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Kokousaika 26.11.2018 16:00 - 17:03

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

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

heenjohtaja
Honkasalo, Veronika
Koulumies, Terhi
Ohisalo, Maria
Pakarinen, Pia apulaispormestari
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Razmyar, Nasima apulaispormestari
Rydman, Wille poissa: 775 §
Sazonov, Daniel poissa: 775 §
Sinnemäki, Anni apulaispormestari
Vesikansa, Sanna apulaispormestari
Vuorjoki, Anna varajäsen

Muut

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

johtaja
Arajärvi, Pentti kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Aho, Mikko kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Jolkkonen, Juha sosiaali- ja terveystoimialan toimia-

lajohtaja
poistui 16:55, poissa: 773 - 776 §

Laitio, Tommi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-
taja

Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lajohtaja

Enroos, Asta vs. henkilöstöjohtaja
Kivelä, Liisa viestintäjohtaja
Rope, Jenni kaupunginlakimies
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
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Summanen, Juha hallintojohtaja
von Bruun, Santtu vs. elinkeinojohtaja
Peltonen, Antti hallintopäällikkö

poistui 16:41, poissa: 770 - 776 §
Nelskylä, Maria vs. kaupunginsihteeri
Hopeakunnas, Maisa tiedottaja
Björksten, Jenni hallintoasiantuntija
Paajanen, Minna projektipäällikkö

asiantuntija
saapui 16:18, poistui 16:55, läsnä: 
770 §

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
760 - 776 §

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
760 §, 769 - 770 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
761 - 763 §, 767 - 768 §, 771 - 776 
§

Juha Summanen hallintojohtaja
764 - 766 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jenni Björksten hallintoasiantuntija
760 - 776 §
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§ Asia

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

761 Asia/2 V 12.12.2018, Selvitys vuoden 2017 arviointikertomuksen johdosta 
suoritetuista toimenpiteistä

762 Asia/3 V 12.12.2018, Myllypuron peruskoulun asemakaavan muuttaminen 
(nro 12517)

763 Asia/4 V 12.12.2018, Päiväkoti Suursuon uudisrakennuksen hankesuunnitel-
man enimmäishinnan korottaminen

764 Asia/5 V 12.12.2018, Keskusvaalilautakunnan varajäsenen valinta

765 Asia/6 V 12.12.2018, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston jä-
senen valinta

766 Asia/7 V 12.12.2018, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

767 Asia/8 V 12.12.2018, Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite anonyymin 
työnhaun käyttöönottamiseksi

768 Asia/9 V 12.12.2018, Valtuutettu Amanda Pasasen aloite kestävän hyvinvoin-
nin mittaamisen selvittämisestä

769 Asia/10 Henkilöstöjohtajan viran hakumenettelyn uusiminen

770 Asia/11 Helsingin liikkumisohjelma 2018-2021

771 Asia/12 Lausunto Uudenmaan liitolle Uusimaa-kaava 2050 -luonnoksesta

772 Asia/13 Pirjontien ja Pirkkolantien ympäristön asemakaavan ja asemakaavan 
muutoksen nro 12420 määrääminen osittain voimaan ennen asema-
kaavan lainvoimaisuutta (Oulunkylä, Pirkkola, Maunula)

773 Asia/14 Maankäyttösopimuksen ja esisopimuksen tekeminen Kiinteistö Oy 
Helsingin Ilmalankatu 2:n kanssa liittyen asemakaavan muutosehdo-
tukseen 12374

774 Asia/15 Sosiaali- ja terveyslautakunnan selvitys ruoka-aputoiminnan kehittämi-
sestä

775 Asia/16 Valtuutettu Atte Harjanteen toivomusponsi puun energiakäytön ilmas-
tovaikutuksien arvioinnista energiayhtiöiden konserniohjauksessa

776 Asia/17 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 760
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 Veronika 
Honkasalon ja Daniel Sazonovin sekä varatarkastajiksi Nasima Razmy-
arin ja Sanna Vesikansan.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 761
V 12.12.2018, Selvitys vuoden 2017 arviointikertomuksen johdosta 
suoritetuista toimenpiteistä

HEL 2017-005026 T 00 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa kaupunginvaltuustolle tiedoksi esityslis-
tan liitteenä olevan selvityksen vuoden 2017 arviointikertomuksen joh-
dosta suoritetuista toimenpiteistä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Juha Kesänen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36117

juha.kesanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Arviointikertomus 2017
2 Selvitys vuoden 2017 arviointikertomuksen toimenpiteistä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus sekä lauta- ja johtokunnat antoivat toukokuussa lau-
sunnot tarkastuslautakunnalle vuoden 2017 arviointikertomuksessa esi-
tetyistä toimenpidesuosituksista ja -kehotuksista. Näissä lausunnoissa 
esitettiin, mihin toimenpiteisiin toimialojen ja liikelaitosten oli tarkoitus 
ryhtyä arviointikertomuksen johdosta.

Kaupunginvaltuusto päätti 20.6.2018 tarkastuslautakunnan ehdotuksen 
mukaisesti merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 
vuodelta 2017 ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä asianomaisten 
lauta- ja johtokuntien lausunnot sekä kehotti kaupunginhallitusta anta-
maan joulukuun 2018 loppuun mennessä valtuustolle selvityksen siitä, 
mihin toimenpiteisiin toiminnasta vastaavat tahot ja tilivelvolliset ovat 
ryhtyneet arviointikertomuksen johdosta.
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Toimenpiteet, joihin toimialat ja liikelaitokset ovat ryhtyneet arviointiker-
tomuksen esitettyjen toimenpidesuositusten ja -kehotusten johdosta, on 
koottu liitteenä olevaan selvitykseen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Juha Kesänen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36117

juha.kesanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Arviointikertomus 2017
2 Selvitys vuoden 2017 arviointikertomuksen toimenpiteistä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Toimialajohtajat
Työterveysliikelaitos
Liikenneliikelaitos
Hallintojohtajat
Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 20.06.2018 § 202

Tarkastuslautakunta 29.05.2018 § 50

Tarkastuslautakunta 10.04.2018 § 32

Tarkastuslautakunta 03.04.2018 § 28

Tarkastuslautakunta 14.11.2017 § 106

Tarkastuslautakunta 19.06.2017 § 72

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 29.05.2018 § 114

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 23.05.2018 § 80

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 16.05.2018 § 15

Kaupunkiympäristölautakunta 15.05.2018 § 241
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Kaupunginhallitus 14.05.2018 § 337

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 08.05.2018 § 99

Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.05.2018 § 131

Tarkastuslautakunta 03.05.2017 § 48
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§ 762
V 12.12.2018, Myllypuron peruskoulun asemakaavan muuttaminen 
(nro 12517)

HEL 2017-003451 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 45. kaupunginosan (Vartiokylä) korttelin 
45146 tonttia 5, korttelin 45147 tonttia 2 sekä katualueita ja puistoa 
koskevan asemakaavan muutoksen 5.6.2018 päivätyn piirustuksen nu-
mero 12517 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perus-
tein. Asemakaavan muutokseen sisältyy liikennesuunnitelma numero 
6832.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12517 kartta, päivätty 5.6.2018 (kartan 
nimiötä täydennetty 22.10.2018)

2 Asemakaavan muutoksen nro 12517 selostus, päivätty 5.6.2018, täy-
dennetty 22.10.2018

3 Liikennesuunnitelma 6832/22.10.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Sähköverkko Oy
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Päätösehdotus



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 46/2018 6 (132)
Kaupunginhallitus

Asia/3
26.11.2018

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

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos koskee Myllypuron peruskoulun tontteja, niiden 
välissä kulkevaa Myllyväenpolkua ja vähäisessä määrin nykyisen ylä-
astetontin eteläpuolella olevaa puistoaluetta. Kaavaratkaisu mahdollis-
taa peruskoulun ylätalon laajentamisen ja Myllyväenpolun siirtämisen 
laajennuksen alueelta uuteen sijaintiin. Peruskoulun ylätalo (entinen 
Myllypuron yhteiskoulu) suojellaan.

Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa koulun laajentaminen kas-
vavan oppilasmäärän tarpeiden mukaisesti sekä parantaa erillisten 
tonttien välistä yhteyttä. Ylätalon suojelun perusteena on rakennukseen 
liittyvien historiallisten ja rakennustaiteellisten arvojen turvaaminen.

Rakennusoikeuden määrä kasvaa yhteensä noin 250 k-m².

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista ja on Helsingin uuden yleiskaavan mukainen. Alueella on voi-
massa useita asemakaavoja vuosilta 1966–2003.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Helsingin kaupunki omistaa alueet. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin 
aloitteesta.

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

Asemakaavan muutosehdotus pidettiin julkisesti nähtävillä 19.6.–
18.7.2018. Ehdotuksesta ei tehty muistutuksia ja siitä saatiin vain He-
len Sähköverkko Oy:n lausunto, jossa ei ollut huomautettavaa.

Liikennesuunnitelma

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 
6832), jonka mukaan Myllyväenpolku rakennetaan uuteen sijaintiin. 
Raitilla sallitaan koulun laajennusosan takapihalle kulkeva huoltoliiken-
ne.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ei tehty muutoksia julkisen 
nähtävilläolon jälkeen.
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Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille vähäisiä kustan-
nuksia, joista merkittävimmät ovat Myllyväenpolun siirtämisestä aiheu-
tuvat noin 50 000 euron (alv 0 %) kustannukset.

Päätösehdotus on kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspal-
velun tarkistetun esityksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12517 kartta, päivätty 5.6.2018 (kartan 
nimiötä täydennetty 22.10.2018)

2 Asemakaavan muutoksen nro 12517 selostus, päivätty 5.6.2018, täy-
dennetty 22.10.2018

3 Liikennesuunnitelma 6832/22.10.2018

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Sähköverkko Oy
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunginmuseo
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Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus 
Asemakaavoitus 22.10.2018

HEL 2017-003451 T 10 03 03

Hankenumero 1781_3

Asemakaavoituspalvelu on tarkistanut 5.6.2018 päivättyä 45. kaupungi-
nosan (Vartiokylä) korttelin 45146 tontin 5, korttelin 45147 tontin 2 sekä 
katualueiden ja puiston asemakaavan muutosehdotusta.

Asemakaavoituspalvelu toteaa, ettei kaavakartan merkintöihin tai mää-
räyksiin ole tehty muutoksia julkisen nähtävilläolon jälkeen, joten ehdo-
tusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. 

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Myllypuron peruskoulun 
tontteja, niiden välissä kulkevaa Myllyväenpolkua ja vähäisessä määrin 
nykyisen yläastetontin eteläpuolella olevaa puistoaluetta. Kaavaratkai-
su mahdollistaa peruskoulun ylätalon laajentamisen ja Myllyväenpolun 
siirtämisen laajennuksen alueelta uuteen sijaintiin. Peruskoulun ylätalo 
(entinen Myllypuron yhteiskoulu) suojellaan.

Korttelialueen tonttitehokkuuslukema pysyy entisellään (e = 0,5). Kou-
lutonttien rakennusoikeuden määrät muuttuvat vähäisessä määrin tont-
tien rajasiirtojen johdosta. 

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 
6832), jonka mukaan Myllyväenpolku rakennetaan uuteen sijaintiin. 
Raitilla sallitaan laajennusosan takapihalle kulkeva huoltoliikenne.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että metsäinen 
Myllyväenpolun alue koulutonttien välissä rakennetaan ja uutta puustoa 
on istutettava kaadettavan tilalle.

