistoalueen vuokraso-
pimuslomakkeen ehtoja sekä kaupunkiympäristölautakunnan päättämiä 
lisäehtoja.

C

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että vuokra-
laisella on kohdassa A mainittuun tonttiin osto-oikeus siten että:

1

Kauppahinta määritetään pitäen perusteena virallisen elinkustannusin-
deksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa kerrosneliömet-
rihintaa 25,70 euroa (nykyarvo 500 euroa/k-m², ind. 1946).

2
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Kauppahinta määräytyy kaupantekohetkellä viimeksi julkaistun indeksi-
pisteluvun mukaan korjatun yksikköhinnan mukaan.

3

Kokonaiskauppahintaa korotetaan kahden (2) %:n suuruisen vuotuisen 
koron mukaan pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen allekirjoittamisen 
ja kauppakirjan allekirjoittamisen väliseltä ajalta. 

4

Vuokralaisen osto-optio on voimassa kolme vuotta pitkäaikaisen maan-
vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta lukien, kuitenkin kauintaan 
31.12.2023 asti. 

5

Mahdollisessa kaupassa noudatetaan kaupungin kiinteistökaupan ta-
vanomaisia ehtoja sekä toimivaltaisen viranhaltijan päättämiä lisäehto-
ja. 

14.08.2018 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Elina Kuikanmäki, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 34008

elina.kuikanmaki(a)hel.fi
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§ 637
V 24.10.2018, Vuokrausperusteiden määrittäminen eräille tonteille 
(Malmi ja Viikki)

HEL 2018-008488 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää vahvistaa Helsingin kaupungin 38. kau-
punginosan (Malmi) liitteessä 1 mainittujen asuinkerrostalotonttien 
(AK), asuinrakennusten tonttien (A), rivitalojen ja muiden kytkettyjen 
asuinrakennusten tonttien (AR), asuinpientalotonttien (AP), yhteispiha-
tonttien (AH) ja autopaikkatonttien (LPA) tai niistä muodostettavien 
tonttien sekä Helsingin kaupungin 36. kaupunginosan (Viikki) liitteessä 
1 mainittujen asuinrakennusten tonttien (A) tai niistä muodostettavien 
tonttien vuokrausperusteet 31.12.2080 saakka liitteestä 2 ilmenevin pe-
riaattein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Tonttiluettelo
2 Vuokrausperusteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Malmin Tullivuoren alueelle on vahvistettu asemakaavan muutos nro 
12170. Alueelle kaavoitettuja asuntotontteja on varattu eri toimijoille, jo-
ten niille tulee vahvistaa vuokrausperiaatteet.

Kaava-alueelle sijoittuu lisäksi kolme autopaikkatonttia (LPA) 38152/4, 
38230/1 ja 38231/2 sekä yhteispihatontti (AH) 38230/4, joille tulee sa-
malla vahvistaa vakiintuneesti sovellettavat yleiset vuokrausperiaatteet.
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Tullivuoren alueen asuntotonteille (AK ja A), jotka toteutetaan hitas-, 
valtion korkotuki- ja asumisoikeusasuntotuotantona esitettävät vuok-
rausperusteet vastaavat rakennusoikeuden nykyarvoa (ind.1950) noin 
507 euroa/k-m2. Esitettävien vuokrausperusteiden mukaan maanvuok-
ran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin on noin 2,03 e/kk/m² 
(ns. ARA-alennuksen aikana noin 1,62 e/kk/m²). Asuntotonteille (AK ja 
A), jotka toteutetaan sääntelemättömänä asuntotuotantona, esitettävät 
vuokrausperusteet vastaavat rakennusoikeuden nykyarvoa (ind.1950) 
noin 585 euroa/k-m2. Esitettävien vuokrausperusteiden mukaan maan-
vuokran vaikutus asumiskustannuksiin on noin 2,34 e/kk/m². 

Tullivuoren asuntonteille (AR ja AP), jotka toteutetaan hitas-, valtion 
korkotuki- ja asumisoikeusasuntotuotantona, esitettävät vuokrauspe-
rusteet vastaavat rakennusoikeuden nykyarvoa (ind.1950) noin 585 eu-
roa/k-m2. Esitettävien vuokrausperusteiden mukaan maanvuokran teo-
reettinen vaikutus asumiskustannuksiin on noin 2,34 e/kk/m² (ns. ARA-
alennuksen aikana noin 1,87 e/kk/m²). Asuntotonteille (AR ja AP), jotka 
toteutetaan sääntelemättömänä asuntotuotantona esitettävät vuokraus-
perusteet vastaavat rakennusoikeuden nykyarvoa (ind.1950) noin 663 
euroa/k-m². Esitettävien vuokrausperusteiden mukaan maanvuokran 
vaikutus asumiskustannuksiin on noin 2,65 e/kk/m².

Viikinmäen alueelle on vahvistettu asemakaavan muutos nro 11380. 
Kaavan asuntotonteille 36265/1, 2 ja 3 ei ole vahvistettu vuokrauspe-
rusteita. Kyseiset tontit on kuitenkin varattu ja niille tulee vahvistaa 
vuokrausperusteet.

Viikinmäen alueen asuntotonteista 36265/1, 2 ja 3 kaksi toteutetaan 
valtion tukemina lyhyen korkotuen hankkeina ja yksi vapaarahoitteise-
na omistusasuntotuotantona. Esitettävät vuokrausperusteet vastaavat 
rakennusoikeuden nykyarvoa 605 euroa/k-m² (ind. 1950). Esitettävien 
vuokrausperusteiden mukaan maanvuokran teoreettinen vaikutus asu-
miskustannuksiin on noin 2,41 e/kk/m².

Esittelijän perustelut

Varauspäätökset

Kaupunginhallitus päätti 25.8.2015 § 836 varata Malmin Tullivuoren 
ase-makaava-alueeseen kuuluvat asuntotontit 38152/3 (AP), 38230/2, 
5 ja 6 (AK), 38230/3 (AR), 38231/1 (AK), 38231/3 (AR), (A) 38232/2, 4 
ja 8, 38232/3, 5, 6, 7, 9 ja 10 (AP) 31.12.2016 saakka seuraavasti 

 tontti 38152/3 Kastelli-talot Oy:lle hintakontrolloitujen omistusasun-
tojen suunnittelua varten

 tontit 38230/2 ja 6 Asuntotuotantotoimistolle valtion tukemien vuok-
ra-asuntojen suunnittelua varten
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 tontti 38230/3 Asuntotuotantotoimistolle välimuodon asuntojen 
suunnittelua varten

 tontti 38230/5 Asuntotuotantotoimistolle valtion tukemien vuokra-
asuntojen ja välimuodon asuntojen suunnittelua varten

 tontit 38231/1 ja 3 T2H Rakennus Oy:lle hintakontrolloitujen omistu-
sasuntojen suunnittelua varten

 tontti 38232/1 Rakennusliike Lapti Oy:lle hintakontrolloitujen omistu-
sasuntojen suunnittelua varten

 tontit 38232/2, 3 ja 5 Basso Building Systems Oy:lle hintakontrolloi-
tujen omistusasuntojen suunnittelua varten

 tontit 38232/4, 6 ja 7 e-House Oy:lle (Y-tunnus 2358552-3) hinta-
kontrolloitujen omistusasuntojen suunnittelua varten

 tontit 38232/8,9 ja 10 Rakennustoimisto Rasto Oy:lle hintakontrolloi-
tujen omistusasuntojen suunnittelua varten.

Rakennustoimisto Rasto Oy on luopunut varauksestaan, minkä jälkeen 
aiempi kiinteistölautakunta on 16.6.2016 § 284 § päättänyt jatkuvan 
tonttihaun perusteella varata tontit 38232/8-10 Avain yhtiöt Oy:lle siten, 
että tonteista 8 ja 9 toinen varataan hintakontrolloitujen omistusasunto-
jen ja toinen asumisoikeusasuntojen suunnittelua varten. Tontti 
38232/10 varataan hintakontrolloitujen omistusasuntojen suunnittelua 
varten.   

Kiinteistölautakunta on 17.11.2016 § 468 päättänyt muuttaa tontin 
38232/4 varausta siten, että tontille voidaan vaihtoehtoisesti toteuttaa 
valtion tukemia lyhyen korkotuen asuntoja. Samalla lautakunta päätti 
muuttaa kyseisten tontin varauksen e-House Oy:n ja Investors House 
Oyj:n yhteisvaraukseksi.

Kiinteistölautakunta on 23.2.2017 § 95 päättänyt muuttaa tonttien 
38230/3 ja 5 varausta siten, että tontti 38230/3 osoitetaan valtion tuke-
mien vuokra-asuntojen suunnitteluun ja tontti 38230/5 osoitetaan koko-
naisuudessaan välimuodon asuntojen suunnitteluun.

Edelleen kiinteistölautakunta on 20.4.2017 § 190 päättänyt varata 
asuntotontit 36265/1, 2 ja 3 e-House Oy:lle, IVH Asunnot Oy:lle ja In-
vestors House Oyj:lle 31.12.2018 saakka siten, että tonteista kaksi 
osoitetaan valtion tukemien lyhyen korkotuen asuntojen suunnitteluun 
ja yksi vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon.

Asemakaavatiedot

Kaupunginvaltuusto on 19.6.2013 § 255 hyväksynyt Tullivuorentien 
eteläpuolta koskeva asemakaavan muutoksen nro 12170. Asemakaava 
on tullut lainvoimaiseksi 9.8.2013.
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Kaupunginvaltuusto on 9.5.2007 § hyväksynyt 131 Viikinmäen länsiosa 
II:n asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 11380. Asemakaa-
va on tullut lainvoimaiseksi 21.6.2007.

Tonttien tiedot

Tonttien pinta-alat, osoitteet, rakennusoikeudet ja asemakaavatiedot il-
menevät liitteestä 1.

Maaperä

Tullivuorentien eteläpuolen kaava-alueella ei tiettävästi ole sijainnut 
sellaisia toimintoja, jotka olisivat saattaneet aiheuttaa maaperän pilaan-
tumista. Alueen maaperän haitta-ainetutkimukset ovat kesken.

Viikinmäen asuntotonttien maaperä on kunnostettu ympäristökeskuk-
sen ympäristölupapäätöksen mukaisesti ja kunnostuksesta on laadittu 
loppuraportti.

Ehdotetut vuokrausperiaatteet

Vertailutiedot

Tullivuoren eteläpuolen asuntotonttien osalta todettakoon vertailutieto-
na, että kaupunginvaltuusto päätti 3.3.2010 § 59 oikeuttaa aiemman 
kiinteistölautakunnan vuokraamaan Malmin Ormuspellon asemakaa-
vaan nro 11465 sisältyvät kaupungin omistamat asuntokerrostalotontit 
(asemakaavamerkintä AK ja A) pitäen perusteena virallisen elinkustan-
nusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavaa 24 euron 
suuruista kerrosneliömetrihintaa. Kyseiset tontit on vuokrattu säännel-
tyyn tuotantoon.

Viikinmäen asuntotonttien osalta todettakoon vertailutietona, että aiem-
pi kiinteistölautakunta päätti 9.3.2017 § 113 oikeuttaa tonttiosaston 
osastopäällikön sisällyttämään osto-oikeutta koskevat ehdot asunto-
tonttien 36113/2, 3 ja 4 pitkäaikaisiin maanvuokrasopimuksiin pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pis-
telukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 30 euroa. Kyseiset 
tontit on vuokrattu sääntelemättömään asuntotuotantoon.

Asuntotonttien vuokra

Tullivuoren alueen asuinkerrostalotonttien (AK) 38230/2, 5 ja 6, 
38231/1 ja 38232/1 sekä asuinrakennusten tonttien (A) 38232/2, 4 ja 8 
vuosivuokra voitaisiin määrätä pitäen perusteena virallisen elinkustan-
nusindeksin ”lokakuu 1951 = 100 pistelukua 100 vastaavana kerrosne-
liömetrihintana Hitas-ehdoin, valtion korkotukemana asuntotuotantona 
tai asumisoikeusasuntotuotantona toteutettavien tonttien osalta 26 eu-
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roa, joka vastaa nykyarvoltaan (06/2018, ind. 19,50) noin 507 euron 
kerrosneliömetrihintaa sekä sääntelemättömänä asuntotuotantona to-
teutettavien tonttien osalta 30 euroa, joka vastaa nykyarvoltaan 
(06/2018, ind. 19,50) noin 585 euron kerrosneliömetrihintaa.

Hitas-ehdoin, valtion korkotukemana asuntotuotantona tai asumisoi-
keusasuntotuotantona toteuttavien tonttien (AK ja A) osalta maanvuok-
ran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin olisi on noin 2,03 
e/kk/m² (ns. ARA-alennuksen aikana noin 1,62 e/kk/m²). Sääntelemät-
tömänä asuntotuotantona toteutettavien tonttien (AK ja A) osalta maan-
vuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin on noin 2,34 
e/kk/m². 

Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten tonttien (AR) 
38230/3, 38231/3 sekä asuinpientalotonttien (AP) 38152/3, 38232/3, 5, 
6, 7, 9 ja 10 vuosivuokra voitaisiin määrätä pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
kerrosneliömetrihintana Hitas-ehdoin, valtion korkotukemana asunto-
tuotantona tai asumisoikeusasuntotuotantona toteuttavien tonttien osal-
ta 30, joka vastaa nykyarvoltaan (06/2018, ind. 19,50) 585 euron ker-
rosneliömetrihintaa sekä sääntelemättömänä asuntotuotantona toteu-
tettavien tonttien osalta 34 euroa, joka vastaa nykyarvoltaan (06/2018, 
ind. 19,50) noin 663 euron kerrosneliömetrihintaa.

Hitas-ehdoin, valtion korkotukemana asuntotuotantona tai asumisoi-
keusasuntotuotantona toteuttavien tonttien (AR ja AP) osalta maan-
vuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin olisi noin 2,34 eu-
roa/kk/m² (ns. ARA-alennuksen aikana noin 1,87 e/kk/m2). Sääntele-
mättömänä asuntotuotantona toteuttavien tonttien (AR ja AP) osalta 
maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin olisi 2,65 eu-
roa/kk/m². 

Niistä asuntojen ulkopuolisista asuntoja palvelevista tiloista, jotka saa 
asemakaavamääräysten mukaan rakentaa asemakaavaan merkityn 
kerrosalan lisäksi, ei peritä vuokraa.

Asuntotontille mahdollisesti sijoitettavien julkisten palvelutilojen (esim. 
päiväkoti), ryhmäkotitilojen tai muiden Y-käyttötarkoituksen mukaisten 
tilojen sekä kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen osalta vuosivuokra 
voidaan määrätä pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin 
”lokakuu 1951 = 100” pistelukua vastaavana kerrosneliömetrihintana 
16 euroa, joka vastaa nykyarvoltaan (06/2018, ind. 19,50) noin 312 eu-
ron kerrosneliömetrihintaa.

Viikinmäen alueen asuinrakennusten tonttien (A) 36265/1, 2 ja 3 vuosi-
vuokra voitaisiin määrätä pitäen perusteena virallisen elinkustannusin-
deksin  "lokakuu 1951 = 100 pistelukua 100 vastaavana kerrosneliö-
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metrihintana sääntelemättömän asuntotuotantona toteutettavien tont-
tien osalta 31 euroa, joka vastaa nykyarvoltaan (06/2018, ind. 19,50) 
noin 605 euron kerrosneliömetrihintaa. Tällöin maanvuokran teoreetti-
nen vaikutus asumiskustannuksiin olisi noin 2,42 euroa/kk/m².