Helsingin kaupunki omistaa alueet. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin 
aloitteesta.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista. Kaavaratkaisu on voimassa olevan oikeusvaikutteisen Helsingin 
Yleiskaava 2002:n mukainen.
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Nyt laaditussa kaavaratkaisussa on myös otettu huomioon Helsingin 
uuden yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) tavoitteet. 

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1966–2003.

Helsingin kaupunki omistaa alueet. 

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille vähäisiä kustan-
nuksia: 

1. Myllyväenpolun siirron kustannukset, noin 50 000 euroa (alv 0 
%)

2. Yläkivenrinteen länsipään tasauksen muuttaminen
3. Koulun tonttijohtojen ja nykyisen Myllyväenpolun alla olevan 

keskijännitekaapelin järjestelyt.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 19.6.–18.7.2018

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle 5.6.2018 ja 
lautakunta päätti 5.6.2018 asettaa kaavaehdotuksen nähtäville. 

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan.

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia. 

Kaavaehdotuksesta saatiin yksi viranomaisen lausunto (Helen Sähkö-
verkko Oy) sen ollessa julkisesti nähtävillä. Lausunnossa ei ollut huo-
mautettavaa asemakaavan muutosehdotukseen.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ei tehty muutoksia julkisen 
nähtävilläolon jälkeen. Aineistoon tehdyt muut täydennykset on esitetty 
kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. 

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Lisätiedot
Mikko Näveri, arkkitehti, asemakaavoitus, puhelin: 310 37331

mikko.naveri(a)hel.fi
Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, puhelin: 310 37217
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sakari.mentu(a)hel.fi
Hanna-Mari Tuominen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37255

hanna-mari.tuominen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 05.06.2018 § 307

HEL 2017-003451 T 10 03 03

Hankenumero 1781_3

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

 asettaa 5.6.2018 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12517 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 45. kau-
punginosan (Vartiokylä) korttelin 45146 tonttia 5, korttelin 45147 
tonttia 2 sekä katu- ja puistoalueita.

 Päätösasiakirjat ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- 
ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2, sekä internet-sivuilla: Päätök-
senteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

 että asemakaavoituspalvelu pyytää ehdotuksesta tarvittavat lausun-
not

 valtuuttaa asemakaavoituspalvelun tekemään ehdotukseen vähäi-
siä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta ehdo-
tuksen sisältöä.

Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12517 hyväksymistä, mikäli 
ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia 
muistutuksia, eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta 
asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkiympäristölautakunnassa. 

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Mikko Näveri, arkkitehti, puhelin: 310 37331

mikko.naveri(a)hel.fi
Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Hanna-Mari Tuominen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37255
hanna-mari.tuominen(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 16.4.2018

HEL 2017-003451 T 10 03 03

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön asemakaavapalvelu on pyy-
tänyt Helsingin kaupunginmuseon lausuntoa koskien Myllypuron perus-
koulun, ent. yhteiskoulun tontin osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa. 
Kohteesta on laadittu rakennushistoriallinen selvitys vuonna 2017. Mu-
seo tarkastelee hanketta rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen nä-
kökulmasta, ja on päättänyt lausua kantanaan seuraavaa.

Myllypuron yläkoulun, alkujaan Myllypuron yhteiskoulu on arkkitehti 
Kimmo Söderholmin vuonna 1967 suunnittelema koulurakennus. Koulu 
rakennettiin osaksi Myllypuron lähiötä, yhdyskunnan koulukeskuksen 
osaksi.

Myllypuron lähiön asemakaava suunniteltiin vuonna 1962 kaupungin 
asemakaavaosastolla arkkitehti Jouko Aholan laatiman esisuunnitel-
man pohjalta. Esisuunnitelmassa alueelle sijoittui tiivis, suorakulmaisen 
korttelirakenteen muodostava kudelma, joka kuitenkin lopullisessa 
suunnitelmassa avautui erillisrakennusten muodostamaksi väljäksi ko-
konaisuudeksi. Alueen asemakaavassa toteutuu funktionalismille omi-
naisia piirteitä (esimerkkeinä on mainittu mm. Le Corbusierin 1930-lu-
vun alkupuolen suunnitelma Nemoursiin Algeriaan). Rakennusten la-
mellimuodot, kuutiomaiset rakennusmassat, nauhaikkunat, valkeat ele-
menttipinnat ja sisäänvedetyt pohjakerrokset muodostavat rakennusten 
ominaispiirteet ja luovat Myllypuron alueessa kaupunkikuvallisesti yhte-
näisen. Ympäristön ominaispiirteisiin kuuluu avoin metsäpuiston ilme. 
Myllypuron asuinalueelle sijoittui julkisina palveluina ostoskeskus, kou-
lukeskus sekä liikuntapuisto. Myllypuron alue rakennettiin nopeassa 
tahdissa pääosin vuosien 1963-66 välillä. 

Myllypuron asuinalueen rakennuttajat edustivat ajankuvaan nähden 
poikkeuksellisen monipuolisia toimijoita. Suurin rakennuttaja alueella oli 
v. 1957 perustettu yhdistys Asuntosäästäjät ry, joka kohteissaan urakoi 
jäsenilleen kohtuuhintaisia, osin itserakennettuja kerrostaloasuntoja. 
Uudisalueen asukasaktiivisuus vaikutti myös koulujen perustamiseen ja 
rakentamiseen. Kaupungin kansakoulun (ark. Pentti Ahola, 1966, Opin-
tiellä-inventoinnin arvoluokka 3) rinnalle nousi vuonna 1967 Myllypuron 
oppikouluyhdistyksen aloitteesta ja osarahoituksella toteutettu Myllypu-
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ron yhteiskoulu. Yhteiskoulu toimi yksityisenä oppikouluna. Sen yhtey-
teen valmistui yhdistyksen rakennuttama lukio vuonna 1973, arkkitehti-
na Reijo Ailus. Myllypuron yksityiskoulut siirtyivät kaupungin koulutoi-
men osaksi peruskoulu-uudistuksen yhteydessä vuonna 1977.

Myllypuron yhteiskoulu, nykyinen Myllypuron yläaste sijoittuu 60-luvun 
lopun modernisoituvan kouluarkkitehtuurin piiriin. Suurimittakaavainen, 
kaksikerroksinen koulurakennus jakautuu kahteen siipirakennukseen. 
Rakennus koostuu kahdesta blokista; erikoisluokat, ruokalan ja voimis-
telusali-juhlasalin käsittävästä keskushalli-rakennusosasta sekä keski-
käytäväratkaisuna toteutetusta luokkahuonesiivestä. Rakennus edus-
taa 1960-luvun modernistista betoniarkkitehtuuria, jossa korostuvat ma-
teriaalin tunteeseen, rakenteellisuuteen ja modulaarisuuteen liittyvät 
piirteet. Betoniarkkitehtuurin olemusta pehmentää luonnonvalo, jota 
hyödynnetään myös kattoikkunoissa. Suurimittakaavaista materiaalikä-
sittelyä elävöittävät avoimet vaihtelevat näkymät, monet yksityiskohdat 
ja rakennetta jäsentävä väritys. Kohteella on elimellinen yhteys ympä-
röivään metsäpuistoon, sitovina elementteinä toimivat laajat ulkokatok-
set ja muurirakenteet. Alkuperäinen yhteiskoulun ja lukion muodostava 
suorakulmainen sommitelma on rajannut keskelleen suojatun, etelään 
aukeavan koulupihan. Lukiorakennus on kuitenkin purettu vuonna 
2007. 

Myllypuron yläasteen koulu on käynyt läpi monia muutosvaiheita, joista 
keskeisin on ollut julkisivujen uudistus vuonna 2006. Korjauksessa ra-
kennuksen ominaisluonne on säilynyt, vaikkakin yksityiskohdissa ja 
eräissä keskeisissä rakennusosissa alkuperäisen ratkaisun keveys ja 
rakenteellisuus on kärsinyt.

Myllypuron yläkoulu on alueen rakennusinventoinnin piirissä nostettu 
esille laadukkaana 1960-luvun lopun kouluarkkitehtuurin edustajana. 
Myllypuron yläkoulu on potentiaalinen suojelukohde. Kaupunginmu-
seon ja kaupunkisuunnitteluviraston Opintiellä-inventoinnissa koulu on 
luokiteltu arvoluokkaan 2: Koulurakennus on ajalleen tyypillinen ja sen 
arkkitehtuurissa on laadukkaita elementtejä. Rakennuksella on histo-
riallisia arvoja. Korjaus- ja lisärakentamisen yhteydessä rakennuksen 
alkuperäiset arvot tulee huomioida ja muutokset sopeuttaa alkuperäi-
siin lähtökohtiin. Asemakaavassa tulee huomioida Myllypuron ent. yh-
teiskoulun rakennuksen kaupunkikuvalliset arvot suojelumerkinnöin. 
Kaupunginmuseon arvion mukaan rakennus kestää laadukkaasti toteu-
tetun laajennusosan, joka sopeutuu uutena kerrostumana kokonaisuu-
teen.

Tontin 45147 eteläosissa tulee huomioida alueelle sijoittuva ensimmäi-
sen maailmansodan aikainen linnoitusrakenne. Kyseessä on Helsingin 
maalinnoituksen tukikohdan VI tykkipatteri 65 suojahuoneineen. Kohde 
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on hyvin säilynyt ja ainoa laatuaan (muinaisjäännösrekisteritunnus 
1000011940). Tykkipatteri 65:n alue kuuluu valtakunnallisesti merkittä-
viin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin (RKY 2009). Tulevassa ase-
makaavamuutoksessa sm-1 -merkinnän rajaus tulee yhdenmukaistaa 
asemakaavan 11425 (v. 2006), muinaisjäännöksen aluerajauksen sekä  
RKY-alueen merkintöjen kanssa.

Lisätiedot
Mikko Lindqvist, arkkitehti, puhelin: +358 9 310 36972

mikko.lindqvist(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 29.03.2018 § 15

HEL 2017-003451 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12517 pohjakartan 
kaupunginosassa 45 Vartiokylä. 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: 12517 
Kaupunginosa: 45 Vartiokylä 
Kartoituksen työnumero: 12/2018 
Pohjakartta valmistunut: 2.3.2018 
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
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi
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§ 763
V 12.12.2018, Päiväkoti Suursuon uudisrakennuksen hankesuunni-
telman enimmäishinnan korottaminen

HEL 2017-004139 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy päiväkoti Suursuon uudisrakennuksen 
hankesuunnitelman indeksikorjatun enimmäishinnan korottamisen siten 
että hankkeen rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäve-
rottomana 13 100 000 euroa huhtikuun 2018 kustannustasossa ja 
hankkeen enimmäislaajuus on 3 326 brm².

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunginvaltuusto 30.8.2017 § 302
2 Hankesuunnitelma LPK Suursuo-DH Stigen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Oulunkylän Suursuonlaitaan on tehty päiväkotia koskeva hankesuunni-
telma sekä teetetty viitesuunnitelmat. Kolmikerroksinen betonirunkoi-
nen uudisrakennus tulee kasvatuksen ja koulutuksen toimialan suo-
men- ja ruotsinkielisen päivähoidon käyttöön. Rakennus suunnitellaan 
noin 335 tilapaikan päiväkodiksi. Päiväkotirakennus korvaa alueella toi-
mivan Suursuon päiväkodin ja ruotsinkielisen päiväkoti daghemmet Sti-
genin. Hankesuunnitelma on laadittu aiempien kiinteistöviraston tilakes-
kuksen, varhaiskasvatusviraston ja opetusviraston yhteistyönä. 
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Hankkeen kustannukseksi hyväksyttiin 11,2 miljoonaa euroa marras-
kuun 2016 kustannustasossa, mikä vastaa huhtikuun 2018 kustannus-
tasossa noin 12,3 miljoonan euron kustannusta.

Hankesuunnitelman mukaisen enimmäishinnan kustannusten nousu 
johtuu yleisestä markkinoilla tapahtuneesta hintojen noususta, suunni-
telmien tarkentumisen myötä selvinneestä rakennusmateriaalin ja työ-
määrän lisääntymisestä sekä toivomusponnen mukaisen ympärivuoro-
kautisen toiminnan eli 24 h-toiminnan integroimisesta hankkeeseen 
yleissuunnittelu- ja toteutussuunnitteluvaiheessa. Yhteensä enimmäis-
hinnan korotustarve on 757 279 euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 20.11.2018 antanut uudisrakennuk-
sen rakennustöiden enimmäishinnan korottamisesta puoltavan lausun-
non.

Esittelijän perustelut

Aikaisempi hankepäätös

Suursuon päiväkodin 25.4.2017 päivätty hankesuunnitelma on hyväk-
sytty kaupunginvaltuustossa 30.8.2017 § 302 siten, että hankkeen 
enimmäislaajuus on 3 326 brm² ja että rakentamiskustannusten enim-
mäishinta on arvonlisäverottomana 11 200 000 euroa marraskuun 
2016 kustannustasossa.

Suursuon päiväkodin hakesuunnitelman lähtökohtana on kolmikerroksi-
sen betonirunkoisen uudisrakennuksen rakentaminen kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan suomen- ja ruotsinkielisen päivähoidon käyttöön. 
Rakennus on suunniteltu noin 335 tilapaikan päiväkodiksi. Suunnitel-
mien mukaan uusi päiväkotirakennus korvaa alueella toimivan Suur-
suon päiväkodin ja ruotsinkielisen päiväkoti daghemmet Stigenin.

Kaupunginvaltuusto on samalla hyväksynyt valtuutettu Terhi Peltokor-
ven toivomusponnen, että Suursuon päiväkodin jatkosuunnittelussa 
selvitetään päiväkodin tilojen toimivuus myös ilta- ja vuorohoitopäiväko-
tina.

Kaupunginvaltuuston päätös 30.8.2017 § 302 on liitteenä 1. Hanke-
suunnitelma on liitteenä 2.

Muutokset suunnitelmissa ja enimmäishinnan kustannustason nousun syyt

Toivomusponnen pohjalta kaupunkiympäristön toimiala on yhteistyössä 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa kehittänyt ympärivuoro-
kautisen toiminnan mahdollistavan ratkaisun. Tämä on aiheuttanut 
muutoksia hankesuunnitelman mukaisiin toteutus- ja rakennuslupavai-
heen suunnitelmiin. Rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen on suun-
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niteltu ympärivuorokautinen alue, jonka suunnittelussa on huomioitu 
muun muassa seuraavat seikat: poistumisturvallisuutta on parannettu 
uudella uloskäynnillä, wc-tiloja on riittävästi, yöpyville lapsille on kiinteät 
sängyt, keittiö on varusteltu vuorohoidon vaatimusten mukaisesti, ym-
pärivuorokautisella alueella lapsilla on mahdollisuus käydä suihkussa, 
lasten ja hoitajien kalusteita ja varusteita on lisätty, yökäyttö on huo-
mioitu lukituksessa.

Enimmäishinnan korotustarpeen aiheuttavien kustannusten muodostu-
minen:

• 24 h-toiminnan järjestämisen aiheuttamat muutokset 200 000 euroa

• kaivu- ja louhintamäärät kasvaneet suunnittelun tarkennuttua 200 000 
euroa

• betonielementtirunko paikallavalurungoksi lisäraudoituksineen 
120 000 euroa

• LVI-järjestelmien kustannukset nousseet suunnitelmien tarkennuttua 
100 000 euroa

• runkoportaiden kustannukset nousseet suunnitelmien tarkennuttua 
70 000 euroa

• rakennusvalvonnan edellyttämät hulevesijärjestelmät 50 000 euroa

• muut lisäkustannukset 17 279 euroa

Yhteensä enimmäishinnan korotustarve on 757 279 euroa.

Rahoitus

Hanke sisältyy vuoden 2019 talousarvioesityksen talonrakennushank-
keiden rakentamisohjelmaan vuosiksi 2019 - 2028. Hanke on merkitty 
11,2 miljoonan euron suuruisena vuosina 2018 - 2020 rakennettavana 
hankkeena. Hankkeen rahoitustarve 13,1 miljoonaa euroa otetaan huo-
mioon rakentamisohjelmaa tarkistettaessa.

Vuokravaikutukset

Enimmäishinnan korottamisen vuokravaikutukset: 

Korotusta tulee 3,73 euroa/htm²/kk.

Kaupunginvaltuuston päätöksen 30.8.2017 § 302 mukaan uudisraken-
nuksen kustannusten mukaisesti laskettu vuokra-arvio käyttäjälle olisi 
ollut 24,50 euroa/htm²/kk.
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Enimmäishinnan korotuksen mukaan laskettu uudisrakennuksen (13,1 
milj. euroa) vuokra-arvio käyttäjälle on 28,23 euroa/htm²/kk,  josta pää-
omavuokran osuus on 22,47 euroa/htm²/kk ja ylläpitovuokran osuus 
5,76 euroa/htm²/kk.

Uudisrakennuksen vuokranmaksun perusteena oleva huoneistoala on 
2 684 htm². Päiväkodin vuokrakustannukset ovat kuukaudessa noin 
75 769 euroa/kk ja vuodessa noin 909 232 euroa. Vuokrakustannukset 
yhtä tilapaikkaa kohden kuukaudessa ovat noin 226 euroa/kk (tilapaik-
koja yhteensä 335).

Rakennetun omaisuuden vuokran laskentaperusteena on 3 % tuotto ja 
30 vuoden poistoaika. Pääomavuokra tarkentuu toteutuneiden kustan-
nusten mukaan ja ylläpitovuokra valmistumisajankohdan ylläpitovuok-
raa vastaavaksi.

Väistötilakustannus

Väistötiloilla ei ole vuokravaikutuksia hankkeelle.

Aikataulu ja toteutus

Uudisrakennushankkeen tavoiteaikataulun mukaisesti rakentaminen 
aloitetaan vuoden 2019 tammikuussa. Käyttöönoton osalta tavoite on 
14.8.2020 mennessä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 20.11.2018 antanut uudisrakennuk-
sen rakennustöiden enimmäishinnan korottamisesta puoltavan lausun-
non. Lautakuntakunta toteaa, että hakesuunnitelman mukaiset muutok-
set on varhaiskasvatuksen ympärivuorokautisen päivähoidon palvelu-
verkkotarkastelun myötä esitetty uudisrakennukseen suunniteltavaksi 
ympärivuorokautiseen päivähoidon toimintaan soveltuvat tilat.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunginvaltuusto 30.8.2017 § 302
2 Hankesuunnitelma LPK Suursuo-DH Stigen

Muutoksenhaku
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Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 23.10.2018 
§ 114

HEL 2017-004139 T 10 06 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle edelleen esitettäväksi LPK Suursuo - DH 
Stigenin uudisrakennuksen rakennustöiden 11,2 milj. euron eli huhti-
kuun 2018 kustannustasossa 12 342 721 euron enimmäishinnan korot-
tamista 757 279 eurolla siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 
3 326 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta arvonlisäverotto-
mana 13,1 milj. euroa huhtikuun 2018 hintatasossa.

Päätös tehtiin ehdolla, että kasvatuksen ja koulutuksen toimiala hyväk-
syy muuttuneen vuokran.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Ari Hulkkonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 27925

ari.hulkkonen(a)hel.fi
Päivi Etelämäki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi
Jarmo Raveala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 30.08.2017 § 302

HEL 2017-004139 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä Suursuon päiväkodin 25.4.2017 päivätyn hankesuunnitelman 
siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 3 326 brm² ja rakentamiskus-
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tannukset ovat enimmillään arvonlisäverottomina 11,2 milj. euroa kus-
tannustasossa 11/2016. 

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat toivomusponnet:

1 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään jatkosuunnitte-
lussa mahdollisuudet järjestää pienten lasten päivittäinen toimin-
ta sekä ulkona että sisällä mahdollisimman rauhallisiin kokonai-
suuksiin. Selvitetään mahdollisuudet pienryhmätoiminnan toteu-
tumiseen aidosti esimerkiksi riittävällä määrällä kulkureittejä, 
sisäänkäyntejä ja ulkoilualueita. Hyödynnetään suunnittelussa 
palvelumuotoiluosaamista ja henkilökunnan ja käyttäjien palau-
tetta ja kokemuksia kaupungin suurien päiväkotiyksikköjen toimi-
vuudesta ja parannusehdotuksista. (Mari Holopainen)

  
2 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään Suursuon päivä-

kodin jatkosuunnittelussa päiväkodin tilojen toimivuus myös ilta- 
ja vuorohoitopäiväkotina. (Terhi Peltokorpi)

Käsittely

30.08.2017 Ehdotuksen mukaan

Keskustelun kuluessa ehdotettiin hyväksyttäväksi kaksi toivomuspont-
ta.

Valtuutettu Mari Holopainen ehdotti valtuutettu Otso Kivekkään kannat-
tamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

1 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään jatkosuunnitte-
lussa mahdollisuudet järjestää pienten lasten päivittäinen toimin-
ta sekä ulkona että sisällä mahdollisimman rauhallisiin kokonai-
suuksiin. Selvitetään mahdollisuudet pienryhmätoiminnan toteu-
tumiseen aidosti esimerkiksi riittävällä määrällä kulkureittejä, 
sisäänkäyntejä ja ulkoilualueita. Hyödynnetään suunnittelussa 
palvelumuotoiluosaamista ja henkilökunnan ja käyttäjien palau-
tetta ja kokemuksia kaupungin suurien päiväkotiyksikköjen toimi-
vuudesta ja parannusehdotuksista.

  

Valtuutettu Terhi Peltokorpi ehdotti valtuutettu Sami Muttilaisen kannat-
tamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

2 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään Suursuon päivä-
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kodin jatkosuunnittelussa päiväkodin tilojen toimivuus myös ilta- 
ja vuorohoitopäiväkotina.

  

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

Toivomusponsien hyväksymisestä äänestettiin erikseen.

1 äänestys

Valtuutettu Mari Holopaisen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI.

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään jatko-
suunnittelussa mahdollisuudet järjestää pienten lasten päivittäinen toi-
minta sekä ulkona että sisällä mahdollisimman rauhallisiin kokonai-
suuksiin. Selvitetään mahdollisuudet pienryhmätoiminnan toteutumi-
seen aidosti esimerkiksi riittävällä määrällä kulkureittejä, sisäänkäynte-
jä ja ulkoilualueita. Hyödynnetään suunnittelussa palvelumuotoiluosaa-
mista ja henkilökunnan ja käyttäjien palautetta ja kokemuksia kaupun-
gin suurien päiväkotiyksikköjen toimivuudesta ja parannusehdotuksista.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 71
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju 
Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, 
Fatim Diarra, Jörn Donner, Mika Ebeling, Tuula Haatainen, Atte Harjan-
ne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopai-
nen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Katriina Juva, Jukka Järvi-
nen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koi-
vulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, 
Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Maria Landén, Petra Malin, Otto 
Meri, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilai-
nen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Dani Niskanen, Laura Nordström, 
Mia Nygård, Maria Ohisalo, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpa-
la, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Marcus Ranta-
la, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Mirita 
Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soinin-
vaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Thomas Wallg-
ren, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Mauri Venemies, Sinikka 
Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Tyhjä: 13
Harry Bogomoloff, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Atte Kaleva, Pia Kop-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 46/2018 21 (132)
Kaupunginhallitus

Asia/4
26.11.2018

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

ra, Kauko Koskinen, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Wille Rydman, 
Juhani Strandén, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Poissa: 1
Eero Heinäluoma

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Mari Holopaisen ehdottaman 
toivomusponnen.