Vuokraushintojen määrittelyssä on otettu huomioon alueiden asunto-
tonttien vuokraushinnat, tonttien sijoittuminen alueelle, tonttien perusta-
misolosuhteet sekä rahoitus- ja hallintamuodot.

Kaupunginvaltuuston päätöksen 1.10.1980 (asia 18) mukaisesti asun-
totontin vuosivuokra on 4 % sen laskennallisesta hinnasta.

Vuokra-ajaksi ehdotetaan noin 60 vuotta, eli 31.12.2080 päättyvää 
vuokrakautta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Tonttiluettelo
2 Vuokrausperusteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 28.08.2018 § 407

HEL 2018-008488 T 10 01 01 02

Harjannetie, Bysantinkuja, Pilvenpyörteentie

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupun-
ki vuokraa Helsingin kaupungin 38. kaupunginosan (Malmi) asemakaa-
van muutokseen nro 12170 sisältyvät ja liitteestä nro 1 ilmenevät asuin-
kerrostalotontit (AK), asuinrakennusten tontit (A), rivitalojen ja muiden 
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kytkettyjen asuinrakennusten tontit (AR), asuinpientalotontit (AP), yh-
teispihatontin (AH) ja autopaikkatontit (LPA) tai niistä muodostettavat 
tontit sekä Helsingin kaupungin 36. kaupunginosan (Viikki) asemakaa-
van muutokseen nro 11380 sisältyvät ja liitteestä nro 1 ilmenevät asuin-
rakennusten tontit (A) tai niistä muodostettavat tontit 31.12.2080 saak-
ka liitteestä nro 1 ilmenevin periaattein.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Tuukka Toropainen, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 34244

tuukka.toropainen(a)hel.fi
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§ 638
V 24.10.2018, Nuorten aloitteet 1.1. - 30.6.2018 väliseltä ajalta

HEL 2018-001093 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto merkitsee nuorten aloitteet ajalta 1.1.-30.6.2018 
tiedoksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Nuorten aloitteet 1.1.- 30.6.2018
2 Helsingin nuorisoneuvoston lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kaupunginvaltuusto merkitsee nuoren aloitteet ajalta 1.1.-30.6.2018 tie-
doksi.

Esittelijän perustelut

Nuorten aloitteilla tarkoitetaan helsinkiläisten 13-17 -vuotiaiden nuorten 
tekemiä aloitteita kaupungin toimintaan kuuluvissa asioissa. Hallinto-
säännön 26 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen tulee esittää 
kaupunginvaltuuston tietoon kahdesti vuodessa nuorten aloitteet, nii-
den johdosta suoritetut toimenpiteet sekä nuorisovaltuustoa vastaavan 
toimielimen lausunto, eli Helsingissä nuorisoneuvoston lausunto.

Nuorten aloitteita käsiteltäessä sallitaan keskustelu. Päätöksentekoa 
yksittäisten nuorten aloitteiden osalta ei pöydällepanoa tai toivomus-
ponsia lukuun ottamatta sallita.
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Nuorten aloiteoikeuden tavoitteena on kannustaa ja tukea nuorten osal-
listumista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Samalla aloitteet tuovat 
kaupungin eri toimialoille tietoa nuorten toiveista ja tavoitteista. Nämä 
lähtökohdat heijastuvat myös nuorten aloitteiden käsittelyssä, jonka 
prosessit ja vastaamisen tavat poikkeavat jonkin verran hallintosään-
nössä tarkoitettujen kunnan jäsenten aloitteiden käsittelytavoista. 

Nuoret ovat tehneet kevätkaudella 2018 yhteensä 18 aloitetta. Aloitteet 
on tehty Ruuti.net -verkkosivun kautta ja ne ovat kohdistuneet kaikille 
neljälle toimialalle. Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalle on tehty seitse-
män aloitetta, kasvatuksen ja koulutuksen sekä kaupunkiympäristön 
toimialoille viisi aloitetta kummallekin ja sosiaali- ja terveystoimialalle 
yksi aloite. Suuri osa aloitteista liittyi nuorisotyöhön, kuten aloite nuori-
sotyön saamiseksi Oodiin, nuorisotalojen aukioloja koskeva aloite tai 
aloite auttavista chatti-palveluista. Liikuntaolosuhteiden parantamisesta 
tehtiin myös useita aloitteita. Muut aloitteet koskivat laajaa joukkoa 
asioita alkaen metrojen aikatauluista ilmaiseen ehkäisyyn. Parannuseh-
dotukset olivat  täsmällisiä, ja useimpiin aloitteisiin oli kirjattu myös  pe-
rustelut aloitteen tueksi. Koonti nuorten tekemistä aloitteista ja niihin 
annetuista vastauksista on liitteenä 1. 

Helsingin nuorisoneuvosto kiinnittää nuorten aloitteista antamassaan 
lausunnossa huomiota pitkiin vastausaikoihin, ja siihen, että vastauk-
sista puuttuu konkretiaa. Nuorisoneuvosto toivoo myös, että nuorten 
aloitemahdollisuudesta tiedotetaan kouluissa nykyistä paremmin. Nuo-
risoneuvosto katsoo, että pienillä, mutta merkittävillä muutoksilla aloite-
kanavasta voi tulla toimiva ja nuorten arvostama vaikutuskanava. Nuo-
risoneuvoston lausunto on liitteenä 2.

Kaupunginhallitus toteaa, että nuorten vaikuttamisjärjestelmää, Ruutia, 
on kehitetty voimakkaasti yhdessä nuorten kanssa. Nuorten aloitteisiin 
vastaamisessa on kuitenkin vielä suurta epätasaisuutta.  Kehittämis-
työssä on syytä kiinnittää huomiota niin kielen selkeyteen kuin vastaa-
misaikoihin. Aloitteiden käsittely antaa myös hyvän pohjan kaupungin 
työntekijöiden ja nuorten tapaamisille, ja tähän tulee kannustaa. 

Nuorisopalvelut on ilmoittanut valmistelevansa syyskauden aikana oh-
jeen aloitteisiin vastaamisesta. Ohje tullaan laatimaan yhteistyössä 
nuorten kanssa. Tämän kehittämistyön rinnalla käynnistetään 1.1.2019 
alkaen määräaikainen kokeilu, jossa nuorten edustajille myönnetään 
läsnäolo- ja puheoikeus kaikkien toimialojen lautakunnissa. Kokeilun 
valmistelu on käynnistynyt.

Kun kaupunginvaltuusto käsittelee nuorten aloitteita, on kolmella nuor-
ten vaikuttamistoimielimen valitsemalla jäsenellä läsnä- ja puheoikeus 
kokouksessa hallintosäännön 29 luvun 7 §:n nojalla.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Nuorten aloitteet 1.1.- 30.6.2018
2 Helsingin nuorisoneuvoston lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 639
V 24.10.2018, Kunnan asukkaan aloitteet 1.1.2017 - 30.6.2018 välisel-
tä ajalta

HEL 2018-009940 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto merkitsee kunnan asukkaan aloitteet ja niiden joh-
dosta suoritetut toimenpiteet tiedoksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kunnan asukkaan aloitteet  1.1.2017-30.6.2018
2 Vastaukset kunnan asukkaan aloitteet_1.1.2017-30.6.2018

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 
esittää kaupunginvaltuuston tietoon kahdesti vuodessa kaupunginval-
tuuston toimivaltaan toimivaltaan kuuluvissa asioissa kunnan jäsenen 
tai palvelunkäyttäjän aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. 

Käsiteltäessä hallintosäännön 26 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja kunnan jä-
senen aloitteita sallitaan keskustelu. Päätöksentekoa yksittäisten aloit-
teiden osalta ei pöydällepanoa tai toivomusponsia lukuunottamatta sal-
lita.
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Kunnan asukkaan aloitteita kirjattiin 1.1.2017-30.6.2018 välisellä ajalla 
13 kappaletta. Aloitteista 11 koskee kaupunkiympäristön toimialaa ja 
kaksi sosiaali- ja terveystoimen toimialaa. 

Kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvien kunnan asukkaan aloittei-
den lisäksi palautejärjestelmään saapuu myös muita aloitteita ja palaut-
teita, jotka ohjataan toimialojen vastattavaksi. 

Kunnan asukkaan aloitteista on pyydetty  toimialan lausunto. Aloittei-
den tekijöille on vastattu apulaispormestarin päätöksellä tai kirjeellä.

Saapuneet aloitteet ja niiden johdosta annetut vastaukset ovat liitteenä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kunnan asukkaan aloitteet  1.1.2017-30.6.2018
2 Vastaukset kunnan asukkaan aloitteet_1.1.2017-30.6.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 640
V 24.10.2018, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

HEL 2018-009907 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Hilla Pekkaselle eron käräjäoikeuden lautamiehen luotta-
mustoimesta ja

 valitsee Säde Peltolan käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 
toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 21.9.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi 21.6.2017 (294 §) Hilla Pekkasen (Vihr.) kä-
räjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 toukokuun lopussa päätty-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/2018 31 (76)
Kaupunginhallitus

Asia/7
08.10.2018

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

väksi toimikaudeksi. Hilla Pekkanen pyytää 21.9.2018 eroa käräjäoi-
keuden lautamiehen luottamustoimesta kotikunnan vaihtumisen vuoksi.

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

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi 
erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön 
valinnut toimielin. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamus-
toimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushen-
kilö.

Käräjäoikeuden lautamieheksi valittavan tulee täyttää käräjäoikeuden 
lautamiehistä annetun lain 2 §:n mukaiset kelpoisuusvaatimukset.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 21.9.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus Kunnallisvalitus, valtuusto
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§ 641
V 24.10.2018, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

HEL 2018-009912 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Emma Kolulle eron käräjäoikeuden lautamiehen luotta-
mustoimesta ja

 valitsee Roosa Turkkilan käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 
2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 21.9.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi 21.6.2017 (294 §) Emma Kolun (Vihr.) kärä-
jäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi 
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toimikaudeksi. Emma Kolu pyytää 21.9.2018 eroa käräjäoikeuden lau-
tamiehen luottamustoimesta kotikunnan vaihtumisen vuoksi.

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

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi 
erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön 
valinnut toimielin. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamus-
toimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushen-
kilö.

Käräjäoikeuden lautamieheksi valittavan tulee täyttää käräjäoikeuden 
lautamiehistä annetun lain 2 §:n mukaiset kelpoisuusvaatimukset.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 21.9.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus Kunnallisvalitus, valtuusto
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§ 642
V 24.10.2018, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

HEL 2018-010009 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Anja Tikkaselle eron käräjäoikeuden lautamiehen luotta-
mustoimesta ja

 valitsee Heta Warto-Tillanderin käräjäoikeuden lautamieheksi vuo-
den 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 24.9.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi 21.6.2017 (294 §) Anja Tikkasen (SDP) kä-
räjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 toukokuun lopussa päätty-
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väksi toimikaudeksi. Anja Tikkanen pyytää 24.9.2018 eroa käräjäoikeu-
den lautamiehen luottamustoimesta 31.10.2018 alkaen.

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

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi 
erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön 
valinnut toimielin. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamus-
toimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushen-
kilö.

Käräjäoikeuden lautamieheksi valittavan tulee täyttää käräjäoikeuden 
lautamiehistä annetun lain 2 §:n mukaiset kelpoisuusvaatimukset.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 24.9.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus Kunnallisvalitus, valtuusto
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§ 643
V 24.10.2018, Östersundomin yhteinen yleiskaavaehdotus

HEL 2017-013607 T 10 03 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto puoltaa 9.12.2014 päivätyn ja 15.12.2017 sekä 
19.6.2018 muutetun Östersundomin yhteisen yleiskaavan kaavaehdo-
tuksen nro 12320 hyväksymistä. Yhteinen yleiskaava koskee Helsingin 
osalta Östersundomin suurpiiriä, Vantaan osalta Länsisalmen kaupun-
ginosaa ja osia Länsimäen, Vaaralan ja Ojangon kaupunginosista sekä 
Sipoon osalta Majvikin aluetta ja Granön saarta.

Käsittely

Vastaehdotus:
Paavo Arhinmäki: Päätösesityksen loppuun lisätään uusi kappale:

"Kaupunginhallitus toteaa, että jatkosuunnittelussa arvokkaiden luonto-
kohteiden suojelulle annetaan erityistä painoarvoa ja luontoarvojen tur-
vaaminen arvioidaan kokonaisvaltaisesti ja yhteisvaikutukset huomioi-
den." 

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Paavo Arhinmäen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 8
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Nasima Razmyar, 
Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 7
Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Maria Ohisalo, 
Hannu Oskala, Marcus Rantala, Sanna Vesikansa

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 8 - 7.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045
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anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Östersundomin yhteisen yleiskaavan tarkistettu kaavaehdotus, päivätty 
9.12.2014, muutettu 15.12.2017 ja 19.06.2018

2 Östersundomin yhteisen yleiskaavan kaavaselostus 19.6.2018
3 Vaikutusten arviointi, 19.6.2018
4 Vuorovaikutusraportti, muutettua yleiskaavaehdotusta koskevat lausun-

not ja muistutukset, 19.6.2018
5 Östersundom-toimikunnan pöytäkirja, 19.6.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Östersundomin yhteinen yleiskaava avaa pääkaupunkiseudulle uuden 
laajentumissuunnan itään. Kaava mahdollistaa asuntojen rakentamisen 
n. 80 000–100 000 uudelle asukkaalle ja n. 15 000–40 000 uutta työ-
paikkaa kaava-alueella. Samalla kaava osoittaa mittavia alueita virkis-
tykseen, ulkoiluun ja luonnonsuojeluun. Kaava perustuu tehokkaaseen 
joukkoliikennejärjestelmään, jonka rungon muodostaa itämetron jatka-
minen Mellunmäestä Sipoon Majvikiin. Kaavan toteuttaminen edellyttää 
metroyhteyden sitovaa toteuttamispäätöstä.

Kaava-alueen pinta-ala on 44,5 km², josta maa-aluetta on n. 39 km². 
Rakentamisalueita kaavaehdotuksessa on noin 19 km², viheralueita 
noin 12 km² ja luonnonsuojelualueita noin 4 km². Keskukset ja asunto-
valtaiset alueet (16 km²) jakautuvat keskustatoimintojen alueeseen 
(4 %), kerrostalovaltaiseen (27 %), kaupunkipientalovaltaiseen (32 %) 
ja pientalovaltaiseen alueeseen (28 %) sekä alueeseen, jonka ominais-
piirteet säilytetään (10 %). Kokonaiskerrosalaksi on arvioitu n. 5 900 
000–8 100 000 k-m², josta asumista on 4 200 000–5 300 000 k-m². 
Asuinkerrosala jakaantuu kerrostaloihin (52 %), kaupunkipientaloihin 
(32 %) ja pientaloihin (16 %).

Rakentamisalueet muodostavat rannikon suuntaisen taajamaraken-
teen, joka rajoittuu pohjoisessa Sipoonkorven kansallispuistoa reunus-
tavaan metsäalueeseen ja etelässä mereen sekä Mustavuoren ja Ös-
tersundomin lintuvesien Natura- ja luonnonsuojelualueisiin. Luontoa-
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lueita yhdistävät pohjois-eteläsuuntaiset viherkäytävät jakavat taajama-
rakenteen osiin.

Tehokkain rakentaminen sijoittuu meren ja Porvoonväylän väliselle 
vyöhykkeelle metroasemien, Uuden Porvoontien ja uuden pääkadun 
yhteyteen. Pääosa tästä ydinalueesta on osoitettu keskustatoimintojen 
alueeksi ja kerrostalovaltaiseksi alueeksi. Sakarinmäen ja Majvikin alu-
eella kerrostalovaltainen alue ulottuu meren rantaan. Sakarinmäestä 
kehittyy seudullisesti merkittävä keskus. Metrovyöhykkeestä etäämpä-
nä sijaitsevat alueet ovat kaupunkipientalo- ja pientalopainotteisia 
alueita, jotka kytkeytyvät metrokeskuksiin liityntäliikenteellä.

Yleiskaava osoittaa mittavia alueita virkistykseen, ulkoiluun ja luonnon-
suojeluun. Virkistys- ja viheralueiden osuus kaavan maapinta-alasta on 
n. 30 % ja niiden osuus kaavan kokonaispinta-alasta, selvitysalue ja 
luonnonsuojelualueet mukaan luettuna on n. 40 %. Kaava-alueen vihe-
ralueverkosto muodostuu laajoista yhtenäisistä viheralueista ja niitä yh-
distävistä kapeammista vihersormista, jotka myötäilevät purolaaksoja. 
Viheralueverkosto turvaa ekologisten yhteyksien säilymisen Mustavuo-
ren, Östersundomin lintulahtien sekä Sipoonkorven kansallispuiston vä-
lillä. Tärkein etelä-pohjoissuuntainen yhteys liittyy laajaan viheralueko-
konaisuuteen, joka ulottuu Uutelasta ja Vartiokylänlahdelta Mustavuo-
ren ja Länsisalmen kautta Sipoonkorpeen muodostaen yhden Helsingin 
seudun vihersormista.

Yleiskaavan tarjoamat mahdollisuudet

Östersundomin yleiskaava avaa mahdollisuuden laajentaa Helsingin 
seudun kaupunkimaisen tiivistä yhdyskuntarakennetta itään raideliiken-
teeseen tukeutuen, mikä on välttämätöntä seudun alueellisesti tasapai-
noisen kasvun turvaamiseksi. Östersundomin toteuttaminen luo edelly-
tyksiä seudun kehittymiseen idän suunnalla myös yleiskaava-aluetta 
laajemmin. 

Östersundom on myös ainutlaatuinen mahdollisuus rakentaa jopa 
100 000 asukkaan kaupunginosa tämän päivän ja huomisenkin osaa-
misella ja teknisillä ratkaisuilla sekä luoda kansainvälisesti kiinnostava 
näyteikkuna suomalaiselle kaupunkirakentamisen osaamiselle. Tämä 
mahdollisuus on syytä käyttää kunnianhimoisesti ja kestäviä ratkaisuja 
tavoitellen. Rakentaminen kestää vuosikymmeniä mahdollistaen kokei-
lun, tutkimuksen ja tuotekehityksen. Östersundomista voidaan tehdä 
edelläkävijä sekä kokeilualusta kaupunkirakentamisen ratkaisuille ja 
tekniselle tuotekehitykselle. Samalla mahdollistetaan uusien innovaa-
tioiden synty ja uusi liiketoiminta. Alan innovatiiviset toimijat tulee hou-
kutella mukaan yhteistyöhön rakentamaan kestävää kaupunkia, joka ei 
kuormita ympäristöä.
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Alueen nykytilanne

Nykyisin kaava-alue on pääosin maaseutua, joka sijaitsee Helsingin ja 
Vantaan tiiviin kaupunkirakenteen reunalla. Logistisesti ja liikenteelli-
sesti sijainti on erinomainen, valtakunnallisesti tärkeiden liikenneyh-
teyksien, Porvoonväylän ja Kehä III:n äärellä sekä Vuosaaren sataman 
vieressä. Alue on hyvin saavutettavissa Helsinki-Vantaan lentokentältä. 
Valtaosa nykyisistä n. 6 400:sta asukkaasta asuu Vantaan Länsimäen 
kerrostaloalueella. Helsingin alueella asuu n. 2 000 asukasta. Korsnä-
sissä, Landbossa ja Karhusaaressa on väljästi asemakaavoitettuja 
pientaloalueita, ja Sipoonrannassa on rakenteilla tiiviimpää merenran-
takaupunkia. Alueen pohjoispuolella on Sipoonkorven kansallispuisto ja 
eteläosassa Natura 2000 -alueet: Mustavuoren lehto ja Östersundomin 
lintuvedet. 

Helsingin alueella Helsingin kaupunki omistaa 61 % maa-alueista (tilan-
ne 14.5.2018). Sipoon ja Vantaan alueilla yksityinen maanomistus on 
vallitsevaa.

Alueen kaavatilanne

Alueen maakuntakaavaa on valmisteltu rinnan yleiskaavan kanssa, ja 
maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan kokouksessaan 12.6.2018 (Uu-
denmaan 2. vaihemaakuntakaava, Östersundomin alue). ELY-keskus 
on 4.7.2018 lähettänyt Helsingin hallinto-oikeudelle valituksen maakun-
tavaltuuston päätöksestä, ja esittää maakuntakaavasta kumottavaksi 
Uuden Porvoontien eteläpuolella sijaitsevat valkoiset alueet. Kyseiset 
alueet vastaavat yleiskaavan selvitysaluetta.

Yleiskaavaehdotus toteuttaa maakuntakaavoituksen tavoitteita. Suun-
nittelualueella on voimassa useita yleiskaavoja, jotka Östersundomin 
yhteinen yleiskaava tulee korvaamaan. Suurin osa suunnittelualueesta 
on asemakaavoittamatonta.

Yleiskaavan toteuttamisen vaikutukset

Kaavan merkittävät myönteiset vaikutukset kohdistuvat ennen kaikkea 
seutu- ja yhdyskuntarakenteeseen, pääkaupunkiseudun asuntotarjon-
taan, työllisyyteen ja elinkeinoelämän mahdollisuuksiin. Kaavalla on 
merkittäviä vaikutuksia myös luontoon, maisemaan ja nykyisten asuk-
kaiden oloihin. Osa näistä vaikutuksista on kielteisiä, mutta osaa pysty-
tään tarkemmassa suunnittelussa lieventämään. Yleiskaavan toteutta-
misen vaikutukset on esitetty tarkemmin liitteenä olevassa vaikutusten 
arviointi -raportissa (liite 3).

Taloudelliset vaikutukset
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Yleiskaavaratkaisulla on suorien kuntataloudellisten vaikutusten lisäksi 
merkittäviä laajempia alue- ja yhteiskuntataloudellisia vaikutuksia Hel-
singille ja Helsingin seudulle. Östersundomin aikaansaamien aluetalou-
dellisten vaikutusten on arvioitu olevan pääosin uutta taloudellista toi-
mintaa.

Uuden alueen käyttöönotto ja rakentaminen edellyttävät merkittäviä 
etupainotteisia investointeja. Yleiskaavasta kunnille kohdistuvien edel-
lytysinvestointien kustannusten on arvioitu olevan nimellisarvoltaan 
noin 1,8–1,9 miljardia euroa eli noin 250–300 €/k-m². Edellytysinves-
tointeja ovat esirakentaminen, johtosiirrot, kadut, sillat, liittymät, puistot, 
varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tilat sekä teknisen huollon tuki-
kohdat. 

Edellytysinvestointien lisäksi on arvioitu kaava-alueella syntyviä muita 
kustannuksia, jotka riippuvat rakentamislaajuudesta ja -aikataulusta se-
kä myöhemmistä päätöksistä. Näitä kustannuksia ovat muun muassa 
liikunnan ja kulttuurin tilat, sosiaali- ja terveydenhuollon tilat sekä me-
rellinen infrastruktuuri. Metro on erotettu alueen toteuttamisen edellyty-
sinvestoinneista. Se käsitellään erillisenä liikennehankkeena osana 
seudullista järjestelmää. Erillisinvestoinneista on arvioitu aiheutuvan ni-
mellisarvoltaan noin 1,0 miljardin euron kokonaiskustannukset eli noin 
150 €/k-m², josta metroinvestoinnin osuus on noin 700 miljoonaa eu-
roa. Alueen toteuttamisen kustannustasoa voidaan pitää kohtuullisena 
verraten yleiseen kustannustasoon pääkaupunkiseudulla.

Maanarvon noususta kunnille 40 vuoden tarkastelujakson aikana kerty-
villä tuloilla (maan myynti- ja vuokratulojen kumulatiivinen nimellisarvo) 
voidaan kattaa alueen rakentamisen edellytysinvestoinnit ja osa erilli-
sinvestoinneista. Loppuosa erillisinvestoinneista tulee rahoittaa muilla 
keinoilla, kuten liikennejärjestelmähankkeiden valtionosuuksilla ja vir-
kistyspalveluiden, kuten venesatamien ja liikuntahallien, yksityisellä ra-
hoituksella.

Yleiskaavaehdotuksen kuntataloudellinen kokonaisnettovaikutus ilman 
metroinvestointia on nykyarvoltaan noin +200–+550 miljoonaa euroa 
asukasmäärästä riippuen eli keskimäärin noin 3 000–5 500 euroa uutta 
asukasta kohti. Kuntataloudellisesti, nettonykyarvomenetelmällä lasket-
taessa, 100 000 asukkaan skenaario on 80 000 asukkaan skenaariota 
kannattavampi vaihtoehto. 100 000 asukkaan skenaariossa alueen ra-
kentamisen takaisinmaksuaika on noin 40 vuotta metroinvestoinnin 
kanssa.

Yleiskaava-alueen odotettavissa oleva työpaikkojen vähimmäismäärä 
on 15 000, joka vastaa Helsingin itäisen suurpiirin työpaikkamäärää (20 
työpaikkaa/100 asukasta). Östersundomissa tavoitteena on Itä-Helsin-
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kiä korkeampi työpaikkaomavaraisuus. Kaavan mahdollistama lasken-
nallinen työpaikkamäärä on 25 000–38 000 työpaikkaa.

Vaikutukset Natura-alueisiin

Useiden suunnitteluvaiheiden sekä niihin liittyvien Natura-arviointien 
(yht. 4 kpl) pohjalta on laadittu kaavaehdotus, joka ei viimeisen Natura-
arvioinnin (5.4.2017) perusteella aiheuta merkittävää haittaa Natura-
alueiden suojelun perusteena oleville luontotyypeille ja lintulajeille.

Sipoonkorpi

Sipoonkorven Natura-alueeseen kohdistuvat vaikutukset vedetään ar-
vioinnissa yhteen seuraavasti: 

”Kaavan toteutuminen, muut Natura-alueen lähialueen kaavat sekä 
yleensä alueen palveluverkoston kehittäminen lisäävät Natura-alueen 
kävijämäärää merkittävästi. Tämän seurauksena maaston kuluminen ja 
eläimistöön kohdistuvat häiriöt lisääntyvät. Tutkimuksien mukaan 
maaston kuluminen keskittyy pääasiassa olemassa olevaan polkuver-
kostoon ja taukopaikoille, mutta myös jossain määrin niiden ulkopuolel-
le. Ulkoilijoiden aiheuttamia haittoja ei voida täysin poistaa, mutta hait-
toja voidaan lieventää ja ohjata liikkumista herkimmiltä alueilta muualle. 
Erityisesti silikaattikallioiden edustavuuden ja luonnontilan heikkenemi-
nen on mahdollista."

"Vaikutukset ovat useimmille suojeltaville luontotyypeille kielteisiä, mut-
ta kokonaisuutena tarkasteltuna todennäköisesti melko pienialaisia. 
Natura-alueen ekologinen rakenne ja toiminta eivät muutu merkittävästi 
ja alueen eheyteen vaikutukset jäävät korkeintaan kohtalaisen kieltei-
seksi. Yleiskaavaehdotuksella ei arvioida olevan merkittäviä heikentä-
viä vaikutuksia.”

Natura-tietolomakkeen mukaan Sipoonkorven Natura-alueen linnus-
toon kuuluvat mm. lintudirektiivin liitteen I lajit kehrääjä ja pyy. Linnut ei-
vät kuitenkaan ole Sipoonkorven Natura-alueen suojeluperustana, jo-
ten niiden osalta vaikutuksia ei arvioida Natura-arviossa. 

Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet

Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet -Natura-alueen osalta 
arvioinnissa todetaan mm. seuraavaa: 

”Kaavan toteutumisesta aiheutuu Natura-alueen linnustoon vain välilli-
siä, Natura-alueen ulkopuolella tapahtuvista muutoksia aiheutuvia vai-
kutuksia. Arvioinnissa tarkastelluista 33 lintulajista puolet on sellaisia, 
joihin kaavan toteutuminen ei käytettävissä olevien tietojen perusteella 
vaikuta. Muihin lajeihin kohdistuu haitallisia vaikutuksia, mutta merkittä-
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viä haittoja ei arvioida kohdistuvan yhteenkään Natura-alueen suojelu-
perusteena esitettyyn lintulajiin. Joidenkin lajien kohdalla tämä kuiten-
kin edellyttää tiukkaa kulunohjausta, luonnonhoitosuunnitelmia ja huo-
lellista linnuston huomioon ottamista myös osayleiskaavoja tai asema-
kaavoja laadittaessa."

"Merkittävää haittaa vähäisempiä vaikutuksia kohdistuu mm. pyyhyn, 
ruisrääkkään, kehrääjään ja Natura-alueella harvoin pesivään mehiläis-
haukkaan. Haitat aiheutuvat kulkuyhteyksien heikentymisestä (pyy) ja 
Natura-alueen ulkopuolella olevien elinympäristöjen tai ruokailupaikko-
jen vähenemisestä (mehiläishaukka) sekä ulkoilukäytön lisääntymisen 
aiheuttamista häiriöistä (pyy, ruisrääkkä, kehrääjä). Koko kaava-alueen 
maankäyttöratkaisulla on kielteisiä vaikutuksia myös uuttukyyhkyn ja 
nuolihaukan pesintään sekä eräiden muuttoaikoina tavattavien lajien 
(jouhisorsa, liro, suokukko) esiintymiseen. Helpoiten tunnistettavat hai-
talliset vaikutukset aiheutuvat lisääntyvästä virkistyskäytöstä, kaupunki-
maisen maankäytön mukanaan tuomasta petoeläinten ja varislintujen 
lisääntyvästä saalistuksesta sekä alueen muuttumisesta maaseutumai-
sesta kaupunkimaiseksi alueeksi."

"Luontotyypeistä silikaattikallioihin voi kohdistua ulkoilun lisääntymises-
tä johtuen kallioalueiden kasvillisuuden kulumista. Luontotyyppiin koh-
distuvat vaikutukset ovat välillisiä, (asukkaiden) liikkumisesta syntyviä. 
Ihmisten liikuntatottumuksia on tutkittu, ja niistä voidaan vetää yleistä-
viä johtopäätöksiä siitä, minkälaisiin ympäristöihin liikkuminen kohdis-
tuu. Todellinen liikkumiskäyttäytyminen tulee ilmi vasta maankäytön to-
teuduttua."

"Huomioiden yleiskaavassa esitetyt ulkoiluun soveltuvat viheralueet Ka-
sabergetin–Labbackan ympäristössä sekä Västerkullan alueella, liikku-
misesta valtaosa on kanavoitavissa Natura-alueen ulkopuolelle tai Na-
tura-alueella olevalle ulkoiluverkostolle. Silikaattikallioihin arvioidaan 
kohdistuvan korkeintaan kohtalaisia haitallisia vaikutuksia varovaisuus-
periaatteen mukaan."