2 äänestys

Valtuutettu Terhi Peltokorven ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI.

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään Suursuon 
päiväkodin jatkosuunnittelussa päiväkodin tilojen toimivuus myös ilta- ja 
vuorohoitopäiväkotina.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 72
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju 
Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, 
Fatim Diarra, Mika Ebeling, Tuula Haatainen, Jussi Halla-aho, Atte Har-
janne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holo-
painen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Katriina Juva, Jukka Jär-
vinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Ki-
velä, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Terhi 
Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra 
Malin, Otto Meri, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami 
Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Dani Niskanen, Laura 
Nordström, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Jenni Pajunen, Matti Parpala, 
Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, 
Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Daniel 
Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Juhani St-
randén, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Matias Turk-
kila, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Mauri 
Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan 
Yanar

Tyhjä: 12
Harry Bogomoloff, Jörn Donner, Juha Hakola, Kauko Koskinen, Maria 
Landén, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Wille Ryd-
man, Mirita Saxberg, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Poissa: 1
Eero Heinäluoma
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Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Terhi Peltokorven ehdottaman 
toivomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 14.08.2017 § 737

HEL 2017-004139 T 10 06 00

Esitys

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Suursuon päiväkodin 25.4.2017 
päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 
3 326 brm² ja rakentamiskustannukset ovat enimmillään arvonlisäverot-
tomina 11,2 milj. euroa kustannustasossa 11/2016. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Varhaiskasvatuslautakunta 16.05.2017 § 57

HEL 2017-004139 T 10 06 00

Päätös

Varhaiskasvatuslautakunta päätti hyväksyä päiväkoti Suursuo-Stigenin 
tarveselvityksen ja antoi kiinteistölautakunnalle 25.4.2017 päivätystä 
hankesuunnitelmasta omalta osaltaan puoltavan lausunnon.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Pirjo-Riitta Sihvonen, suunnittelija, puhelin: 310 43229

pirjoriitta.sihvonen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 04.05.2017 § 204
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HEL 2017-004139 T 10 06 00

Kiinteistökartta 115/680 496, Suursuonlaita 6

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle Suursuon päiväkodin 
25.4.2017 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hank-
keen enimmäislaajuus on 3 326 brm² ja rakentamiskustannukset ovat 
enimmillään arvonlisäverottomina 11,2 milj. euroa kustannustasossa 
11/2016. 

Päätös tehdään ehdolla, että varhaiskasvatusvirasto ja opetusvirasto 
antavat hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

Kiinteistölautakunta päätti oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen jat-
kamaan tämän hankkeen suunnittelua odottamatta hankepäätöksen 
lainvoimaisuutta.

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Ari Hulkkonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 27925

ari.hulkkonen(a)hel.fi
Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi
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§ 764
V 12.12.2018, Keskusvaalilautakunnan varajäsenen valinta

HEL 2018-012011 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheen-
johtajan ehdotuksesta.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Oskar Yrjölälle eron keskusvaalilautakunnan varajäsenen 
luottamustoimesta ja

 valitsee ____________ varajäseneksi keskusvaalilautakuntaan vuo-
den 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Oskar Yrjölän (FP) 7.6.2017 (§ 263) varajä-
seneksi keskusvaalilautakuntaan (sijaantulojärjestyksessä neljäs vara-
jäsen) vuonna 2021 päättyväksi toimikaudeksi. Oskar Yrjölä pyytää 
15.11.2018 eroa keskusvaalilautakunnan jäsenen luottamustoimesta 
kotikunnan vaihtumisen vuoksi.
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Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi 
erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön 
valinnut toimielin.

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

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

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 15.11.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Keskusvaalilautakunta
Taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 765
V 12.12.2018, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston 
jäsenen valinta

HEL 2018-012000 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Oskar Vidingille eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
nuorisojaoston jäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee Teppo Marttisen jäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakun-
nan nuorisojaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 15.11.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Oskar Vidingin (PS) 14.2.2018 (§ 35) jäse-
neksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaostoon vuonna 2021 
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päättyväksi toimikaudeksi. Oskar Viding pyytää 15.11.2018 eroa kult-
tuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston jäsenen luottamustoi-
mesta.

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

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

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

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 15.11.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto
Taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 766
V 12.12.2018, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

HEL 2018-011937 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Tero Rytköselle eron käräjäoikeuden lautamiehen luotta-
mustoimesta ja

 valitsee Tarik Ahsanullahin 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 13.11.2018

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 §) Tero Rytkösen (Kok.) kä-
räjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 toukokuun lopussa päätty-
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väksi toimikaudeksi. Tero Rytkönen pyytää 13.11.2018 eroa käräjäoi-
keuden lautamiehen luottamustoimesta.

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

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

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 13.11.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus Kunnallisvalitus, valtuusto
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§ 767
V 12.12.2018, Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite anonyymin 
työnhaun käyttöönottamiseksi

HEL 2018-006254 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Kaupunginhallitus edellytti, että uusi rekrytointijärjestelmä mahdollistaa 
aktiivisen, asteittaisen anonyymin rekrytoinnin lisäämisen ja sen kehit-
tämisen saatujen kokemusten perusteella. Kaupunginhallitukselle ra-
portoidaan kokemuksista jatkotoimenpiteiden suunnittelun pohjaksi vii-
meistään vuonna 2020.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti:

Päätösehdotuksen loppuun lisätään kappale "Kaupunginhallitus edel-
lyttää, että uusi rekrytointijärjestelmä mahdollistaa aktiivisen, asteittai-
sen anonyymin rekrytoinnin lisäämisen ja sen kehittämisen saatujen 
kokemusten perusteella. Kaupunginhallitukselle raportoidaan kokemuk-
sista jatkotoimenpiteiden suunnittelun pohjaksi viimeistään vuonna 
2020."

Perusteluosassa uuden rekrytointijärjestelmän käyttöönottoa koskeva 
ajankohta "kesällä 2019" muutetaan muotoon "syksyllä 2019".

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite, anonyymi rekrytointi
2 Nimetön rekrytointi_tilannekatsaus_KHS

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Suldaan Said Ahmed ja 37 muuta valtuutettua ovat 
30.5.2018 päivätyssä aloitteessaan (liite 1) esittäneet, että Helsingin 
kaupunki ottaisi käyttöön anonyymin rekrytoinnin.

Anonyymillä työnhaulla edistetään mahdollisuuksia rekrytoinnissa. Me-
netelmä pyrkii edistämään mahdollista tahatonta syrjintää kohtaavien 
henkilöiden mahdollisuuksia tulla rekrytoiduksi. 

Täysin anonyymissä rekrytoinnissa hakemuksesta poistetaan näkyvistä 
hakijan nimi, syntymäaika, osoite, äidinkieli, sukupuoli ja muu sellainen 
tieto, joka voi tietoisesti tai tiedostamatta vaikuttaa rekrytoivan esimie-
hen valintoihin. Haastatteluvalinnat tehdään tietämättä em. seikkoja ha-
kijoista. Osittain anonyymissä haussa voidaan esimerkiksi tuottaa vain 
hakijayhteenveto nimettömänä. Prosessi on kummassakin tapauksessa 
anonyymi tai nimetön vain haastatteluun asti.

Nykytilanne

Kaupunginhallitus toteaa, että anonyymiä rekrytointia on kaupunkiorga-
nisaatiossa kokeiltu kuluneiden vuosien aikana yksittäisiin tehtäviin rek-
rytoitaessa. Näistä kokemuksista sekä menetelmän eduista, haasteista 
ja toteuttamismahdollisuuksista on tehty kaupungin sisäisiä kyselyjä ja 
selvityksiä, joista viimeisimpänä kaupunginhallitukselle toimitettu selvi-
tys kaupungin kokemuksista anonyymin rekrytoinnin kokeiluissa 
(15.6.2018, liite 2). 

Hyvästä tavoitteestaan huolimatta täysin anonyymiin rekrytointiin liittyy 
pulmia. Keskeinen haaste on, että kun suurin osa hakemuksen tiedosta 
joudutaan peittämään, hakijan osaamisesta ja kyvykkyydestä on enää 
vaikea saada ymmärrettävää kuvaa. Juuri osaamisen ja kyvykkyyden 
tulisi kuitenkin olla olennainen peruste haastatteluun valinnalle. Toinen 
merkittävä haaste liittyy menetelmän työläyteen, joka johtuu muun 
muassa järjestelmätuen puutteesta. Kun anonymisointi joudutaan teke-
mään käsin, prosessista tulee normaalia monivaiheisempi ja se sitoo 
runsaasti aikaa ja henkilötyötä. Tämä on ristiriidassa muun muassa 
rekrytointien tehokkuuden parantamiseen tähtäävien tavoitteiden kans-
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sa. Kaupungin johtoryhmä on valinnut rekrytointiprosessien läpimenoa-
jan yhdeksi lean-tarkastelun kohteeksi (Palveluprosessien leanaus).  

Kaupunginhallitus toteaa, että toimialat ja liikelaitokset ovat voineet to-
teuttaa rekrytointeja anonyymeinä ja siihen kannustetaan. Menetelmän 
käyttö on perustelluinta erikseen määritellyissä tehtävissä toimialan tai 
liikelaitoksen tarpeiden ja työvoiman saatavuustilanteen mukaan. 

Järjestelmätukea menetelmän käyttöön ei tällä hetkellä ole. Kesällä 
2019 käyttöön otettava uusi rekrytointijärjestelmä mahdollistaa osittain 
anonyymin rekrytoinnin (hakijoiden raportointi nimettömänä).

Laadukkaassa rekrytoinnissa toteutuu yhdenvertaisuus

Anonyymin rekrytoinnin kautta parhaimmillaan saavutettavat hyödyt 
ovat tavoiteltavia. Yhdenvertainen ja tasa-arvoinen rekrytointitapa on 
linjassa kaupungin strategian ja henkilöstöpoliittisten periaatteiden 
kanssa.

Ratkaisu yhdenvertaisuuden toteutumiseen ei kuitenkaan löydy yksittäi-
sestä menetelmästä tai menetelmän mahdollistavasta järjestelmästä, 
vaan pohjimmiltaan kyse on rekrytointiosaamisesta ja -ajattelusta. On-
nistuakseen rekrytointien tulee olla tavoitteellisia ja hyvin suunniteltuja, 
ja tehtävänkuvien koulutus-, kokemus- ja osaamisvaatimuksineen tulee 
olla huolellisesti mietittyjä. Rekrytointiprosessin eri vaiheet suunnittelus-
ta valintaan tulee osata toteuttaa siten, että niissä huomioidaan hakijoi-
den syrjimätön kohtelu. Ilmoituksessa ilmoitettujen valintakriteerien tu-
lee ohjata valintaa läpi prosessin, taustatekijöistä riippumatta. Kaikki tä-
mä edellyttää osaamista ja huolellista paneutumista rekrytointeihin.