"Lisääntyvä ulkoilu voi lisätä kulumista myös boreaaliset lehdot -luonto-
tyypillä, mutta vaikutuksien arvioidaan olevan korkeintaan vähäisiä."

"Alueen suojelutavoitteet määrittävät miten merkittävä alue on luonto-
tyypin tai lajin suotuisan suojelutason tai Natura 2000 -verkoston yhte-
näisyyden kannalta." Arvioinnissa todetaan, että toteuttamalla esitetyt 
lieventämistoimet "vaikutukset luontotyyppeihin eivät ole todennäköi-
sesti merkittäviä eikä luontotyyppien kannalta tarkasteltuna Natura-alu-
een eheys kärsi. Alueen kosteikot ja niiden rantapellot muodostavat ko-
konaisuuden, jossa linnut voivat esimerkiksi häiriötilanteissa siirtyä alu-
eelta toiselle. Yleiskaavan tuoma maankäyttö saattaa heikentää koko-
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naisuuden toimivuutta häirinnän lisääntyessä ja Natura-alueen ulko-
puolisten ruokailualueiden vähentyessä.”

Lausunnot Natura-arvioinnista

Östersundom-toimikunta pyysi 28.4.2017 Natura-arvioinnista luonnon-
suojelulain 65 §:n mukaiset lausunnot Uudenmaan ELY-keskukselta ja 
niiltä, joiden hallinnassa luonnonsuojelualue on. Lausunnot saatiin 
ELY-keskukselta, metsähallitukselta ja kolmelta muulta luonnonsuoje-
lualueen haltijalta. ELY-keskus ja metsähallitus päätyvät lausunnois-
saan saman sisältöisiin johtopäätöksiin. 

Uudenmaan ELY-keskus toteaa, että muutettu yleiskaavaehdotus ei 
merkittävästi heikennä Sipoonkorven Natura 2000 -alueen suojelun pe-
rusteena olevia luonnonarvoja, kun esitetyt lieventämistoimenpiteen to-
teutetaan. 

Laaditun Natura-arvioinnin johtopäätöksistä poiketen ELY-keskus kat-
soo kuitenkin, että vaikutukset ovat Natura-arvioinnissa esitetyistä lie-
ventämistoimista huolimatta merkittävästi heikentäviä Mustavuorenleh-
to ja Östersundomin lintuvedet Natura 2000 -alueen suojelun perustee-
na oleville seuraaville luonnonarvoille: kehrääjä, pyy, silikaattikalliot ja 
eheys linnuston kannalta tarkasteltuna. Merkittävät vaikutukset voitai-
siin ELY-keskuksen mukaan välttää, jos kaavaehdotukseen tehtäisiin 
seuraavat muutokset:

 Salmenkallion–Kantarnäsbergetin alueet osoitetaan luonnonsuoje-
lualueena, joka mahdollistaa virkistyskäytön ohjaamiseksi tarvitta-
vien liikkumiskieltojen ja -rajoitusten määräämisen luonnonsuojelua-
lueen rauhoitusmääräyksillä. Muilta osin selvitysalueen maankäyttö 
ratkaistaan siten, että alueet osoitetaan rakentamattomina pääosin 
virkistyskäytön tarpeisiin.

 Ekologista metsäyhteyttä Sipoonkorpeen levennetään ja sen säily-
minen turvataan, kunnes mahdollinen korvaava metsäyhteys on ke-
hitetty ja osoitettu toimivaksi.

ELY-keskus esittää Natura-lausunnossa esittämänsä johtopäätökset 
myös lausunnossaan ja muistutuksessaan yleiskaavaehdotuksesta. 

Natura-arvioinnista annetuissa lausunnoissa esitetyt näkökohdat on 
huomioitu kaavamääräyksissä. Selvitysaluetta ei kuitenkaan ole muu-
tettu luonnonsuojelu- ja virkistysalueeksi, koska luonnonsuojelutarpeet 
ovat ratkaistavissa myös yleiskaavassa esitetyllä tavalla ja koska kaa-
van valmistelun aikana on käynyt ilmeiseksi, että suojelualueen laajen-
nustarpeen määrittely ja suhde mahdollisiin rakentamisalueisiin edellyt-
tävät yleiskaavaa tarkempaa suunnittelua. Sen sijaan selvitysalueen 
kaavamääräystä on täydennetty, ja selvitysalueelle on lisätty ajoitus-
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määräys, joka velvoittaa perustamaan tarvittavat luonnonsuojelualueet 
muun yleiskaava-alueen rakentamisen edistyessä. Ratkaisun tarkem-
mat perustelut on esitetty vuorovaikutusraportissa vastineessa ELY-
keskuksen muistutukseen.

Yleiskaavan käsittelyvaiheet vuodesta 2015 eteenpäin

Yleiskaavan valmistelu kevään 2015 nähtävilläolon jälkeen

Natura-alueiden suojelu on saanut yleiskaavan valmistelussa merkittä-
vän roolin, ja suojelukysymysten ratkaiseminen on pitkittänyt yleiskaa-
van valmistelua useilla vuosilla. Kuitenkin pääosa Natura-alueiden suo-
jeluarvoista arvioitiin turvatuiksi jo vuoden 2014 kaavaehdotuksessa. 

Syksyllä 2014 Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta, Sipoon kun-
nanhallitus ja Vantaan kaupunginhallitus olivat puoltaneet yleiskaa-
vaehdotuksen asettamista nähtäville. Östersundom-toimikunta päätti 
9.12.2014 asettaa kaavaehdotuksen nähtäville, ja se oli nähtävillä ke-
väällä 2015. 

Kaavan hyväksymisen kannalta merkittävimmäksi asiaksi nousivat kaa-
van vaikutukset tiettyihin Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuve-
det Natura 2000 -alueen suojelun perusteena oleviin lintulajeihin ja 
luontotyyppiin. Kaavaehdotuksen Natura-arvioinnin ja Uudenmaan 
ELY-keskuksen lausunnon mukaan yleiskaavaehdotuksella oli luon-
nonsuojelulaissa tarkoitettuja merkittävästi heikentäviä vaikutuksia lin-
tulajeista kehrääjään, pyyhyn ja ruisrääkkään, luontotyypeistä kasvi-
peitteisiin silikaattikallioihin ja ELY-keskuksen mukaan myös Natura-
alueen eheyteen.

Luonnonsuojelulain säännösten mukaan viranomainen ei saa hyväksyä 
suunnitelmaa, jos Natura-arviointimenettely osoittaa suunnitelman mer-
kittävästi heikentävän niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue 
on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon. Lainsäädännön mukaan kaa-
vaehdotuksen hyväksyminen edellyttäisi tällöin valtioneuvoston päätös-
tä siitä, että kaavaehdotus on toteutettava erittäin tärkeän yleisen edun 
kannalta pakottavasta syystä eikä vaihtoehtoista ratkaisua ole.

Kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen Östersundom-toimikunta neu-
votteli kaavaratkaisusta Uudenmaan liiton, Uudenmaan ELY-keskuk-
sen ja ympäristöministeriön kanssa. Tavoitteeksi muodostui Natura-
lainsäädännön kannalta hyväksyttävän ratkaisun löytäminen niin, ettei 
kaavaratkaisulle tarvitse hakea poikkeamislupaa valtioneuvostolta on-
gelmallisiksi arvioitujen kolmen lintulajin ja yhden luontotyypin takia. 

Yhtenä mahdollisuutena tutkittiin kehrääjän ja pyyn suojelun toteutta-
mista laajentamalla Sipoonkorven kansallispuistoa, koska kansallis-
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puistoa ympäröivillä alueilla esiintyy kehrääjiä ja pyitä runsaslukuisem-
min kuin Salmenkallion alueella. Tällainen vaihtoehto tulkittiin kuitenkin 
kompensaatiomenettelyksi, jollainen olisi mahdollinen vain siinä ta-
pauksessa, että suunnitelma toteutettaisiin em. valtioneuvoston päätök-
sellä.

Työtä jatkettiin suunnittelemalla ja arvioimalla erilaisia vaihtoehtoisia 
metrolinjaus- ja maankäyttöratkaisuja ja keinoja haitallisten luontovai-
kutusten lieventämiseen. Samalla kaavaratkaisua kehitettiin edelleen 
huomioiden myös muut yleiskaavan tavoitteet kuten asuntotuotannon, 
elinkeinotoiminnan ja kaavan taloudellisen toteuttamiskelpoisuuden ta-
voitteet. Valmistelua ovat lisäksi ohjanneet kaavaehdotuksesta keväällä 
2015 annetut lausunnot ja muistutukset. Uusi kaavaehdotus perustuu 
ns. suora metrolinjaus -vaihtoehtoon.

Muutettu kaavaehdotus

Östersundom-toimikunnalle esiteltiin 26.6.2017 kaavaehdotus, jota oli 
muutettu huomattavasti verrattuna keväällä 2015 nähtävillä olleeseen 
ehdotukseen. Suurimmat muutokset koskivat metrolinjausta, Salmen-
kallion aluetta, Mustavuoren ja Sipoonkorven välistä viheryhteyttä sekä 
maankäytön tehokkuutta.

Metrolinjaus oli suoristettu niin, ettei se kulje lähellä Natura-alueita si-
jaitsevan Salmenkallion alueen kautta, ja samalla Salmenkallion met-
roasema oli poistettu. Salmenkallio ja siihen liittyvät Talosaaren ja Rib-
bingön alueet merkittiin selvitysalueeksi, jonka maankäyttö ratkaistaan 
tarkemmassa suunnittelussa. 

Helsingin ja Vantaan rajalla Länsisalmen alueella muutettiin kaupunki-
rakennetta siten, että Mustavuoren ja Sipoonkorven välinen viheryhteys 
ja Westerkullan kartanoa ympäröivät peltoalueet muodostavat yhdessä 
laajan viheralueen. Alue liittyy seudulliseen vihersormeen, joka ulottuu 
Uutelasta ja Vartiokylänlahdelta Mustavuoren kautta Sipoonkorpeen.

Rakentamista tehostettiin varsinkin metroasemien ja pääkatujen varsil-
la, ja kerrostalovaltaisen rakentamisen osuus on kasvanut. Arvio raken-
tamisen kokonaismäärästä on säilynyt kuitenkin suurin piirtein ennal-
laan, mm. koska Salmenkalliosta on poistettu rakentamisalueet. 

Maa-ainesten käsittelyalueen kolmesta sijaintivaihtoehdosta kaavaeh-
dotukseen valittiin Hältingbergetin alue, joka sijaitsee Porvoonväylän 
pohjoispuolella Landbon liittymän tuntumassa. Valinta perustuu ympä-
ristövaikutusten arviointiin (YVA) ja teknistaloudelliseen vertailuun. 

Muutettu yleiskaavaehdotus on keväällä 2015 nähtävillä olleeseen eh-
dotukseen verrattuna taloudellisesti toteuttamiskelpoisempi. Syitä kaa-
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vataloudellisen yhtälön paranemiseen ovat maankäytön tehostuminen 
ja kerrosalan sijoittuminen aiempaa suuremmassa määrin kuntien 
omistamille maille.  

Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset olivat olennaisia, joten ehdotus 
tuli asettaa uudelleen nähtäville.

Kuntien ja ELY-keskuksen lausunnot muutetusta kaavaehdotuksesta

Östersundom-toimikunta päätti 26.6.2017 pyytää Helsingin ja Vantaan 
kaupunkien, Sipoon kunnan sekä Uudenmaan ELY-keskuksen lausun-
not Östersundomin yhteisen yleiskaavan muutetusta kaavaehdotukses-
ta (26.6.2017). Lausunnot päätettiin pyytää ennen kaavaehdotuksen 
nähtäville asettamista, jotta kaavaehdotuksen hyväksymisen edellytyk-
set voitaisiin varmistaa ennen kuin kaavaehdotus asetetaan uudelleen 
nähtäville.

Helsingin kaupunginhallitus lausui Östersundom-toimikunnalle 
25.9.2017. Helsingillä ja Sipoolla ei ollut huomautettavaa kaavaehdo-
tuksen sisältöön. Vantaa esitti joitakin tarkistuksia Vantaan aluetta kos-
keviin kaavamerkintöihin ja määräyksiin. 

Uudenmaan ELY-keskus esitti kaavaan muutoksia koskien selvitysa-
luetta, Mustavuoren ja Sipoonkorven välistä ekologista yhtyettä sekä 
Porvoonväylälle merkittyä uutta liittymää. ELY-keskus esitti myös joita-
kin huomioita sekä tarkistuksia ja täydennyksiä kaava-aineistoon kos-
kien uhanalaisia luontotyyppejä, vähittäiskaupan määräyksiä, liikenne-
järjestelmää, maa-ainesten käsittelyaluetta sekä kaavamääräyksiä 
yleensä. Lisäksi ELY-keskus totesi, että metrohanke edellyttää YVA-
menettelyä.

Lausuntojen perusteella kaavaehdotukseen tehtiin mm. seuraavia muu-
toksia ja täydennyksiä: 

 Westerkullan kartanon peltoalueet osoitettiin merkinnällä MA–mai-
semallisesti arvokas peltoalue.

 Westerkullan kartanon peltoalueisiin liittyvä alue osoitettiin merkin-
nällä viheralue.

 Länsisalmen rakentamisalueelle osoitettua katua siirrettiin.
 Kaavamääräyksiä täsmennettiin mm. ekologisen yhteyden kehitet-

tävän osan, vaiheistetun rakentamisalueen sekä vähittäiskaupan 
osalta.

 Kaavaselostusta täydennettiin mm. selvitysalueen, ekologisen yh-
teyden kehitettävän osan, vaiheistetun rakentamisalueen sekä maa-
ainesten käsittelyalueen osalta.

 Kaavaselostuksen liitteenä olevaa virkistysverkkosuunnitelmaa päi-
vitettiin.
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 Vaikutusten arviointiraporttia täydennettiin mm. selvitysalueen, eko-
logisen yhteyden kehitettävän osan, vaiheistetun rakentamisalueen 
sekä maa-ainesten käsittelyalueen osalta.

Lisäksi kaavaehdotukseen tehtiin mm. seuraavia muutoksia: 

 Puroniityn virkistysyhteystarve linjattiin keskeisemmin.
 Länsisalmen ja Östersundomin rakentamisalueiden välisen virkisty-

salueen rajoja siirrettiin.
 Metron toteuttamispäätökseen sidottua yleiskaavan toteuttamisen 

ajoitusmääräystä muutettiin maakuntakaavaehdotukseen perustuen 
siten, ettei se koske Vantaan Länsimäkeä.

Kaavaehdotuksen asettaminen uudelleen nähtäville

Kuntien ja ELY-keskuksen lausuntojen perusteella muokattu kaavaeh-
dotus esiteltiin Östersundom-toimikunnalle 15.12.2017, ja toimikunta 
päätti asettaa kaavaehdotuksen nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lau-
sunnot. Muutettu yleiskaavaehdotus oli nähtävillä 11.1.–9.2.2018.

Kaavaehdotuksesta saatiin nähtävilläoloaikana 75 muistutusta, joihin 
sisältyi Uudenmaan ELY-keskuksen muistutus. Uudenmaan ELY-kes-
kus esitti kaavaan muutoksia koskien selvitysaluetta, Mustavuoren ja 
Sipoonkorven välistä ekologista yhtyettä sekä Porvoonväylälle merkit-
tyä uutta liittymää. ELY-keskus esitti myös tarkistuksia ja täydennyksiä 
kaava-aineistoon koskien erityisesti suojeltavaa lajia lahokaviosammal. 