Esimiesten rekrytointiosaamisen kehittämisellä ja anonyymillä rekry-
toinnilla on sama tavoite – rekrytoinnin toteuttaminen henkilöneutraalisti 
ja tasapuolisesti, jolloin varmistuu myös hyvä hakijakokemus. Kaupun-
ginkanslian henkilöstöosasto on viime vuosien aikana panostanut rek-
rytointiosaamisen edistämiseen mm. kouluttamalla säännöllisesti esi-
miehiä ja HR-henkilöstöä. Tämä työ jatkuu, mutta samalla voi olla tar-
peen tarkastella, onko tarjonta riittävää vai tulisiko rekrytointiin liittyvää 
koulutusta olla tarjolla enemmän, säännöllisempänä ja monipuolisem-
pana. Henkilöstöosaston tuottaman koulutuksen lisäksi osa toimialoista 
tuottaa omaa rekrytointikoulutusta esimiehilleen.

Toisaalta kouluttaminen ei yksin riitä, vaan tarvitaan myös muita tekoja. 
Esimerkiksi muun kielisten entistä parempi rekrytoituminen kaupungin 
esimies- ja asiantuntijatehtäviin edellyttää myös säännösten purkamis-
ta, joka ei aina ole yksittäisen esimiehen tai hänen esimiehensä päätet-
tävissä, esimerkiksi kun kyse on virasta. Kielitaitovaatimusten kohdalla 
on tarpeen käyttää tarkkaa harkintaa, missä tehtävissä erinomainen 
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suomen kielen kirjallinen taito tai tyydyttävä ruotsin kielen taito on to-
della tarpeen tehtävän hoitamiseksi, jotta vaatimus ei rajaa hakijoita ai-
heettomasti. Koulutusvaatimusten kohdalla on tarpeen miettiä muun 
muassa, miten tunnistamme ja tunnustamme ulkomailla suoritettuja tut-
kintoja etenkin silloin, kun tehtävään liittyvä koulutusvaatimus ei tule 
lainsäädännöstä. Tämä kaikki on taustatyötä, jota tulee tehdä proaktii-
visesti.

Johtopäätökset ja toimenpiteet

Kaupunginhallitus toteaa, että hyväksymässään henkilöstön yhdenver-
taisuussuunnitelman tavoitteissa ja toimenpiteissä (Khs 18.6.2018, 
§449) on yhtenä toimenpiteenä nostettu esiin nimettömän rekrytoinnin 
edistäminen ja sen selvittäminen, miten uutta kesällä 2019 käyttööno-
tettavaa rekrytointijärjestelmää voidaan hyödyntää rekrytointien toteut-
tamiseksi nimettömänä. Myös valmisteilla olevan tasa-arvosuunnitel-
man toimenpiteissä vuosille 2019 - 2021 on mainittu nimetön rekrytointi 
yhtenä mahdollisuutena.

Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että kestävin tie osaavaan, yhdenver-
taiseen rekrytointiin on yhdistelmä erilaisia toimia. Tarvitaan osaamisen 
kehittämistä, tietoisuuden lisäämistä, asenteisiin vaikuttamista, ohjeis-
tamista ja osin myös käytännön työkaluja. Alla jo käytössä ja suunnit-
teilla olevia toimenpiteitä:

Käytäntö tai toimenpide Vaikutus
  
Säännöllinen rekrytointikoulutus 
esimiehille ja HR-henkilöstölle

Osaamistaso nousee, rekrytointiin 
liittyvä ajattelu kehittyy

  
Nimetön hakijaraportointi (uudessa 
järjestelmässä)

Mahdollistaa yhden prosessin vai-
heen nimettömänä

  
Valintakriteereihin liittyvien sään-
nösten tarkastelu, esim.kielitaito-
vaatimusten tarkastelu, suhtautumi-
nen ulkomailla suoritettuihin tutkin-
toihin

Mahdollistaa erit. muun kielisten 
paremman työllistymisen esimies- 
ja asiantuntijatehtäviin

  
Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon 
korostaminen aiempaa vahvemmin 
esim. henkilöstöhankinnan periaat-
teissa

Raamittaa rekrytointiin liittyvää toi-
mintaa

  
Monimuotoisuutta korostavan työ- Viestinnällinen, rohkaisee vähem-
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nantaja-lausekkeen käyttö työpaik-
kailmoittelussa

mistö-ryhmien edustajia hakemaan 
tehtäviä

  
Esimiehille suunnattu viestintä mo-
nimuotoisesta rekrytoinnista

Viestinnällinen, vaikuttaa asentei-
siin

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että edellä kuvatut kehittämistoimen-
piteet ovat riittäviä yhdenvertaisuuden edistämiseksi kaupungin rekry-
toinneissa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite, anonyymi rekrytointi
2 Nimetön rekrytointi_tilannekatsaus_KHS

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.11.2018 § 743

HEL 2018-006254 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

19.11.2018 Pöydälle

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Lisätään seuraava virke:

"Kaupunginhallitus edellyttää, että haastattelua edeltävät vaiheet rekry-
toinnissa olisivat uuden rekryjärjestelmän käyttöönoton jälkeen pää-
sääntönä anonyymeja."
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Kannattaja: Otso Kivekäs

Anna Vuorjoen vastaehdotusta ei käsitelty asian käsittelyn keskeyttämi-
sen vuoksi.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheen-
johtajan ehdotuksesta.

12.11.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi
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§ 768
V 12.12.2018, Valtuutettu Amanda Pasasen aloite kestävän hyvin-
voinnin mittaamisen selvittämisestä

HEL 2018-010108 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Amanda Pasasen aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Amanda Pasasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Amanda Pasanen ja 16 valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että Helsingin on selvitettävä kestävän hyvinvoinnin mittaamista. Kehi-
tystä on mitattava myös muilla tavoin kuin bruttokansantuotteen kasvun 
avulla. Kansainvälisesti on selvitetty vaihtoehtoisten mittarien kehittä-
mistä ja käyttöä päätöksenteon tukena. Ympäristökriisit, sosiaalinen 
eriarvoisuus ja köyhyyden torjunta edellyttävät vaikuttavia toimia ja uu-
sia seurantavälineitä. Uudenlaiset mittarit kuvaavat arvostuksen muu-
toksia kaupungin toiminnan seurannassa. 

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.3.2018 (§ 153) kaupunkistrategial-
le mittaristokokonaisuuden sekä merkinnyt tiedoksi seurattavat kan-
sainväliset vertailut. Strategian mittareiden ja indikaattoreiden valmiste-
lussa olivat osallisina kaikki kaupungin toimialat sekä kaupunginkans-
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lian suunnittelutoiminnot. Mittariston valmistelua johti kaupungin johto-
ryhmä. 

Strategiamittaristo on luokiteltu kaupunkistrategian teemakokonaisuuk-
sien mukaan kolmeen pääryhmään: Kestävän kasvun turvaaminen, 
Uudistuvat palvelut sekä Vastuullinen taloudenpito. Jokaiselle teema-
kokonaisuudelle on strategian sisällön pohjalta muodostettu 1-8 alatee-
maa. 

Kestävän kasvun turvaaminen -teemaan sisältyviä alateemoja ovat 
yleinen viihtyvyys ja turvallisuus, terveyden ja hyvinvoinnin edistämi-
nen, väestöryhmien ja alueiden väliset hyvinvointierot, lasten ja nuorten 
hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy, liikunnan edistäminen, ekologises-
ti kestävä kehitys, kaupunkirakenteen toiminnallisuus sekä elinvoimai-
suus ja matkailu. Kestävän kasvun turvaaminen -teemaan kuuluu 26 
mittaria mittaristokokonaisuuden yhteensä 49 mittarista. 

Kaupunkistrategian toteuttamisen mittaristokokonaisuutta tarkennetaan 
seurannan kestäessä. 

Kaupunginhallitus on edelleen ilmoittanut vastauksessaan valtuutettu 
Jenni Pajusen aloitteeseen 26.9.2018 (§ 242), että Helsinki ryhtyy toi-
sena kaupunkina maailmassa raportoimaan YK:n kestävän kehityksen 
Agenda 2030 -tavoitteiden toteutumisesta kaupunkitasolla. Tämä tavoi-
teohjelma on laaja-alainen kokonaisuus, joka jakautuu 17 päätavoittee-
seen ja nämä puolestaan noin kymmeneen alatavoitteeseen. Vapaaeh-
toinen raportointi YK:n maailmanlaajuisiin mittareihin perustuvin tiedoin 
avaa päätöksentekoon näköalan kaupungin tilanteesta kestävää kehi-
tystä edistävänä toimijana. 

Valmistelutyö kevään 2019 aikana julkaistavaa ensimmäistä raporttia 
varten on käynnissä. Raporttia on edelleen tarkoitus kehittää seuraavi-
na vuosina strategiamittariston tarkentuessa ja myös perustuen kan-
sainvälisen yhteistyön ja verkottumisen antamaan tietoon. 

Edellä kuvatut toimenpiteet täyttävät laajasti aloitteen pyrkimyksen so-
siaalisen hyvinvoinnin ja ekologisen kestävyyden huomioimisesta pää-
töksentekoa varten tuotetussa tiedossa.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
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Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055
olli.lahtinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Amanda Pasasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.11.2018 § 750

HEL 2018-010108 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

19.11.2018 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Otso Ki-
vekkään ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi
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§ 769
Henkilöstöjohtajan viran hakumenettelyn uusiminen

HEL 2018-009317 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että henkilöstöjohtajan virka julistetaan uudel-
leen haettavaksi. 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että henkilöstöjohtajan virkaan aikai-
semman haun perusteella tulleet hakemukset otetaan huomioon.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osal-
ta heti.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakijaluettelo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaa hakeneet Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti 25.6.2018, 458 § merkitä tiedoksi Marju Pohja-
niemen irtisanoutumisen henkilöstöjohtajan virasta 1.1.2019 lukien. Sa-
malla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkansliaa aloittamaan 
viran täyttömenettelyn. 
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Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 10 kohdan mukaan kaupunginhallitus 
päättää kansliapäällikköä seuraavan alemman organisaatiotason johta-
vien viranhaltijoiden virkaan ottamisesta ja 23 luvun 1 §:n 5 kohdan 
mukaan nimittävä viranomainen päättää viran kelpoisuusvaatimuksista. 

Henkilöstöjohtajan virka oli julkisesti haettavana 31.8.–17.9.2018. Ha-
kuilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 
2.9.2018. Lehti-ilmoitusten lisäksi hakuilmoitus oli esillä kaupungin säh-
köisessä rekrytointipalvelussa osoitteessa helsinkirekry.fi sekä Oiko-
tie.fi-, ja LinkedIn-palveluissa. Lisäksi hakuilmoitus julkaistiin henkilös-
töjohdon ammattilaisten yhdistys Henry ry:n verkkotiedotteessa. Hakua 
markkinoitiin myös verkkobannerilla HS.fi -mobiilipalvelussa.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemus 
johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen 
tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Muodollisten kelpoisuusvaati-
musten lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin usean vuoden kokemus-
ta HR-toiminnon johtamisesta suuressa organisaatiossa sekä kattavaa 
HR:n kokonaisuuden tuntemusta. Lisäksi edellytettiin vahvaa ihmisten 
johtamistaitoa; kykyä ja halua johtaa henkilöstöä kohti uusia toiminta-
malleja ja toimintatapoja sekä taitoa ja kokemusta yhteistyöverkostojen 
ja -rakenteiden johtamisesta. 

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

Kunnallisen viranhaltijalain 2 luvun 4 §:n mukaan nimittävä viranomai-
nen voi päättää viran hakuajan pidentämisestä, kokonaan uudesta ha-
kumenettelystä tai viran täyttämättä jättämisestä. Virka voidaan julistaa 
uudelleen haettavaksi, jos kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita ei 
ole tai hakijoita on vain muutama tai jos muuten katsotaan tarpeellisek-
si saada uusia hakijoita. 

Henkilöstöjohtajan virkaa haki hakuajan kuluessa 25 henkilöä, joista 
yksi on sittemmin perunut hakemuksensa. Hakijoista yksi ei täyttänyt 
viran kelpoisuusvaatimusta koulutuksen osalta ja yksi johtamiskoke-
muksen osalta. Hakijaluettelo on liitteenä 1.

Rekrytointiprosessin aikana haastateltiin yhteensä yhdeksää hakijaa. 
Henkilöarviointiin kutsuttiin neljä hakijaa. Henkilöarvioinnit suoritti 
Psycon Oy ajalla 15.–19.10.2018. Toiselle haastattelukierrokselle mar-
raskuussa päätettiin henkilöarviointien jälkeen kutsua vain kaksi haki-
jaa. 

Henkilöstöjohtaja on yksi maailman toimivimman kaupungin avainteki-
jöistä. Henkilöstön rooli kaupungin kaikessa toiminnassa ja asiakasko-
kemuksen parantamisessa on aivan keskeinen. Siten myös henkilöstö-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 46/2018 41 (132)
Kaupunginhallitus

Asia/10
26.11.2018

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

hallinnon kehittämiseen, henkilöstön hyvinvointiin ja henkilöstöpolitiikan 
modernisointiin liittyy entistä suurempia kehitystarpeita ja odotuksia.

Henkilöstöjohtajan rooli työnantajapolitiikan ja henkilöstökokemuksen 
uudistajana on keskeinen ja hän on avainroolissa suhteessa lukuisiin 
merkittäviin sidosryhmiin kaupungin sisällä ja ulkopuolella. Henkilöstö-
johtaja toimii muiden johtavien viranhaltijoiden tapaan yhteistyössä 
kaikkien kaupungin toimialojen kanssa ja henkilöstöhallinto on jo perus-
luonteeltaan kaikkia kaupungin toimialoja poikkileikkaavaa toimintaa. 
Kaupungin johtoryhmän jäsenenä henkilöstöjohtaja on myös ylimmän 
johdon tärkeä keskustelukumppani ja neuvonantaja.

Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin ja henkilöarviointeihin perustuen on 
katsottava, että henkilöstöjohtajan virkaa hakeneiden joukko ei henki-
löstöjohtajan tehtävän merkittävyys ja painoarvo huomioiden ole tar-
peeksi monipuolinen, jotta päätös virkaan esitettävästä voitaisiin tehdä 
riittävän harkitusti. 

Koska haun ilmoituskanavat on valittu huolellisesti ja itse ilmoitusteksti 
on selkeä, voidaan olettaa, että haun lopputulos ja mm. hakijoiden sa-
mankaltaisuus ja yksityiseltä sektorilta hakeneiden vähäisyys eivät joh-
du puutteellisesta rekrytointiviestinnästä. Pikemmin voidaan olettaa, et-
tä haku ei ole tavoittanut ns. passiivisia hakijoita, mistä syystä on pe-
rusteltua käyttää haun tukena suorahakukonsultin palvelua.

Edellä mainittuun perustuen henkilöstöjohtajan virka tulisi julistaa uu-
delleen haettavaksi.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakijaluettelo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaa hakeneet Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus
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§ 770
Helsingin liikkumisohjelma 2018-2021

HEL 2018-011724 T 12 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli projektipäällikkö Minna Paajanen.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta. 

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Tommi Laitio, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimialajohtaja, puhelin: 310 89045

tommi.laitio(a)hel.fi
Minna Paajanen, projektipäällikkö, puhelin: 040 7262623

minna.paajanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy liikkumisohjelman kahdeksan tavoitealuet-
ta ja ohjelman mittarit liitteenä 1 olevan projektisuunnitelman mukaises-
ti. 

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi vuosien 2018–2021 toimenpide-
suunnitelman. Kaupunginhallitukselle raportoidaan vuosittain liikkumi-
sohjelman etenemisestä ja toimenpidesuunnitelman kehityksestä.

Kaupunginhallitus kehottaa kaikkia toimialoja yhteistyössä edistämään 
liikkumisohjelman toimenpiteitä ja tavoitteita.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Helsingin kaupunkistrategian 2017-2021 
kokouksessaan 27.9.2017 (§ 321).

Strategiassa kaupunkilaisten liikkumattomuus on tunnistettu yhdeksi 
keskeisistä ratkaistavista hyvinvointihaasteista: 
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”Liikkumattomuus on yksi merkittävimmistä hyvinvointia murentavista 
tekijöistä. Vain noin neljännes väestöstä liikkuu terveytensä kannalta 
riittävästi. Helsinki luo kaupunkiin terveyden ja hyvinvoinnin edistämi-
sen yhteistyörakenteet ja nostaa liikkumisen lisäämisen terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämisensä pilottihankkeeksi.

Liikkumista edistetään yhä laaja-alaisemmin kaupungin tuottamilla pal-
veluilla. Kaupunkiympäristöä sekä liikunta- ja kulttuuritarjontaa kehite-
tään liikkumiseen ja arkiaktiivisuuteen kannustavaksi tasapuolisesti eri 
kaupunginosissa. Lapsia ja nuoria liikutetaan yhä enemmän kiinteänä 
osana heidän arkeaan varhaiskasvatuksessa ja kouluissa. Kaupunkia 
suunnitellaan ja rakennetaan tavalla, joka ottaa erilaiset käyttäjät huo-
mioon. Väestöryhmien erot tunnistetaan ja palveluja kohdennetaan eri-
tyistä tukea tarvitseville ja korkean riskin kohderyhmille. Helsinki hou-
kuttelee aktiivisesti ikäihmisiä liikkeelle, niin liikunnan kuin kulttuurin pa-
riin. Kuntalaisten liikkeelle lähtemisen tukena hyödynnetään kaupungin 
markkinointiviestintäkampanjaa.”

Liikkumattomuudessa on kyse maailmanlaajuisesta ongelmasta, joka 
koskettaa erityisesti kehittyneitä ja vauraita yhteiskuntia. Länsimainen 
elämäntyyli houkuttelee liialliseen istumiseen liikkumisen sijasta. Hel-
singin kaupungin liikkumisohjelma on kansainvälisessäkin vertailussa 
uniikki ajattelumalli ja toimenpideohjelma. Helsinki pyrkii kunnianhimoi-
sesti ratkaisemaan niitä kaupunkilaisten hyvinvointiin keskeisesti liitty-
viä haasteita, joita ei vielä ole onnistuttu ratkaisemaan missään muual-
la.  

Liikkumisohjelman tavoitteena on saada kaupunkilaiset liikkumaan 
enemmän ja istumaan vähemmän. Ohjelmassa on kysymys liikkumisen 
aiempaa kokonaisvaltaisemmasta ymmärtämisestä, edistämisestä ja 
koordinoinnista. On keskeistä ymmärtää, että kysymyksessä ei ole lii-
kuntapaikkarakentamisen ohjelma eikä ohjelman keskiössä ole liikun-
nan tai urheilun harrastamisen lisääminen.

Ohjelmalla ei haluta patistaa tai painostaa, vaan kannustaa positiivisel-
la tavalla asennemuutokseen sekä tuoda esiin kaupungin tarjoamia 
mahdollisuuksia arkiliikunnan lisäämiseen. Tavoitteena on vaikuttaa ih-
misten asenteisiin, madaltaa liikkeelle lähtemisen kynnystä ja lisätä liik-
kumisen iloa. Päämääränä on, että liikkuminen Helsingissä on helppo, 
sujuva ja houkutteleva arjen valinta.

Ohjelman valmistelu

Liikkumisohjelman valmistelu ja vetovastuu osoitettiin kulttuurin ja va-
paa-ajan toimialalle, joka on yhteistyössä kaupungin muiden toimialo-
jen, kaupunginkanslian ja sidosryhmien kanssa valmistellut ehdotuksen 
liikkumisohjelman toteutuksesta. 
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Valmistelua on johtanut johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimii lii-
kuntajohtaja ja valmistelijana liikkumisohjelman projektipäällikkö. Johto-
ryhmään on kaupungin osallisuus- ja vuorovaikutusmallin mukaisesti 
kutsuttu kansalaisyhteiskunnan edustajia ja tutkijoita. Lisäksi ohjelmalla 
on toimialojen edustajista koostuva projektiryhmä. 

Liikkumisohjelman valmistelua on käsitelty kolme kertaa kaupungin joh-
toryhmässä (16.4., 3.9. ja 8.10.), kaikkien toimialojen johtoryhmissä ja 
kymmenissä sekä kaupunkitoimijoille että ulkoisille sidosryhmille järjes-
tetyissä tilaisuuksissa.

Liikkumisohjelmasta on pyydetty lausunnot vanhus-, vammais- ja nuori-
soneuvostolta sekä tasa-arvotoimikunnalta. Toimielinten näkemykset 
on pyritty huomioimaan projektisuunnitelman viimeistelyn yhteydessä. 
Osa lausuntojen havainnoista konkretisoituvat ohjelman toimeenpanon 
yhteydessä. Lausunnot ja niihin annetut vastaukset ovat esityksen liit-
teenä.

Tutkimusnäyttö liikkumisesta ja sen vaikutuksista

Tutkimukset ja tausta-aineisto osoittavat, että vähäinen fyysinen aktiivi-
suus on merkittävä terveyttä, hyvinvointia ja fyysistä toimintakykyä vaa-
rantava asia. Vaikka vapaa-ajan liikunta on suomalaisten suosittu har-
rastus ja Helsingissä yleisempää kuin Suomessa keskimäärin, vain 
noin 10-40 prosenttia eri-ikäisistä liikkuu terveytensä kannalta riittäväs-
ti. 

Elintason nousu mahdollistaa arkielämän ilman luontaista liikkumista. 
Arjen tavat tukevat istuvaa elämäntyyliä. Ongelma on maailmanlaajui-
nen, ja koskettaa erityisesti kehittyneitä ja vauraita yhteiskuntia. Työtä 
tehdään pääsääntöisesti istuen. Matkat kuljetaan pääsääntöisesti auton 
kyydissä. Hissit, liukuportaat ja kodinkoneet tuovat helpotuksia arkeen. 
Älylaitteet ja viihdeteknologia vähentävät tarvetta liikkumiseen

Keskimäärin yleistyvät liikunta- ja urheilusuoritukset eivät ole onnistu-
neet korvaamaan luontaisen arki- ja hyötyliikkumisen vähenemistä. 
Pääsääntöisesti suomalaisten valveillaolo kuluu istuen tai makuulla. 
Edes kaikki säännöllisessä ja ohjatussa liikuntaharrastuksessa liikkuvat 
lapset eivät liiku terveytensä kannalta riittävästi. 

Fyysisen toimintakyvyn ja kunnon laskiessa kokemus jaksamisesta, 
terveydestä ja elämänlaadusta heikkenee. Liikkumattomuus ja runsas 
istuminen altistavat ylipainolle ja esimerkiksi valtimo-, tuki- ja liikuntae-
lin- sekä syöpäsairauksille. Liikkumattomuus on WHO:n mukaan nel-
jänneksi yleisin ennenaikaisen kuoleman syy maailmassa korkean ve-
renpaineen, tupakoinnin ja korkean verensokerin jälkeen. Lisäksi pitkä-
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kestoinen istuminen on tunnistettu terveydelle haitalliseksi tekijäksi va-
paa-ajan liikunnasta riippumatta.