Muissa muistutuksissa esille nostettuja aihepiirejä olivat mm. liikenne, 
luontoarvot ja luonnonsuojelu, kulttuurimaisema sekä selvitysten ja vai-
kutusten arvioinnin riittävyys. Kaavamerkinnöistä kritiikkiä saivat erityi-
sesti selvitysalue, vaiheistettu rakentamisalue sekä alue, jonka omi-
naispiirteet säilytetään. Esille tuotiin myös maanomistajien vaikea tilan-
ne ja pitkän rakennuskiellon vaikutukset. Selvästi eniten kritiikkiä herätti 
Landbon nykyisen asuinalueen läheisyyteen sijoitettu maa-ainesten kä-
sittelyalue. Asiasta muistuttivat Östersundom-seura ry sekä lukuisat yk-
sityishenkilöt saman sisältöisillä muistutuksillaan.

Kaavaehdotuksesta saatiin 16 lausuntoa. Uudenmaan maakuntahalli-
tus katsoi, että kaavaehdotus sopeutuu maakuntakaavan kokonaisuu-
teen ja ottaa asianmukaisesti huomioon maakuntakaavan sisältövaati-
mukset maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla. Metsähalli-
tus esitti muutoksia Sipoonkorpea, selvitysaluetta ja ekologisia yhteyk-
siä koskeviin kaavaratkaisuihin. Museovirasto kiinnitti huomiota mm. 
muinaismuistolain aiheuttamaan tutkimusvelvoitteeseen ja Porvoon 
museo kulttuuriympäristöjen arvottamiseen sekä Majvikin ja Granön 
kaavamerkintöihin ja -määräyksiin. 
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Porvoon kaupunki nosti esille pääkaupunkiseudun idän suunnan jouk-
koliikenneratkaisut. HSL katsoi mm., että muutettu yleiskaavaehdotus 
antaa edellistä ehdotusta paremmat mahdollisuudet raideliikenteeseen 
tukeutuvan maankäytön muodostumiseen, koska asemia on vähem-
män, metron linjaus on suoristettu ja maankäyttöä tiivistetty asemien 
ympäristössä. HSY kiinnitti huomiota mm. vesihuollon alue- ja tunneli-
varauksiin. Etelä-Suomen Energia Oy ja Fingrid Oyj esittivät muutoksia 
voimalinja- ja maakaapelimerkintöihin.

Helsingin seudun kauppakamari piti tärkeänä, että idän suunnan mer-
kittävä rakentamispotentiaali saadaan viimein käyttöön. Kauppakamari 
kommentoi mm. kaupan ohjausta ja liikennettä koskevia asioita.

Seuraavat tahot eivät antaneet lausuntoa: Etelä-Suomen aluehallintovi-
rasto (AVI), liikennevirasto, liikenne- ja viestintäministeriö, liikenteen 
turvallisuusvirasto (Trafi), ympäristöministeriö, Espoon, Hyvinkään, Jär-
venpään, Kauniaisten ja Keravan kaupungit, Kirkkonummen, Mäntsä-
län, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Vihdin kunnat, Helsingin ja 
Keski-Uudenmaan pelastuslaitokset, Tuusulan seudun vesilaitos, He-
len Oy, Helen Sähköverkko Oy, Helsingin Satama Oy sekä Vantaan 
Energia ja Vantaan Energia Sähköverkot Oy.

Vuorovaikutusraportissa (muutettua yleiskaavaehdotusta koskevat lau-
sunnot ja muistutukset, 19.6.2018, liite 4) on esitetty yhteenvedot kaa-
vaehdotuksesta saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista 
sekä vastineet niissä esitettyihin asioihin. Esitetyt näkökohdat on otettu 
huomioon tarkoituksenmukaisilta osin kaavan tavoitteet huomioon ot-
taen.

Viranomaisneuvottelu

Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 19.4.2018. Neuvotte-
luun osallistuivat Östersundom-toimikunnan, ELY-keskuksen, ympäris-
töministeriön, liikenneviraston, metsähallituksen ja Uudenmaan liiton 
edustajat sekä Helsingin ja Vantaan kaupunkien asiantuntijoita. Neu-
vottelussa käytiin läpi ELY-keskuksen muistutuksessa esille nostetut 
muutostarpeet. Neuvotteluratkaisuun päästiin kaikissa asiakohdissa lu-
kuun ottamatta yleiskaavaan merkittyä selvitysaluetta. ELY-keskus kat-
soo, että Natura-alueen suojelun perusteena olevien luontoarvojen 
suojelemiseksi luonnonsuojelualuetta on laajennettava nimenomaan 
yleiskaavassa, eikä asiaa voi jättää ratkaistavaksi tarkemmassa suun-
nittelussa. Luonnonsuojelualuetta ei yleiskaavaehdotuksessa ole kui-
tenkaan laajennettu, koska luonnonsuojelutarpeet ovat ratkaistavissa 
myös yleiskaavassa esitetyllä tavalla ja koska kaavan valmistelun aika-
na on käynyt ilmeiseksi, että suojelualueen laajennustarpeen määrittely 
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ja suhde mahdollisiin rakentamisalueisiin edellyttää yleiskaavaa tar-
kempaa suunnittelua.

Nähtävilläolon jälkeen yleiskaavaan tehdyt muutokset

Muutetun kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen on valmisteltu tarkis-
tettu kaavaehdotus. Kaavakarttaan, -merkintöihin ja määräyksiin on 
tehty muistutusten ja lausuntojen perusteella seuraavat muutokset: 

 Porvoonväylän uusi eritasoliittymä on muutettu varaukseksi eritaso-
liittymälle, ja liittymävarauksen kohdalle on lisätty silta. Liittymäva-
raukselle on annettu määräys: ”Eritasoliittymän toteuttaminen edel-
lyttää, että liittymä täyttää Euroopan laajuiselle TEN-T -ydinverkolle 
asetetut palvelutasotavoitteet.”

 Selvitysalueen rajausta on muutettu siten, ettei se sisällä yksityisten 
maita. Selvitysalueen merkinnän selitys on täsmennetty: ”Selvitysa-
lue, jolla on erityisiä luontoarvoja”, ja sen määräystä on muutettu. 
Lisäksi selvitysalueelle on annettu ajoitusmääräys: ”Selvitysalueelle 
on laadittava tarkempi suunnitelma ja perustettava tarvittavat luon-
nonsuojelualueet ennen kuin asukasmäärä kilometrin etäisyydellä 
selvitysalueesta ylittää 10 000 asukasta.”

 Länsisalmen vaiheistettu rakentamisalue -merkintä on poistettu ja 
korvattu ajoitusmääräyksellä: ”Länsisalmen asuntoalueen tarkem-
massa suunnittelussa ja toteuttamisessa tulee varmistaa metsälajis-
ton liikkumisen kannalta toimivan ekologisen yhteyden säilyminen 
Sipoonkorven kansallispuiston ja Natura 2000 -verkostoon kuuluvan 
alueen Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet välillä. Yh-
teyttä ei saa heikentää ennen kuin Länsisalmen alueen länsipuoli-
nen uusi ekologinen yhteys on käytettävissä.”

 Jätevedenpuhdistamon tulotunnelit (2 kpl) ja purkutunneli on lisätty 
kaavakarttaan

 Länsimäen ja Vaaralan alueelle on lisätty maanalainen 400 kV maa-
kaapeli Länsisalmi–Viikinmäki

 Ulkoilualueelle sijoittuneet asuinrakennusten alueet Puroniityn poh-
joisosassa on muutettu ”alueeksi, jonka ominaispiirteet säilytetään”

 Långörenissa ja Skutholmenin länsirannalla on tarkistettu luonnon-
suojelualueen rajausta Metsähallituksen hallinnoiman maan mukai-
seksi

 Majvikissa on laajennettu vähäisesti kerrostalovaltaista aluetta tar-
kempaan suunnitteluun perustuen

 Granötä koskevaan merkintään on lisätty: ”Alueelle voidaan vähäi-
sessä määrin sijoittaa pysyvää asutusta olevaan kylärakenteeseen 
ja vesiliikenteeseen tukeutuen”

 Venesatama-alueelle (Karhusaaressa) on annettu määräys: ”Alu-
eelle voidaan sijoittaa sellaista veneilyä ja saariston asutusta ja vir-
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kistyskäyttöä palvelevaa toimintaa, joka voi sijaita asutuksen lähei-
syydessä”

 Yleisiin määräyksiin on lisätty: Tarkemmassa suunnittelussa on 
huomioitava: …erityisesti suojeltavat lajit ja selostuksen liitekartta 
”Arvokkaat luontokohteet”

 Arvokkaat luontokohteet -liitekarttaan on lisätty lahokaviosammalha-
vainnot

 Selostusta, vaikutusten arviointiraporttia, luontovaikutusten arviointi-
raporttia ja teknistaloudellista selvitystä on päivitetty ja täydennetty.

Lisäksi on tehty seuraavat muutokset: 

 Länsisalmessa on laajennettu vähäisesti aluetta, jonka ominaispiir-
teet säilytetään

 Kaavakartalle on lisätty informatiivisena päällekkäismerkintänä Si-
poonkorven kansallispuiston alue

 Kaavakartalle on lisätty kaavaselostuksessa käytettyjä ja kaavan 
kannalta keskeisiä paikannimiä.

Kaavakarttaan ja -määräyksiin on lisäksi tehty teknisiä ja luettavuutta 
parantavia muutoksia, jotka eivät vaikuta kaavan sisältöön.

Vuorovaikutus kaavan valmistelun aikana

Eri suunnitteluvaiheissa käyty vuorovaikutus ja saadut mielipiteet, kan-
nanotot, muistutukset ja lausunnot on koottu erillisiin raportteihin suun-
nitteluvaiheittain.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja yleiskaavaluonnosta koskevat 
mielipiteet ja kannanotot sekä niihin annetut vastineet on koottu 
9.2.2012 päivättyyn raporttiin “osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja 
yleiskaavaluonnosta koskevat mielipiteet ja kannanotot sekä niihin an-
netut vastineet”. Östersundom-toimikunta on hyväksynyt vastineet ke-
väällä 2012. 

Yleiskaavaehdotuksen valmistelun aikana saapuneet mielipiteet ja nii-
hin annetut vastineet on koottu 27.10.2014 päivättyyn vuorovaikutusra-
porttiin “vuorovaikutus yleiskaavaehdotuksen valmistelun aikana”. Ös-
tersundom-toimikunta on hyväksynyt vastineet päättäessään kaavaeh-
dotuksen nähtäville asettamisesta 9.12.2014.

Keväällä 2015 nähtävillä olleesta yleiskaavaehdotuksesta (9.12.2014) 
saadut muistutukset, lausunnot ja nähtävilläoloajan jälkeen saapuneet 
kirjeet sekä vastineet näihin on koottu 15.12.2017 päivättyyn vuorovai-
kutusraporttiin ”yleiskaavaehdotusta (9.12.2014) koskevat lausunnot ja 
muistutukset”.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/2018 51 (76)
Kaupunginhallitus

Asia/10
08.10.2018

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

Muutetusta kaavaehdotuksesta annetut lausunnot ja muistutukset sekä 
vastineet näihin on koottu 19.6.2018 päivättyyn vuorovaikutusraporttiin 
”muutettua yleiskaavaehdotusta koskevat lausunnot ja muistutukset”.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta kaa-
vaselostuksesta (liite 2). Esityslistan liitteenä olevan aineiston lisäksi 
yleiskaava-aineistoon kuuluvat seuraavat raportit:

 Östersundomin liikennejärjestelmäselvitys, suora metro, Strafica 
Oy, 31.3.2017

 Teknistaloudellinen selvitys, 19.6.2018
 Taloudellisten vaikutusten arviointi, Ramboll Finland Oy 8.5.2017
 Kaupan palveluverkon suunnittelu ja vaikutusten arviointi suoran 

metron vaihtoehdossa, WSP Finland Oy, 30.3.2017
 Ekologisen verkoston tarkastelu, 26.6.2017
 Suora metro -kaavaehdotuksen luontovaikutusten arviointi, Sito Oy 

& Enviro Oy, 31.3.2017, täydennetty 19.6.2018
 Arvio Östersundomin yhteisen yleiskaavan Suora metro -vaihtoeh-

don vaikutuksista Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet -
Natura-alueeseen (FI0100065) sekä Sipoonkorven Natura-aluee-
seen (FI0100066), Sito Oy & Ympäristösuunnittelu Enviro Oy, 
5.4.2017

 Uudenmaan ELY-keskuksen lausunto Östersundomin yhteisen 
yleiskaavan Natura-arvioinnista, 27.10.2017

Raportit ovat luettavissa verkossa osoitteessa: 

https://yhteinenostersundom.fi/yleiskaava/tarkistettu-kaavaehdotus/

Jatkotoimenpiteet

Yleiskaavan hyväksymisestä päättää kuntien yhteinen Östersundom-
toimikunta. Hyväksymisen edellytyksenä toimikunnassa on, että Helsin-
gin, Vantaan ja Sipoon kunnanvaltuustot ovat päättäneet saman sisäl-
töisillä päätöksillään puoltaa kaavaehdotuksen hyväksymistä. Menette-
ly on kirjattu kuntien sopimukseen yhteisen yleiskaavan laatimisesta. 

Kaavakarttaan on kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyn jälkeen 
tehty tekninen korjaus, joka koskee luonnonsuojelualueen rajausta. 
Luonnonsuojelualueen rajaus on korjattu metsähallituksen lausunnossa 
esitetyn mukaiseksi. Alueesta puuttui kaksi pientä metsähallituksen hal-
linnassa olevaa palaa Karhusaarentien varressa ja Björkuddenin koh-
dalla, joiden osalta suojelu on säädösvalmistelussa. Korjaus ei vaikuta 
kaavan sisältöön.

https://yhteinenostersundom.fi/yleiskaava/tarkistettu-kaavaehdotus/
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Muilta osin päätösehdotus on kaupunkiympäristölautakunnan esityksen 
mukainen.
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anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Östersundomin yhteisen yleiskaavan tarkistettu kaavaehdotus, päivätty 
9.12.2014, muutettu 15.12.2017 ja 19.06.2018

2 Östersundomin yhteisen yleiskaavan kaavaselostus 19.6.2018
3 Vaikutusten arviointi, 19.6.2018
4 Vuorovaikutusraportti, muutettua yleiskaavaehdotusta koskevat lausun-

not ja muistutukset, 19.6.2018
5 Östersundom-toimikunnan pöytäkirja, 19.6.2018

Oheismateriaali

1 Havainnekuva, 26.6.2017
2 Mahdollisuuksien Östersundom -esite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Östersundom-toimikunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 01.10.2018 § 618

HEL 2017-013607 T 10 03 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

01.10.2018 Pöydälle

Asian aikana kuultavina olivat yksikön päällikkö Ilkka Laine ja diplomi-
insinööri Tuula Pipinen.
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Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 04.09.2018 § 413

HEL 2017-013607 T 10 03 02 00

Hankenumero 0724_1

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle,

 että kaupunginhallitus puoltaa 9.12.2014 päivätyn ja 15.12.2017 se-
kä 19.6.2018 muutetun Östersundomin yhteisen yleiskaavan kaa-
vaehdotuksen nro 12320 hyväksymistä. Yhteinen yleiskaava kos-
kee Helsingin osalta Östersundomin suurpiiriä, Vantaan osalta Län-
sisalmen kaupunginosaa ja osia Länsimäen, Vaaralan ja Ojangon 
kaupunginosista sekä Sipoon osalta Majvikin aluetta ja Granön 
saarta.

Käsittely

04.09.2018 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Mai Kivelä: Lautakunta toteaa, että jatkosuunnittelussa arvokkaiden 
luontokohteiden suojelulle annetaan erityistä painoarvoa ja luontoarvo-
jen turvaaminen arvioidaan kokonaisvaltaisesti ja yhteisvaikutukset 
huomioiden.

Kannattaja: Silvia Modig

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lautakunta toteaa, että jatkosuunnittelussa arvokkaiden 
luontokohteiden suojelulle annetaan erityistä painoarvoa ja luontoarvo-
jen turvaaminen arvioidaan kokonaisvaltaisesti ja yhteisvaikutukset 
huomioiden.
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Jaa-äänet: 7
Sirpa Asko-Seljavaara, Eveliina Heinäluoma, Nuutti Hyttinen, Jape 
Lovén, Risto Rautava, Laura Rissanen, Mirita Saxberg

Ei-äänet: 2
Mai Kivelä, Silvia Modig

Tyhjä: 4
Kaisa Hernberg, Tuomas Rantanen, Ada Rosa Johanna Saarinen, Mik-
ko Särelä

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 7-2 
(4 tyhjää).

28.08.2018 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Ilkka Laine, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37055

ilkka.laine(a)hel.fi
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§ 644
Lainan myöntäminen liikenneliikelaitokselle

HEL 2018-009241 T 02 05 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää liikenneliikelaitokselle talousarvion 
kohdalta 9 01 02 21, liikelaitosten lainat, yhteensä 130 miljoonan euron 
lainat seuraavin ehdoin:

Lainaerät: Liikenneliikelaitos nostaa 65 miljoonaa euroa 1,5 % vuotui-
sena kiinteäkorkoisena lainana ja 65 miljoonaa euroa 12 kuukauden 
euribor-korkoon sidottuna vaihtuvakorkoisena lainana, jossa korkomar-
ginaali on 1 %. Vaihtuvakorkoisen lainan koronlaskennassa huomioi-
daan negatiivinen viitekorko. Lainoista tehdään erilliset velkakirjat.

Laina-aika: Lainat maksetaan takaisin tasalyhenteisesti 20 vuoden ku-
luessa lainan nostosta kuitenkin siten, että lainojen lyhennykset alkavat 
vuonna 2020.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja 
suunnitteluosaston talous- ja konserniohjausyksikköä laatimaan tarvit-
tavat laina-asiakirjat.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Liikenneliikelaitos Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Liikenneliikelaitoksen investointiennuste vuodelle 2018 on 133,4 milj. 
euroa. Investoinnit rahoitetaan tulos- ja lainarahoituksella. Lainojen 
nostoissa on pyritty huomioimaan kaupungin kassatilanne.

Liikenneliikelaitoksella on tällä hetkellä ulkoista lainaa 240,9 milj. euroa 
ja kaupungin sisäisiä lainoja 15,1 milj. euroa. Liikenneliikelaitos ei ole 
nostanut ulkoista lainaa vuosina 2017 ja 2018 kaupungin ohjauksen 
mukaisesti. Liikenneliikelaitoksen investointeja on toistaiseksi rahoitettu 
liikelaitoksen kirjanpidolliselta käyttötililtä.

Liikenneliikelaitoksen johtokunta on päättänyt (13.9.2018, § 135) hakea 
vuoden 2018 talousarvioon varatuista määrärahoista 130 000 000 eu-
ron suuruista kaupungin lainaa.

Vuoden 2018 talousarvion kohdalla 901 0221, liikelaitosten lainat, on 
osoitettu 299 500 000 euroa liikelaitosten sisäisiin lainoihin kaupungilta. 
Lainojen myöntämisestä päättää hallintosäännön mukaisesti kaupun-
ginhallitus.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Liikenneliikelaitos Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 13.09.2018 § 135

HEL 2018-009241 T 02 05 02

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hakea vuoden 2018 talousar-
vioon varatuista määrärahoista 130 000 000 euron suuruisen kaupun-
gin sisäisen lainan.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/2018 57 (76)
Kaupunginhallitus

Asia/11
08.10.2018

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

Mikäli kaupunginhallitus päättää myöntää lainan, johtokunta päättää li-
säksi valtuuttaa liikenneliikelaitoksen toimitusjohtajan allekirjoittamaan 
lainan nostoon liittyvät asiakirjat.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Lisätiedot
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi
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§ 645
Lausunto luonnoksesta asetukseksi maanteiden ja rautateiden run-
koverkosta ja niiden palvelutasosta

HEL 2018-008769 T 03 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 11.10.2018 saakka.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 
11.10.2018 saakka Wille Rydmanin ehdotuksesta.

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää antaa liikenne- ja viestintäministeriölle seu-
raavan lausunnon liikenne- ja viestintäministeriön luonnoksesta asetuk-
seksi maanteiden ja rautateiden runkoverkosta ja niiden palvelutasosta:

Yleistä

Maanteiden ja rautateiden runkoverkkoluokittelun ja palvelutason mää-
rittelyn yleistavoitteet ovat kannatettavia. Toimivat, valtakunnallista ja 
pitkämatkaista liikennettä palvelevat, sujuvat yhteydet kaupunkien välil-
lä sekä yhteydet mm. satamiin ja terminaaleihin ovat koko Suomen ja 
myös Helsingin etu. 

Tie- ja rataverkon jakaminen runkoverkkoon ja muuhun maantie- ja ra-
taverkkoon ei saa merkitä sitä, että kehittämistoimet ja valtion rahoitus 
suunnataan jatkossa vain runkoverkolle ja muun liikenneverkon, erityi-
sesti pääkaupunkiseudun seudullisten liikennehankkeiden rahoitus 
vaarantuu. Siten investointipäätöksiä ei tule tehdä pelkästään väylien 
verkostollisen aseman perusteella. 
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Runkoverkon väylien palvelutasojen määrittely ja palvelutason noudat-
taminen edellyttävät tienpidon määrärahojen nostoa, jotta panostami-
nen runkoverkkoon ei heikennä Helsingin seudun muun maantieverkon 
toimivuutta ja kehittämistä. Pääkaupunkiseudulla on paljon seudullisesti 
merkittäviä ja hyvin vilkkaasti liikennöityjä maanteitä, kuten maantie 
101 (Kehä I) ja maantie 103 (yhteys Vuosaaren satamaan), joihin pa-
nostaminen jatkuvasti on tärkeää.

Seudullisten liikennejärjestelmäsuunnitelmien, kuten MAL-suunnitel-
man ja tulevaisuudessa mahdollisesti laadittavan valtakunnallisen lii-
kennejärjestelmäsuunnitelman yhteensovittaminen tulevassa valmiste-
lutyössä on tärkeää. Laadittavan runkoverkkoluokituksen ja palveluta-
son määrittelyn tulkinnassa tullaan tarvitsemaan joustavuutta, jotta eri-
tyisesti kaupunkiseutujen erityispiirteet voidaan ottaa huomioon. Tulkin-
nan joustavuutta ja yhteensovittamista seudullisten liikennejärjestelmä-
suunnitelmien kanssa tulisi korostaa perustelumuistiossa.

Runkoverkon laajuudesta

Helsingin kaupunki esittää tulevaisuuden kaupunkikehityksen tarpeiden 
huomioimista maanteiden runkoverkkomäärittelyssä Helsingin seudulla 
siten, että runkoverkko ulottuisi pääosin vain Kehä III tasolle. Runko-
verkkomäärittelyn yhteydessä tulisi kuitenkin painokkaammin todeta, 
että määrittely yksinään ei saa olla vaikuttavana tekijänä isojen kehittä-
misinvestointien kohdentumisessa tai kaupunkien ja valtion välisestä 
kustannusjaosta sovittaessa. Lisäksi määrittelyssä tulisi varmistaa, ettei 
EU:n TEN-T -asetuksen mukaisten tavoitteiden toteutuminen ja rahoi-
tusmahdollisuuksien saaminen vaarannu etenkään Satamien ja runko-
verkon yhdistävyyden osalta.

Kaupungin esittämä rajaus olisi Liikenneviraston toimeksiannosta Hel-
singin, Espoon ja Vantaan kaupunkien, HSL:n, Uudenmaan liiton ja Uu-
denmaan ELY-keskuksen yhteistyössä tekemän, kesäkuussa 2018 val-
mistuneen Pääkaupunkiseudun tieverkon jäsennöintiselvityksen tulos-
ten mukainen ja vastaisi myös Helsingin kaupunkikehitykselle asetettui-
hin tavoitteisiin, mm. yleiskaavallisten tavoitteiden osalta.

Työssä määriteltiin Helsingin seudulla olevat valtakunnallisesti merkit-
tävät tiejaksot vuonna 2030 ja laadittiin visio vuodella 2050. Valtakun-
nallisesti merkittäviksi tiejaksoiksi esitettiin Kehä III:n ulkopuoliset valta-
tiet Kehä III:en asti ja Kehä III. Kehä III:n sisällä olevat maantiet määri-
teltiin joko seudullisesti merkittäviksi tiejaksoiksi tai ydinalueen lähesty-
misjaksoiksi. 

LVM:n ehdotus runkoverkosta ei ole yhdenmukainen em. jäsentelyn 
kanssa, sillä nyt lausunnoilla olevan runkoverkkoasetuksen maantieo-
suuksista on Liikenneviraston jäsennöintiselvityksessä esitetty pitkällä 
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aikavälillä pääkaduiksi kehitettäviksi tiejaksoiksi ja lyhyellä aikavälillä si-
sältyvän seudullisesti merkittävään ydinalueen lähestymisjaksoon. Seu-
dullisesti merkittävällä ydinalueen lähestymisjaksolla nopeustasoa va-
raudutaan laskemaan nykyisestä maankäytön kehittämisedellytysten 
parantamiseksi.

Helsingin kaupungin mukaan valtakunnallisissa tavoitteissa ei ole on-
nistuttu riittävällä tavalla huomioimaan yhteyksiä, joille muodostuu osin 
ristiriitaisiakin tarpeita toisaalta kaupunkikehityksen ja paikallisen elin-
keinoelämän ja toisaalta satama- ja seudullisen työmatkaliikenteen su-
juvuuden näkökulmasta. Helsingin seudulla runkoverkon ja sen palve-
lutason määrittelyssä tuleekin huomioida koko liikennejärjestelmä, ny-
kyinen ja tuleva maankäyttö, kestävä liikkuminen ja matkaketjut sekä 
valtakunnallisesti merkittäviin terminaaleihin suuntautuva liikenne. Hel-
singillä ei ole mahdollisuutta eikä tarvetta erottaa pitkämatkaista valta-
kunnallista liikennettä, kuten satamaliikennettä muusta sisääntuloväy-
lien liikenteestä. Asetuksen palvelutasomäärittelyssä on mainittu, että 
”kaupunkialueilla turvataan pitkämatkaisen raskaan liikenteen ja linja-
autojen sujuva läpikulku tai sisääntulo terminaaleihin ja paikallisen lii-
kenteen tarpeet hoidetaan pääosin rinnakkaisella tie- ja katuverkolla”. 
Tämä ei tiiviissä kaupunkirakenteessa ole realistinen tavoite, sillä valta-
kunnallisen pitkän matkan liikenteen osuus Kehä III:n sisäpuolella on 
pieni Helsingin pääväylien kokonaisliikenteessä. Kehä I:n sisäpuolisilla 
keskeisillä sisääntuloväylillä osuus on enimmilläänkin vain noin viiden-
nes pääväylien kokonaisliikenteestä. Tiiviisti rakennetuilla kaupunkia-
lueilla pääväylät toimivat väistämättä myös paikallisen ja seudullisen 
liikkumisen yhteyksinä eikä niille ole mahdollista rakentaa rinnakkaista 
katuverkkoa.

Runkoverkkoesitys on ristiriidassa Helsingin uuden yleiskaavan kanssa 
valtateiden 1, 3 ja 4 osalta. Yleiskaavassa, joka ei vielä ole lainvoimai-
nen mm. kaupunkibulevardeja koskevien merkintöjen osalta, kyseiset 
väylät on esitetty uutta maankäyttöä palvelevina kaupunkibulevardeina 
Kehä I:lle saakka. Kaupunkibulevardit ovat Helsingin maankäytön ja 
liikkumisen kehittämisen strategioiden ja tavoitteiden toteutumisen 
osalta keskeisessä asemassa. Helsinki päivittää parhaillaan kaupungin 
katuverkon jäsentelyä ja väylien luokitusta. Tässä jäsentelyssä yleis-
kaavassa esitetyt kaupunkibulevardit ovat pääosin kaupungin sisäistä 
liikennettä palvelevia pääkatuja, joilla on 50 km/h nopeusrajoitus. Vaik-
ka runkoverkon väylien palvelutason osalta asetusehdotuksen 3 §:n 4 
momentin mukaan ”kaupunkeihin päättyvillä sisääntulojaksoilla no-
peustaso voidaan sovittaa paikallisten olosuhteiden mukaan”, syntyy 
edellä mainittujen valtateiden osalta ristiriitoja asetuksen palvelutaso-
määrittelyn kanssa esim. liittymäetäisyyksien osalta. Myös näistä syistä 
runkoverkko esitetään päättyväksi Helsingin sisääntuloväylien osalta 
pääosin Kehä III tasolle.
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Asetusluonnoksessa esitetty rautateiden runkoverkon määrittely ei si-
sällä mainintaa kaupunkiradoista, vaikka niiden lähiliikenteen osuus ko-
ko maan rautateiden henkilöliikenteestä (matkustajat) on noin 85 %. 
Asetuksessa olisi tärkeää määritellä runkoverkon suhde kaupunkiratoi-
hin. Kaupunkiratojen toiminta ei saa häiriintyä tai vaarantua esimerkiksi 
siksi, että niiden tarpeita ei oteta runkoverkon ja sen liikenteen kanssa 
tasaveroisesti huomioon mm. häiriönhallinnassa ja ratakapasiteetin 
jaossa. Muiden ratojen osalta esitys vastaa myös Helsingin tavoitteita 
seudun rataverkon kehittämisestä, ylläpidosta ja tavoiteltavasta palve-
lutasosta.

Yhteydet Helsingin satamaan

Runkoverkon perustelumuistiossa mainitaan taustamateriaalina ja vai-
kutusten arvioinnissa käytetyn mm. elinkeinoelämän osalta vuoden 
2006 selvityksiä. Näin vanhan aineiston hyödyllisyyttä voidaan pitää ky-
seenalaisena. Aineisto on joka tapauksessa monelta osin puutteellinen, 
koska esimerkiksi Helsingin sataman liikenneyhteydet (laiva- ja rauta-
tie) ja tavara- ja matkustajamäärät ovat muuttuneet merkittävästi vuo-
den 2008 jälkeen. Aineiston liitteenä oleva karttamateriaali on siinä 
määrin epäselvä, että esim. rautatien runkoverkon osalta jää epäsel-
väksi yhteys Vuosaaren satamaan. Perusteluaineistoa tulee täydentää 
siten, että lähtökohdaksi otetaan nykyiset liikennemäärät pääkaupunki-
seudulla ja elinkeinoelämän tämän hetken tilanteen ja tulevaisuuden 
näkymät. Helsingin sataman osalta seuraavassa on esitetty tämänhet-
kisiä tietoja liikenteen volyymistä:

Helsingin satama on kauppamerenkulun matka- ja kuljetusketjun sol-
mukohta ja Suomen suurin yleissatama. Sen kautta kulkee pääosa ko-
ko maan kulutus- ja päivittäistavaroista sekä teollisuuden ja palveluiden 
raaka-aineita ja tuotteita, yhteensä noin 14,3 miljoonaa tonnia vuodes-
sa. Helsingin Satama on sekä tuonti- että vientisatama. Satamatoimin-
not jakautuvat niin matkustaja- kuin tavaraliikenteen osalta kaikkiin Hel-
singin satamanosiin ja mm. Länsisataman tavaraliikenteen määrä on 
noin 3 milj. tonnia. Tavaraliikenteen osalta Vuosaaren satama on kui-
tenkin niin määrällisesti kuin arvon kautta mitattuna tärkein satamano-
sa.