Suomessa on arvioitu, että jo nykyisellään vähäinen liikkuminen aiheut-
taa miljardiluokan yhteiskunnalliset kustannukset terveydenhuoltome-
noina, sairauspoissaoloina ja työn tuottavuuden alenemana.

Liikkumattomuuden vakavat seuraukset tiedostetaan yleisesti. Sen si-
jaan toimenpiteet ongelman ratkaisemiseksi eivät ole olleet erityisen tu-
loksekkaita ja vaikutuksiltaan pitkäkestoisia. Pääsääntöisesti toteutetut 
toimet ovat kohdistuneet vapaa-ajan liikunnan näkökulmaan ja onnistu-
neet pääsääntöisesti tavoittamaan jo valmiiksi liikunnallisia ihmisiä. 
Liikkumattomuus on elintapakysymys, ei liikunta-asia. Tuloksekas liik-
kumattomuuden vastainen taistelu edellyttää laaja-alaista, sektorirajat 
ylittävää otetta, matalan kynnyksen toimenpiteitä, uudenlaisia toiminta-
malleja ja valtaosin muiden toimijoiden, kuin liikuntaväen panosta.

Liikkumisohjelman tavoitteet

Liikkumisohjelman tavoitteena on löytää systeemitason ratkaisuja fyysi-
sen aktiivisuuden palauttamiseksi luonnolliseksi osaksi ihmisten joka-
päiväistä elämää. Kaupungin johtoryhmä on linjannut 3.9.2018, että liik-
kumisohjelma laaditaan lähtökohtaisesti nykyistä valtuustokautta pi-
demmälle aikavälille. 

Olennaisinta on tukea yksilö- ja järjestelmätasoista ymmärrystä siitä, 
että liikkuminen on liikuntaa tärkeämpää. Liikkumista pystytään tehok-
kaimmin lisäämään muovaamalla asenneilmapiiriä sekä niitä arkiympä-
ristöjä, joissa ihmiset elävät. 

Liikkumisohjelman lähtökohtana on integroida liikkuminen läpäiseväksi 
ja pysyväksi osaksi kaupunkilaisten arkea. Kaikki kaupungin toimialat 
ovat mukana ohjelmassa ja määritelleet ohjelmaan liikkumista lisäävät 
keinonsa. Toimenpiteet kohdentuvat varhaiskasvatukseen, perusope-
tukseen, vanhuspalveluihin, kaupunkiympäristön ja julkisen tilan kehit-
tämiseen, kuten myös kaupungin henkilöstöön. Toimenpiteet rahoite-
taan toimialojen talousarvioissa.

Ohjelma sisältää sekä kaikkia kaupunkilaisia koskettavia että tietyille 
ikä- ja kohderyhmille suunnattuja tavoitteita. Kahdeksan tavoitealueen 
alle on määritelty 57 toimenpidettä seuraavasti:

Tavoitealue 1: Helsinkiläiset ymmärtävät, että arjen liikkuminen on 
liikuntaa tärkeämpää (4 toimenpidettä).

Tavoitealue 2: Liikkuminen on koko kaupungin yhteinen asia, jota 
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edistetään rohkeasti (11 toimenpidettä).
Tavoitealue 3: Koko kaupunkiympäristö ja liikunta- ja kulttuuritarjonta 

kannustavat ja houkuttelevat liikkumaan (11 toimenpi-
dettä).

Tavoitealue 4: Pienet lapset omaksuvat liikunnalliset perustaidot ja –
tottumukset (4 toimenpidettä).

Tavoitealue 5: Riittävä liikunnallisuus on osa lasten ja nuorten arkea 
ja oppimista (8 toimenpidettä).

Tavoitealue 6: Helsingin kaupungin työntekijät liikkuvat enemmän ja 
istuvat vähemmän työpäivän aikana (6 toimenpidettä).

Tavoitealue 7: Ikääntyneiden ja iäkkäiden arkiaktiivisuus lisääntyy 
ottamalla huomioon eriytyneet tarpeet (6 toimenpidet-
tä).

Tavoitealue: 8: Liikkumista hyödynnetään nykyistä paremmin sairauk-
sien ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. 
Toimenpiteitä kohdennetaan erityistä tukea tarvitsevil-
le kuntalaisryhmille (7 toimenpidettä).

Liikkumisohjelmaa tehdään yhdessä kumppaneiden ja sidosryhmien 
kanssa. Tavoitealueita toteutetaan uudenlaisessa yhteistoiminnassa, 
kansainvälisiä verkostoja vahvistaen, uusilla digitaalisilla ratkaisuilla, 
tiedolla sekä asiakaslähtöisellä otteella helsinkiläisten erilaiset tarpeet, 
toiveet ja motiivit ymmärtäen.

Ohjelman seuranta

Liikkumisohjelman tavoitteet on aikataulutettu. Ohjelman ydintavoitteina 
on helsinkiläisten liikkumisen määrän lisääntyminen seuraavan viiden 
vuoden seurantajaksolla, istumisen määrän väheneminen ja vapaa-
ajalla liikuntaa harrastamattomien osuuden pienentäminen. 

Kaupungin strategisiksi mittareiksi on määritelty:

 Helsinkiläisten liikkumisen ja paikallaanolon %-osuudet valveillao-
loajasta (liikemitattu tieto ikäryhmittäin ja sukupuolittain)

 Lasten fyysinen toimintakyky (Move! -mittaukset 5.- ja 8.-luokkalai-
sille sukupuolittain)

 Vapaa-ajan liikuntaa harrastavien %-osuus (ikäryhmittäin ja suku-
puolittain)

Ohjelman kahdeksalle osatavoitteelle on määritelty omat tavoitearvon-
sa ja mittarinsa. Terveyden kannalta riittävästi liikkuvien osuutta, käve-
lyn ja pyöräilyn kulkumuoto-osuutta ja kaupunkilaisten tietoisuutta liik-
kumisesta on tarkoitus kasvattaa kunnianhimoisesti kaikissa ikäryhmis-
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sä seuraavan viiden vuoden kuluessa. Liikkumisohjelman seurannan 
tueksi käynnistetään uusia tutkimushankkeita. 

Pidemmällä aikavälillä kaupunkilaisten liikkumistottumusten suotuisa 
muutos edistää kaupunkilaisten terveyttä, elämänlaatua, uuden liiketoi-
minnan syntymistä, oppimista, terveyserojen kaventamista tai kulttuurin 
uusien yleisöjen saavuttamista. 

Liikkumisohjelmaa toteutetaan jatkuvan parantamisen ajatuksella. Toi-
menpideohjelmaa tarkistetaan vuosittain kokeilujen ja uuden tiedon pe-
rusteella. Kaupunginhallitukselle raportoidaan vuosittain liikkumisohjel-
man etenemisestä ja muutoksista toimenpidesuunnitelmaan.

Kaupunginvaltuustolle esitellään strategiahankkeen edistymistä val-
tuustokauden puoliväliarvioinnissa sekä tammikuun 2019 strategiase-
minaarissa.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Tommi Laitio, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimialajohtaja, puhelin: 310 89045

tommi.laitio(a)hel.fi
Minna Paajanen, projektipäällikkö, puhelin: 040 7262623

minna.paajanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liikkumisohjelman projektisuunnitelma
2 Vanhusneuvoston lausunto Helsingin liikkumisohjelmasta
3 Vammaisneuvoston lausunto Helsingin liikkumisohjelmasta
4 Nuorisoneuvoston lausunto Helsingin liikkumisohjelmasta
5 Tasa-arvotoimikunnan lausunto liikkumisohjelmasta
6 Vastaukset lausuntoihin

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunkiympäristön toimiala
Sosiaali- ja terveystoimiala
Kaupunginkanslia
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§ 771
Lausunto Uudenmaan liitolle Uusimaa-kaava 2050 -luonnoksesta

HEL 2017-001704 T 10 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle. 

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus antaa Uudenmaan liitolle Uusimaa-kaava 2050 -
luonnoksesta seuraavan lausunnon: 

Uusimaa-kaava 2050 on aiempia maakuntakaavoja strategisempi ja 
vastaa paremmin muuttuvan toimintaympäristön aiheuttamiin vaatimuk-
siin. Uudenmaan liiton mukaan Uusimaa-kaavasta on tarkoitus luoda 
muuttuvaan toimintaympäristöön sopiva työkalu. Uusi strategisempi ote 
on välttämätön.

Maakuntakaavan tavoite "hiilineutraali Uusimaa vuoteen 2035 mennes-
sä" on yhdenmukainen Helsingin kaupungin hiilineutraaliustavoitteen 
kanssa ja luo osaltaan raamit maakunnan yhdyskuntarakenteen kehi-
tykselle. Kaava on luonteeltaan mahdollistava. Yleismääräyksissä tode-
taan, että kaikessa alueidenkäytön suunnittelussa tulee edistää ympä-
ristön kannalta kestäviä ratkaisuja.

Uuden maakuntakaavan suunnittelu on tapahtunut rinnakkain seudun 
MAL 2019 -suunnitelman laatimisen kanssa. Vuorovaikutus kaavan val-
mistelussa on ollut monipuolista ja hyvää. Kaavan jatkovalmistelussa 
tulee käydä aktiivista dialogia seudun toimijoiden ja erityisesti Helsingin 
kaupungin kanssa. Kaavassa on hyvin tunnistettu Helsingin seudun eri-
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tyiskysymykset ja huomioitu seudun kehittämistarpeet. Maakuntakaava 
luo edellytykset asuntotuotannon sekä palvelu- ja elinkeinotoiminnan 
merkittävälle kasvulle, ohjaa seudun kasvua keskuksiin ja raideliiken-
teen vyöhykkeelle, parantaa verkostomaisen joukkoliikenteen kehittä-
misedellytyksiä ja turvaa seudun vetovoimaisuuden ekosysteemipalve-
lujen, virkistyksen ja kulttuuriympäristöjen osalta.

Kaavakartan merkintöihin liittyy määräyksiä, joiden lisäksi on yleisiä ko-
ko maakuntaa koskevia suunnittelumääräyksiä. Yleisissä suunnittelu-
määräyksissä todetaan, että maakuntakaava on yleispiirteinen ja mer-
kinnät ovat yleispiirteisiä. Maakuntakaavan aluerajauksia ei voi tulkita 
sellaisenaan vaan maakuntakaavakartan merkintöjen aluerajauksia on 
tarkoitus tulkita yhdessä kaavamääräysten, yleisten suunnittelumää-
räysten ja lukuohjeen avulla siten, että päällekkäisten ja eri merkintöjen 
tavoitteet voidaan sovittaa yhteen yksityiskohtaisemmassa suunnitte-
lussa. Kaavassa käytetään aluevaraus-, kohde- ja viiva-, ominaisuus- 
sekä kehittämisperiaatemerkintöjä, joista annetaan määräykset ja tul-
kintaohjeet. Päällekkäisten kaavamerkintöjen osalta todetaan, että 
määräyksissä tulee tulkita ja sovittaa toiminnot yhteen siten, että mer-
kintöjen osoittamat alueidenkäytön periaatteet voivat toteutua.  

Kaavan esitystarkkuus on pääosin hyvä. Joissakin kohdissa maakunta-
kaavaluonnos on esitystavaltaan tarkempi kuin Helsingin yleiskaava, 
mikä ei ole tarkoituksenmukaista eikä perusteltua.