Helsingin Satama on myös yksi maailman vilkkaimmista matkustajasa-
tamista, esimerkiksi vuonna 2017 Helsingin satamien kautta kulki yh-
teensä 12,3 milj. matkustajaa. Matkustajista noin puolet saapuu sata-
miin muualta Suomesta kuin pääkaupunkiseudulta, noin puolet käyt-
täen joukkoliikennettä (juna, bussi, raitiovaunu) ja noin puolet henkilö-
autoa. Keskustan satamien henkilöautoliikenne oli 2017 kaikkiaan 1,7 
milj. henkilöautoa. Tämän lisäksi on saattoliikennettä, mm. taksit, pit-
känmatkan linja-autot ja muu saattoliikenne. Matkustajaliikenteessä ko-
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rostuu Länsisataman rooli Tallinnan liikenteen pääsatamana. Länsisa-
taman matkustajamäärä on tällä hetkellä noin 7 milj. matkustajaa vuo-
dessa, ja matkustajamäärän ennakoidaan jatkavan kasvuaan. Keskus-
tan matkustajasatamiin liikkumisessa panostetaan tehokkaisiin julkisen 
liikenteen ratkaisuihin.

Helsingin Satama on yksi Euroopan komission määrittelemistä, Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetukseen N:o 1315/2013 perustuvista 
Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseen liittyvistä TEN-T-ver-
kon ydinsatamista. Asetus määrittelee verkolle mm. teknisen infrastruk-
tuurin tason ja palvelutason. TEN-T -asetuksen tavoitteet on Helsingin 
kaupungin käsityksen mukaan mahdollista toteuttaa, vaikka Helsingin 
sisäiset yhteydet satamista runkoverkolle jäävät runkoverkon ulkopuo-
lelle. Tulevassa runkoverkon jatkovalmistelussa sekä valtakunnallisen 
liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelussa on nyt esitettyä parem-
min tunnistettava tiettyjen yhteyksien kahtalainen rooli toisaalta sujuvan 
satamaliikenteen ja toisaalta kaupunkikehityksen mahdollistamisen nä-
kökulmasta ja huolehdittava siitä, etteivät TEN-T -verkon tavoitteet se-
kä rahoitusmahdollisuudet vaarannu.

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta liikenne- 
ja viestintäministeriön asetukseksi maanteiden ja rautateiden runkover-
kosta ja niiden palvelutasosta. Lausuntoa pyydetään 1.10.2018 men-
nessä. Lausunnon antamiselle on saatu lisäaikaa 15.10.2018 saakka.

Runkoverkkoasetuksen valmistelu on kytkeytynyt liikennejärjestelmästä 
ja maanteistä annetun lain (503/2005) ja ratalain (110/2007) uudistuk-
seen. Nämä uudistukset tulivat voimaan 1.8.2018. 

Esityksen tavoitteena on säätää maanteiden ja rautateiden kuulumises-
ta valtakunnallisesti merkittävään runkoverkkoon. Alueiden käytön ja lii-
kennejärjestelmän pitkäjänteisen suunnittelun lähtökohdaksi tarvitaan 
yhteinen näkemys valtakunnallisesti merkittävästä liikenneverkosta ja 
solmupisteistä. Näin voidaan varmistaa olemassa olevan liikennever-
kon tehokas käyttö ja kehittämismahdollisuudet. Esityksen keskeisenä 
tavoitteena on myös varmistaa runkoverkkoon kuuluvien maanteiden ja 
rautateiden muuta tie- ja rataverkkoa korkeampi palvelutaso.

Runkoverkkoasetuksen on tarkoitus tulla voimaan syksyllä 2018.

Lausuntopyyntö on liitteenä 1, asetusluonnos, perustelumuistio sekä 
ehdotusyhteenveto liitteinä 2-4. Kaupunkiympäristön toimialan ja Hel-
singin Satama Oy:n lausunnot ovat liitteinä 5 ja 6.
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LVM:n esityksen pääasiallinen sisältö

Nykytilasta

Nykyinen maanteiden luokittelu valta- ja kantateihin perustuu vuonna 
1992 ja 1993 tehtyihin päätöksiin valtateistä ja kantateistä. Maanteiden 
luokittelua runkoverkkoon kuuluviksi ei ole hyödynnetty.

Suomen tieverkon pituus on noin 454 000 km. Valta- ja kantateitä eli 
pääteitä on reilut 13 000 km, joista moottoriteitä on 900 km. Osa maan-
teistä kuuluu myös TEN-T asetuksen mukaiseen ydin- tai kattavaan 
verkkoon. 

Rataverkon pituus vuoden 2016 lopussa oli 5962 km. Suurin osa rata-
verkosta on yksiraiteista. Kaksi- tai moniraiteista rataa on lähinnä vilk-
kaimmilla rataosilla, mm. pääkaupunkiseudun lähiliikenteen kaupunki-
radoilla. Suurimmalla osalla rataverkkoa sallitaan 22,5 tn akselipaino, 
osalla myös 25 tn akselipaino. Suurin sallittu nopeus henkilöjunilla on 
220 km/h ja tavarajunilla 120 km/h. Sähköistettyä rataa on hieman alle 
3600 km.

Keskeiset Suomen rataverkon osat kuuluvat TEN-T:n ydinverkkoon tai 
kattavaan verkkoon. Suomessa TENT-T ydinverkolle asetetut vaati-
mukset tavaraliikenteen matkanopeudesta, akselipainosta ja sähköis-
tyksestä toteutuvat. Ainoastaan vaatimus 740 metrin junapituuden 
mahdollistamisesta tavaraliikenteessä ei toteudu kaikilla TEN-T ydin-
verkkoon kuuluvilla radoilla.

Lainsäädännöstä

Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaan runkoverk-
koon kuuluvat maantiet yhdistävät valtakunnallisesti ja kansainvälisesti 
suurimmat keskukset ja solmukohdat ja palvelevat erityisesti pitkänmat-
kaista liikennettä. Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella sääde-
tään tarkemmin siitä, miltä osin maantiet kuuluvat valtakunnallisesti 
merkittävään runkoverkkoon.

Valtakunnallisesti merkittävällä runkoverkolla on oltava korkea pitkä-
matkaisen liikenteen palvelutaso. LVM:n asetuksella voidaan antaa tar-
kempia säännöksiä siitä, miten eri maantieverkon osilta edellytettävä 
matkojen ja kuljetusten palvelutaso tulee toteuttaa ja miten eri palvelu-
tasotekijät on huomioitava. Runkoverkon on täytettävä myös EU:n 
TEN-T -asetuksen mukaiset TEN-T ydinverkon vaatimukset ja jäsen-
valtioiden on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet ydinverkon kehit-
tämiseksi 2030 mennessä.
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Ratalain mukaan rautateiden runkoverkko koostuu nopean henkilölii-
kenteen ja raskaan tavaraliikenteen radoista, joilla on valtakunnallista 
merkitystä ja jotka palvellevat lisäksi maakuntien välistä pitkämatkaista 
liikennettä. Runkoverkon tulee tarjota mahdollisuus sekä nopean henki-
löliikenteen että tehokkaan tavaraliikenteen harjoittamiseen. LVM:n 
asetuksella säädetään siitä, mitkä radat kuuluvat rautateiden runko-
verkkoon. Asetuksella voidaan antaa tarkemmat säännökset rautatei-
den runkoverkon palvelutasosta koskien välityskykyä, toimivuutta, no-
peutta, akselipainoja sekä muita palvelutasoon vaikuttavia tekijöitä.

Rautateiden osalta TEN-T ydinverkon infrastruktuurin on täytettävä 
kaikki TEN-T kattavaa verkkoa koskevat vaatimukset. Lisäksi ydinverk-
koon kuuluvien ratojen on oltava sähköistettyjä ja tavaraliikenteen ra-
doilla oltava akselikuormitus vähintään 22,5 tn, matkanopeus 100 km/t 
ja mahdollisuus käyttää 740 m pitkiä junia.

LVM:n ehdotus runkoverkoksi

Maantiet

LVM:n perustelumuistiossa todetaan, että runkoverkko perustuu ole-
massa oleviin valtion maanteihin ja rautateihin. Määrittelyn kriteereinä 
käytetään maanteiden ja rautateiden liikennemääriä, alueellista saavu-
tettavuutta ja verkollista kokonaisuutta. Lisäksi runkoverkon määritte-
lyssä otetaan huomioon TEN-T-ydinverkko. Määrittelyssä on huomioitu 
sekä nykytilanne että ennusteet tulevasta kehityksestä.

Runkoverkkoon kuulumisen lähtökohtaiseksi kriteeriksi maanteillä otet-
taisiin liikenteen suoritteen määrä yksittäisellä tieyhteydellä. Lisäksi 
huomioon otettaisiin elinkeinoelämän ja aluekeskusten tarpeet sekä tie-
osuuden verkostollinen asema. 

Runkoverkkoon kuuluvaksi katsottaisiin lähtökohtaisesti vilkasliikentei-
simmät maantiet, joilla keskimääräinen vuorokausiliikenne ylittää muun 
kuin raskaan liikenteen osalta 6000 ajoneuvoa/vrk ja raskaan liikenteen 
osalta 600 ajoneuvoa/vrk. 

Asetusehdotuksen mukaan maanteiden runkoverkon laajuus olisi 4 333 
km, joka on noin 33 % koko päätieverkon pituudesta. Runkoverkolla ta-
pahtuisi 65 % päätieverkon liikennesuoritteesta ja 65 % raskaan liiken-
teen suoritteesta. Koko maantieverkon (77 982 km) pituudesta runko-
tieverkon osuus olisi alle 6 %, mutta osuus maantieverkon suoritteesta 
noin 41 %. Keskimääräinen liikenne olisi noin 10 330 ajoneuvoa/vrk, 
josta raskasta liikennettä noin 1 110 ajoneuvoa/vrk. Yli puolet runkover-
kolla tehdyistä matkoista olisi yli 100 km pitkiä. Runkotieverkolla 75 
%:lla tiepituudesta nopeusrajoitus tulisi olemaan 100 km/h. Runkoteistä 
86 % kuuluisi TEN-T verkkoon.
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Runkotieverkosta noin 2 200 tiekilometriä olisi nykytilanteessa hyvässä 
palvelutasossa ja noin 1 800 tiekilometrillä tarvittaisiin pieniä toimenpi-
teitä riittävän palvelutason turvaamiseen. Pieniin parantamistoimiin ra-
hoituksen tarve olisi vuositasolla noin 65 milj. euroa vuodessa. Runko-
verkon kunnossapitoon käytettäisiin noin 120 milj. euroa vuodessa. 
Noin 300 tiekilometrillä olisi merkittävämpiä puutteita palvelutasossa 
turvallisuuden, toimivuuden tai ympäristöhaittojen kannalta. Näillä 
osuuksilla tarvittaisiin järeämpiä kehittämistoimia.

Rautatiet

Valtakunnallisesti merkityksellisinä pidettäisiin erityisesti rataosuuksia, 
joilla liikenteen volyymi on suuri. Huomioon otettaisiin lisäksi verkollinen 
kokonaisuus, maakuntien välinen pitkämatkainen liikenne, elinkeinoelä-
män tarpeet sekä TEN-T ydinverkko.

Runkoverkkoon kuuluisivat henkilöliikenteen määrän perusteella ratao-
sat, joilla nykytilanteessa tai vuoden 2035 ennusteissa tehdään selvästi 
yli 1,5 milj. matkaa vuodessa sekä rataosat, joiden vuoden 2035 en-
nusteissa tehdään noin 1,0 -1,5 milj. matkaa. Runkoverkkoon kuuluisi-
vat tavaraliikenteen perusteella rataosuudet, joilla nykytilanteessa tai 
vuoden 2035 ennusteissa on kuljetuksia noin tai yli 2 milj. tonnia vuo-
dessa.

Matka- ja kuljetusmäärien lisäksi voitaisiin runkoverkkoon katsoa kuulu-
vaksi rataosuuksia myös muilla perusteilla, esim. rautateiden verkostol-
linen kokonaisuus, alueellinen saavutettavuus sekä maakuntien välinen 
pitkämatkainen liikenne ja kansainvälinen liikenne. Ehdotettu rautatei-
den runkoverkko yhdistäisi kaikki maakuntakeskukset toisiinsa.

Rautateiden runkoverkko olisi 3150 km eli 53 % rataverkon (5962 km) 
laajuudesta. Runkoverkko kattaisi TEN-T ydinverkon sekä noin 90 % 
TEN-T kattavasta verkosta. Runkoverkolla tapahtuisi 84 % rautateiden 
henkilöliikenteen suoritteesta sekä 90 % tavaraliikenteen suoritteesta 
(luvut perustuvat vuoden 2016 tilastoon).

Ratojen runkoverkko täyttää henkilö- ja tavaraliikenteen palvelutaso-
vaatimukset nopeuden ja akselipainojen osalta. Rataverkon pieniin pa-
rantamistoimiin (mm. tasoristeysturvallisuuden parantamiseen) rahoi-
tusta tarvitaan noin 55 milj. euroa vuodessa. Runkorataverkon kunnos-
sapitoon rahoitusta käytettäisiin noin 200 milj. euroa vuodessa. Rauta-
teiden runkoverkon kehittämistarpeet aiheutuisivat pitkälti henkilö- ja ta-
varaliikenteen välityskyvyn turvaamisesta ja henkilöliikenteen nopeutta-
misesta.

Palvelutaso
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Maantiet

Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaan matkojen 
keskeisiä palvelutasotekijöitä ovat matka-aika, matka-ajan ennakoita-
vuus, turvallisuus ja kustannustehokkuus. Valtakunnallisen pitkämatkai-
sen liikenteen korkean tason ja elinkeinoelämän tarpeiden turvaami-
seksi olisi erityisesti liikenteen sujuvuuden turvaaminen tärkeää. Run-
koverkkoon kuuluvien maanteiden liikenteellisen merkityksen ja niihin 
kohdistuvien asiakastarpeiden takia palvelutason olisi oltava korkeampi 
kuin muulla maantieverkolla.

Maantiet luokiteltaisiin pitkämatkaisen liikenteen määrän perusteella 
kahteen eri palvelutasoluokkaan, tason I ja tason II luokkaan.

Tason I palvelutasoluokan maanteillä turvataan pitkämatkaisen liiken-
teen hyvä ja tasainen matkanopeus. Nopeusrajoituksen tulee olla pää-
osin vähintään 80 km/h. Moottoriteillä nopeusrajoituksen tulee olla pää-
osin vähintään 120 km/h. Turvallisia ohitusmahdollisuuksia on säännöl-
lisin välein. Liittymien määrä on rajoitettu

Tason II palvelutasoluokkaan kuuluisivat lähtökohtaisesti runkoverkon 
tieosat, joilla pitkämatkaisen liikenteen määrä on vähäisempi. Tällaisilla 
osuuksilla raskaan liikenteen ja joukkoliikenteen rooli on tyypillisesti 
vahvempi ja henkilöautoliikenne muodostuu pääosin paikallisesta lii-
kenteestä. Näillä tieosilla tulisi siksi ottaa huomioon myös alueelliset 
olosuhteet, kuten tarve suuremmalle liittymätiheydelle ja erilaisille liitty-
mätyyppivaihtoehdoille. 

Maanteiden kaupunkeihin päättyvillä sisääntulojaksoilla nopeustaso so-
vitetaan paikallisten olosuhteiden mukaan. Kaupunkien läpi- ja ohikul-
kuteillä voidaan nopeustaso myös sovittaa paikallisten olosuhteiden 
mukaan, jos päätien pitkämatkaisen läpi- tai ohikulkuliikenteen määrä 
on pieni. Kaupunkialueilla turvataan pitkämatkaisen raskaan liikenteen 
ja linja-autojen sujuva läpikulku tai sisääntulo terminaaleihin. Paikalli-
sen liikenteen tarpeet hoidetaan pääosin rinnakkaisella tie- ja katuver-
kolla.

Runkoverkkoasetuksessa määritelty palvelutaso kuvaa vähimmäisvaa-
timuksia, joilla pitkämatkaisen liikenteen korkea palvelutaso voidaan 
varmistaa nykytilanteessa. Tätä korkeampaa, tulevaisuuden kysyntää 
vastaavaa tavoitteellista palvelutasoa arvioidaan osana valtakunnallista 
liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelua. Tavoitteiden saavuttami-
seen vaikuttaa oleellisesti käytettävissä oleva rahoitustaso.

Rautatiet
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Rautateiden runkoverkon rataosuuksilla noudatettava palvelutaso mää-
räytyy kunkin rataosuuden pääasiallisen liikenneprofiilin mukaan. Hen-
kilöliikenteen runkoverkolla nopeus on pääsääntöisesti vähintään 120 
km/h, tavaraliikenteen radoilla pääsääntöisesti vähintään 80 km/h. Ta-
varaliikenteen radoilla akselipaino on vähintään 22,5 tn.

Rautateiden runkoverkolle määritelty palvelutaso kuvaa runkoverkkoon 
kuuluvilta henkilö- ja tavaraliikenteen radoilta edellytettäviä vähimmäis-
vaatimuksia. Henkilöliikenteen radoilla tavoitellaan, kysynnän sitä edel-
lyttäessä pääsääntöistä 140-160 km/h nopeutta. Tavaraliikenteen ra-
doilla tavoitteena on pääsääntöinen 100 km/h nopeus sekä kysynnän 
sitä edellyttäessä 25-27 tn akselipaino. Rautateiden runkoverkolla ta-
voiteltavasta palvelutasosta säännellään tarkemmin valtakunnallisessa 
liikennejärjestelmäsuunnitelmassa.

Taloudelliset vaikutukset

LVM:n perustelumuistion mukaan runkoverkolla tavoitellaan elinkeinoe-
lämän kilpailukyvyn parantamista, millä olisi suotuisia taloudellisia vai-
kutuksia koko Suomen kilpailukyvylle. 

Liikenteen sujuvuus tulisi säilymään nykyisellään sekä maanteiden että 
rautateiden runkoverkoilla. Runkotiet parantaisivat elinkeinoelämän kul-
jetusten täsmällisyyttä ja alentaisivat kuljetuskustannuksia. Kuljetusno-
peuteen kohdistuvat vaikutukset tieliikenteessä olisivat kuitenkin vähäi-
set. Rautateiden runkoverkko edistäisi rautatiekuljetusten kilpailukykyä. 

Runkoverkot tasoittaisivat alueellisia eroja ennen muuta niiden verkos-
tovaikutusten vuoksi. Reuna-alueet hyötyvät siitä, että niiden yhteydet 
keskuksiin paranevat, mikä nostaisi bruttokansantuotetta. Runkoverkon 
palvelutaso tukee taloudellista ajotapaa, tehokasta kaluston käyttöä ja 
tehokkaita logistisia toimintatapoja.

Nykyisellä maanteiden runkoverkolla palvelutasossa merkittävämpiä 
puutteita on noin 300 tiekilometrillä. Näillä osuuksilla tarvitaan järeäm-
piä kehittämistoimia, jotta liikkuminen ja kuljettaminen olisi turvallista ja 
toimivaa myös tulevaisuudessa. Rautateiden runkoverkon kehittämis-
tarpeet kytkeytyvät pitkälti ratojen riittävän välityskyvyn turvaamiseen 
myös tulevaisuudessa sekä erityisesti henkilöliikenteen ratojen tavoit-
teelliseen nopeuttamiseen. Suunnitteilla olevia, uusia ratoja koskevia 
kehittämishankkeita ovat esim. Pisararata, Lentorata sekä Tunnin juna.

Maankäyttö

Runkoverkkoasetus selkiyttäisi kaupunkiseutujen maankäytön sekä 
pääväylien ja solmukohtien kehittämisen yhteensovittamista. Runko-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/2018 68 (76)
Kaupunginhallitus

Asia/12
08.10.2018

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

verkkoasetus voisi toimia 12-vuotisen valtakunnallisen liikennejärjestel-
mäsuunnitelman lähtökohtana.

Maanteiden osalta runkoverkkoasetus merkitsisi maankäyttörajoituksia 
etenkin liittymätiheyden suhteen. Erityisesti vilkasliikenteisellä runkotie-
verkolla on tehtävä liikennettä kokoavia rinnakkaistie- ja liittymäratkai-
suja. Muutokset parantavat pääsuunnan liikenteen sujuvuutta ja turval-
lisuutta, mutta samalla päätien estevaikutus paikalliselle liikkumiselle 
kasvaa.

Runkoverkot parantaisivat alueellista saavutettavuutta, mikä tukisi alue-
kehitystä. Saavutettavuushyödyt heijastuisivat myös pitkien yhteysvä-
lien päässä sijaitseville runkoverkon ulkopuolisille alueille.

Liikenneturvallisuus

Runkotieverkko on maantieverkon vilkasliikenteisin osa, joten runkover-
kon liikenneturvallisuudella on suuri vaikutus pääteiden liikenneturvalli-
suudelle. Runkoverkolla kävelyn ja pyöräilyn turvallisuus paranee sel-
västi, joskin reitit voivat pidentyä paikallisen estevaikutuksen vuoksi.

Rautateiden runkoverkolla liikenneturvallisuuteen vaikuttaa erityisesti 
tasoristeysten määrä. Liikennevirasto uudisti vuonna 2016 tasoristeyk-
siä koskevat toimintalinjaukset, jotka ulottuvat vuoteen 2030 saakka. 
LVM teki marraskuussa 2017 päätöksen tasoristeysten turvallisuuden 
parantamisohjelmasta vuosille 2018-2021.

Ympäristönsuojelu

Runkoverkon suunnittelussa tehtävillä ratkaisuilla on kytkentä maan-
käyttöön. Lisäksi runkoverkolla on tärkeä merkitys osana matkaketjuja 
ja suunnittelussa on huomioitava myös jalankulun, polkupyöräilyn tai 
joukkoliikenteen olosuhteet. Runkoverkon suunnittelussa tulee ottaa 
huomioon vaikutukset polttoaineenkulutukseen ja taloudelliseen ajota-
paan.

Lähtökohtaisesti runkoverkkoasetuksella on kielteisiä vaikutuksia melu-
tasoon, sillä melualueet laajenevat siellä, missä nopeustaso ja liikenne-
määrät nousevat. Meluhaittoja voidaan kuitenkin vähentää rakentamal-
la meluesteitä erityisesti tiiviisti rakennetuilla alueilla. Runkoverkkoase-
tus parantaa ympäristöä vähän kuormittavan rautatieliikenteen kilpailu-
kykyä ja vähentää siten autoliikenteen päästöjä ja energiankulutusta.

Runkoverkot saattavat laajentaa työssäkäyntialueita, mikä osaltaan li-
sää yhdyskuntarakenteen hajautumista ja liikennemääriä.

Digitalisaatio ja automaatio
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Runkotieverkko alustana mahdollistaa liikenteen automaation ja uusien 
palveluiden kehittymisen. Runkoverkkopäätös toimii myös pohjana digi-
taalisen infrastruktuuristrategian toimenpiteille.

Saadut lausunnot

Asiasta on saatu kaupunkiympäristön toimialan sekä Helsingin Satama 
Oy:n lausunto. Kaupunkiympäristön toimialan mukaan runkoverkkoon 
sisältyvien väylien päättymiskohdat Helsingin seudulla olisi Pääkaupun-
kiseudun tieverkon jäsennöintiselvityksen tulosten mukaisesti määritel-
tävä Kehä III:n tasolle. 

Helsingin Satama Oy esittää lausunnossaan, että Länsiväylä ja Kehä I 
tulisi liittää osaksi runkoverkkoa ja runkoverkkoesityksellä ja -päätök-
sellä tulisi varmistaa ydinsatamien yhteydet valtakunnalliseen ydinverk-
koon. Lisäksi lausunnossa todetaan, että perusteluaineistoa olisi täy-
dennettävä siten, että lähtökohdaksi otetaan nykyiset liikennemäärät 
pääkaupunkiseudulla ja elinkeinoelämän tämän hetken tilanteen ja tule-
vaisuuden näkymät.

Esittelijän kannanotot

Maanteiden ja rautateiden runkoverkkoluokittelun ja palvelutason mää-
rittelyn yleistavoitteet ovat kannatettavia. Hyvä saavutettavuus valta-
kunnallisesti merkittävimpien keskusten välillä ja runkoverkon korkea 
palvelutaso edistävät elinkeinoelämän kilpailukykyä niin kotimaassa 
kuin kansainvälisestikin. 

LVM:n perustelumuistion mukaan runkoverkon jäsentely ja palvelutaso 
on määritelty nykyisen rahoitustason mukaisesti, ja tulevaisuuden ke-
hittämistoimet ja investointitarpeet arvioidaan myöhemmin laadittavas-
sa valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa. 

Pääkaupunkiseudulla runkoverkko kattaisi LVM:n ehdotuksen mukaan 
kaikki merkittävät tieosuudet. Helsingin osalta tämä tarkoittaisi valtatie 
1:n (Turunväylä) osalta tieosuutta Munkkivuoresta Huopalahdentien liit-
tymästä länteen, valtatien 3 (Hämeenlinnanväylä) osalta Ruskeasuolta 
Hakamäentien liittymästä pohjoiseen ja valtatien 4 (Lahdenväylä) osal-
ta Koskelasta Koskelantien eritasoliittymästä pohjoiseen. Valtatien 7 
(Porvoonväylä) osalta runkoverkkoon kuuluisi tieosuus Lahdenväylän 
eritasoliittymästä itään ja kantatien 50 (Kehä III) osalta Porvoonväylältä 
Turunväylälle. Tieosuudet kuuluisivat I palvelutasoluokkaan.

Esittelijän mielestä LVM:n ehdotuksessa ei ole onnistuttu riittävän hyvin 
tuomaan esille Helsingin sisääntuloväylien kahtalaista roolia toisaalta 
valtakunnallisen satamaliikenteen, seudullisen työssäkäyntiliikenteen ja 
elinkeinoelämän sekä toisaalta kaupunkikehityksen tarpeiden näkökul-
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masta. Helsingin seudun sisääntuloväylien kahtalaisen roolin tunnista-
minen on myös valtakunnallisesti tärkeää kansainvälisestikin kilpailuky-
kyisen kaupunkiseudun kehittymisen edellytysten luomiseksi. Esittelijän 
lausuntoehdotuksessa maanteiden runkoverkon ulottumista Helsingin 
kaupungin alueella ehdotetaan rajattavaksi siten, että runkoverkko ulot-
tuisi vain Kehä III tasolle (Kehä III mukaan lukien). Tämä rajaus olisi 
vasta valmistuneen Pääkaupunkiseudun tieverkon jäsennöintiselvityk-
sen tulosten mukainen ja vastaisi paremmin Helsingin kaupunkikehityk-
selle asetettuihin tavoitteisiin, mm. yleiskaavallisten tavoitteiden osalta, 
vaikkakin yleiskaavasta on valitettu mm. kaupunkibulevardien osalta. 

Samalla esittelijä kuitenkin toteaa vakavana huolenaiheenaan sen, että 
tie- ja rataverkon jakaminen runkoverkkoon ja muuhun maantie- ja rata-
verkkoon ei saisi kuitenkaan jatkossa vaikuttaa kehittämistoimien ja 
valtion rahoituksen kohdentumiseen vain runkoverkolle, jolloin muun lii-
kenneverkon, erityisesti pääkaupunkiseudun, seudullisten liikenne-
hankkeiden rahoitus vaarantuisi ja/tai valtion ja kaupunkien maksuo-
suudet muilla kuin runkoverkkoon kuuluvilla väylillä poikkeaisivat aiem-
min sovelletuista kustannusjakoperiaatteista. Paikallisten liikennejärjes-
telmäsuunnitelmien, kuten MAL-suunnitelman ja valtakunnallisen liiken-
nejärjestelmäsuunnitelman yhteensovittaminen tulevassa valmistelu-
työssä on tärkeää.

Rataverkon osalta LVM:n esitys vastaa Helsingin tavoitteita, mutta kau-
punkiratojen asema suhteessa runkoverkkoon olisi syytä selventää.

Helsingin Satama Oy:n lausunnossa korostetaan TEN-T -ydinsatamien 
yhteyksien merkitystä ja ydinsatamien väyläyhteyksien liittämistä osak-
si runkoverkkoa. Esittelijän mielestä TEN-T -verkon kehittämistavoittei-
ta on mahdollista toteuttaa, vaikka Helsingin sisäiset liikenneväylät sa-
tamiin eivät olisi osa runkoverkkoa. EU:n TEN-T -asetus edellyttää, että 
TEN-T ydinverkon on oltava liitetty yhteen solmukohdissa. Helsinki on 
TEN-T ydinverkon kaupunkisolmukohta Suomessa Turun ohella. Jatko-
valmistelussa ja tulevassa valtakunnallisessa liikennejärjestelmätyössä 
on syytä varmistaa, etteivät TEN-T -asetuksen tavoitteet ja rahoitus-
mahdollisuudet kuitenkaan vaarannu.

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
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1 Lausuntopyyntö
2 LVM runkoverkkoasetusluonnos
3 Perustelumuistio runkoverkkoasetus (1)
4 Runkoverkkoehdotus yhteenveto
5 Kaupunkiympäristön toimialan lausunto 12.9.2018
6 Helsingin Satama Oy:n lausunto 17.9.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Liikenne- ja viestintäministeriö Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano
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§ 646
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 40 

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto 1.10.2018
- elinkeinojaosto  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta 2.10.2018
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta  
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta 2.10.2018
- ympäristö- ja lupajaosto  
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto  
pelastuslautakunta 2.10.2018
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 2.10.2018
- kulttuurijaosto 4.10.2018
- liikuntajaosto 4.10.2018
- nuorisojaosto 4.10.2018
sosiaali- ja terveyslautakunta  
- sosiaali- ja terveysjaosto 4.10.2018
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos 4.10.2018
- taloushallintopalveluliikelaitos 2.10.2018
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos  
- liikenneliikelaitos  
  
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  
  
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
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 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 645 ja 
646 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 644 §.

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

Mika Raatikainen Marcus Rantala

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 15.10.2018.