Kaavaratkaisussa Helsingin kantakaupunki on merkitty laajana ympyrä-
nä ja osoitettu keskustatoimintojen alueeksi ja valtakunnan keskuksek-
si. Esitystapa kuvaa laajentuvan kantakaupungin merkitystä. Helsingin 
uuden yleiskaavan mahdollistama laajeneva kantakaupunkialue ulottuu 
kuitenkin joiltakin osin merkintää suuremmalle alueelle ja maakunta-
kaavan merkintä tulisi siksi sopeuttaa yleiskaavan tavoitteisiin. Muilta 
osin Helsingin alue on osoitettu pääosin taajamatoimintojen kehittämis-
vyöhykkeeksi tai pääkaupunkiseudun ydinvyöhykkeeksi, jolle tulee 
osoittaa muuta taajamatoimintojen kehittämisvyöhykettä tehokkaammin 
rakennettavat taajama- ja keskustatoimintojen alueet. Esitetyt merkin-
nät ovat yhdenmukaiset Helsingin uuden yleiskaavan tavoitteiden kans-
sa ja korostavat raideliikenteeseen tukeutuvan uuden maankäytön seu-
dullista merkitystä. Alueiden tiivistäminen tukee sekä elinkeinoelämän 
toimintaedellytyksiä, asukkaiden hyvinvointia palvelujen saatavuuden ja 
monipuolisuuden kautta että kuntatalouden suotuisaa kehitystä. Kestä-
vän kasvun alueille rakentamista ohjaava kaavaratkaisu parantaa Uu-
denmaan kilpailuetua tukemalla keskittymähakuisten toimialojen toimin-
taedellytyksiä tiivistämisen kautta.

Liikenteen suunnitteluperiaatteet ovat kannatettavia ja linjassa Helsin-
gin uuden yleiskaavan ja seudun MAL 2019 -suunnitelman kanssa. Lii-
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kenteen merkinnät ovat pääosin hyvin perusteltuja. Pääkaupunkiseu-
dun liikenneyhteyksillä on vielä pääkaupunkiseutua laajempi seudulli-
nen sekä myös valtakunnallinen ja kansainvälinen merkitys. Maakunta-
kaavassa on turvattava henkilö- ja tavaraliikenteen yhteydet ja yhteys-
tarpeet kaikki liikennemuodot huomioiden. Liikenneyhteydet satamista 
valtakunnan verkkoihin ovat edellytys tavaraliikenteen tuonnille ja vien-
nille sekä säännöllisille henkilöliikenteen yhteyksille ja palveluille. Valta-
kunnallisesti merkittävä tieverkko rajautuu Kehä III:een ja maakunnalli-
sesti merkittävä tieverkko Kehä I:een. Kehä I:n sisäpuolelle jatkuvat si-
sääntulotiet on merkitty tavara- ja linja-autoliikenteen yhteystarvenuolil-
la. Eritasoliittymiä ei esitetä, vaan liittymien toteuttamista ohjataan sa-
nallisilla määräyksillä. Kaavakartalla on osoitettu rautatiet ja metro sekä 
niiden laajennukset, Helsingissä merkittävimpinä Östersundomin met-
ro, Pisararata ja Lentorata sekä Tallinnan tunneli. Liikenneverkko pe-
rustuu MAL-suunnitelmassa muodostettuun liikenneverkkoon, jota on 
täydennetty vuoden 2030 jälkeen toteutettavilla ja valtakunnallisesti 
merkittävillä liikennehankkeilla. Esimerkiksi pikaraitioteitä tai pyöräilyn 
runkoyhteyksiä ei ole esitetty kaavakartalla, mikä on kaavan strategi-
suus huomioon ottaen perusteltua.

Kaupan osalta seudun ydinkeskustan ja muiden keskusta-alueiden si-
jainti ja rajaukset ovat olennaisia. Seudullisesti merkittäviä keskustoja 
on Helsingin osalta merkitty enemmän kuin voimassa olevassa maa-
kuntakaavassa, sillä Viikki, Kontula ja Vuosaari ja Östersundomin osal-
ta Sakarinmäki on lisätty seudullisesti merkittäviksi keskustoiksi. Seu-
dullisesti merkittävää kauppaa voidaan sijoittaa keskustatoimintojen 
alueille ilman mitoitusta tai laadun rajoitusta.

Tarkennustarpeet maakuntakaavan sisältöön

On erittäin tärkeää, että maakuntakaavan merkinnät eivät ole ristiriidas-
sa Helsingin uuden yleiskaavan tai Östersundomin yhteisen yleiskaa-
valuonnoksen merkintöjen kanssa. Maakuntakaavan merkintöjen tulee 
mahdollistaa edellä mainittujen yleiskaavojen mukaisen maankäytön 
toteuttaminen.

Yleisten suunnittelumääräysten maininta siitä, että maakuntakaavan 
merkinnät ovat yleispiirteisiä on erityisen tärkeä. Alueidenkäytön ratkai-
sujen tulee tarkentua yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Lukuoh-
jetta tulisi täydentää seuraavasti: "Päällekkäisten ja rinnakkaisten kaa-
vamerkintöjen suunnittelumääräyksiä tulee tulkita ja toiminnot sovittaa 
yhteen siten, että merkintöjen osoittamat alueiden käytön periaatteet 
voivat toteutua kuntakaavoituksessa."

Tarkkojen aluevarausmerkintöjen siirtäminen strategiseen Uusimaa-
kaavaan sellaisinaan selvästi tarkemman mittakaavan Uudenmaan IV-
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vaihemaakuntakaavasta ei ole johdonmukaista ottaen huomioon kaa-
van strategisuudelle asetetut tavoitteet. Helsingin uuden yleiskaavan 
tavoite kantakaupungin laajentamisesta edellyttää maakuntakaavaan 
merkityn keskustatoimintojen alueen laajentamista yleiskaavan tavoit-
teiden mukaisesti nyt esitettyä ulommaksi aina Kehä I:lle saakka.

Liikenne

Maakuntakaavan liikenteellinen ratkaisu on perusteltu ja hyvä. Esitysta-
pa antaa hyvät lähtökohdat maankäytön ja liikenteen yhteensovittami-
seen tähtäävälle jatkosuunnittelulle.

Kaavan keskeisenä tavoitteena on tukea kansainvälisen lento- ja meri-
liikenteen toiminta- ja kehittämisedellytyksiä turvaamalla Helsinki–Van-
taan lentoaseman ja kansainvälisesti merkittävien satamien sekä logis-
tiikka-alueiden yhteydet ja alueidenkäytölliset tarpeet. Helsinki varmis-
taa tarkemmassa suunnittelussa satamien toimivat yhteydet sekä tie- 
että katuverkolla, ja Helsingissä on tätä varten tehty tiivistä yhteistyötä 
Helsingin sataman ja muiden kaupungin toimijoiden kesken.

Aikaisemmissa maakuntakaavoissa osa joukkoliikenteen vaihtopaikois-
ta ja liityntäpysäköintipaikoista esitettiin oikeusvaikutteisina pääkartalla; 
nyt ne on merkitty erillisellä liitekartalla. Liitekartasta L2 puuttuvat seu-
raavat joukkoliikenteen vaihtopaikkamerkinnät, jotka tulee täydentää 
karttaan:

 Vuosaaren keskus (Jokeri 2/Vuosaaren metro)
 Mellunmäki (Vantaan ratikka/metro)
 Pisara -radan asemat Hakaniemi ja Töölö

Helsingissä on osoitettu liityntäpysäköintiä oikeusvaikutteisella liitekar-
talla Sakarinmäkeen, Itäkeskukseen, Puotilaan, Mellunmäkeen, Puisto-
laan sekä Valimoon. Selostuksen mukaan liityntäpysäköintiä on osoitet-
tu sellaisille pysäkeille ja asemille, joita ympäröivä maankäyttö ei luo 
edellytyksiä tiheästi liikennöitävälle joukkoliikenteelle tai pääosa asu-
tuksesta ei sijaitse kävelyetäisyydellä. Tältä osin liitekartta ei peruste-
luiltaan ole Helsingissä ristiriidaton. Pikemminkin liityntäpysäköintipaik-
kojen oikeusvaikutteisuudelle Helsingissä ei vaikuta olevan riittäviä pe-
rusteluja.

Uuden Porvoontien nykyinen linjaus on osoitettu kaavaluonnoksessa 
maakunnallisen tien merkinnällä. Tie tulee esittää kuten Östersundomin 
maakuntakaavassa, jossa se on merkitty seututieksi, sen sijainti on 
pohjoisempana ja se on sijainniltaan ohjeellinen. Myös Östersundomin 
yhteisessä yleiskaavassa ”seudullisen tieyhteyden osana toimiva pää-
katu” on linjattu uuteen paikkaan. Uusi pääkatu ja nykyinen Uusi Por-
voontie on jatkossa tarkoitus toteuttaa rakennettavan kaupunkiympäris-
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tön osana ja sitä palvelevana pääkatuna. Östersundomin alueella maa-
kunnallisen tien määräykset rajoittavat tarpeettomasti toimivan kaupun-
kimaisen ympäristön toteutumismahdollisuuksia.

Liikennetunneli: Liikenneväylän katkoviivamerkintä osoittaa ohjeellisen 
linjauksen. Lentoradan merkintä tulisi muuttaa liikennetunnelista liiken-
neväylän katkoviivamerkintään, joka osoittaa ohjeellisen linjauksen. Ke-
hittämisperiaatemerkinnällä osoitetaan liikenneväylän ohjeellinen lin-
jaus silloin, kun väylän tarkka sijainti on ratkaisematta.

Liikennealue, satama / Liikennealue, lentoasema: Suunnittelumääräyk-
set koskien sataman ja lentoaseman toiminta-/kehittämisedellytysten 
turvaamista sekä toisaalta toiminnan suunnittelua siten, että melu- ja 
muut ympäristöhäiriöt olisivat mahdollisimman vähäiset, tulisi käsitellä 
yhtenäisesti ja molemmat näkökohdat huomioon ottaen kummankin 
alueen osalta.

Tallinnan tunnelin vaihtoehtoinen ohjeellinen linjaus: Kuvauksen mu-
kaan Tallinna-tunnelin vaihtoehtoinen ohjeellinen linjaus kuvaa Helsin-
ki-Vantaan lentoaseman ja Tallinnan lentoaseman välisen tunnelin 
vaihtoehtoisia ohjeellisia linjauksia. Määräyksen mukaan tunnelin tark-
ka sijainti määritellään yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Maa-
kuntakaavan ohjaavuuden kannalta on keskeistä, että osoitetut kaava-
merkinnät ja -määräykset ovat yksiselitteisiä. Kaavaan ei ole perustel-
tua esittää useampaa vaihtoehtoista linjausta, jotka edellyttävät varau-
tumisen esimerkiksi kolmeen maanalaiseen linjaukseen Helsingin alu-
eella. Erityisen tärkeää on osoittaa tunnelin tarkoituksenmukainen kyt-
keytyminen valtakunnalliseen ja seudulliseen järjestelmään. Kansain-
välisten, valtakunnallisten ja seudullisten järjestelmien tulee muodostaa 
yhtenäinen toiminnallinen kokonaisuus, jossa eri järjestelmät tukevat 
toisiaan optimaalisella tavalla. Useamman tunnelilinjauksen merkitse-
minen maakuntakaavaan heikentää tunnelihankkeen uskottavuutta 
myös kansainvälisestä näkökulmasta ja voi vaikeuttaa rahoituksen saa-
mista hankkeelle.

Tallinnan tunnelin valitulla linjauksella on vaikutuksia maankäytön ja 
toimintojen kehittymiseen sekä aluetalouteen. Tunnelin strateginen 
merkitys ei kohdistu vain pääkaupunkiseudulle, vaan koskee koko Suo-
mea. Tunnelin merkitys osana kansainvälistä yhteysverkostoa on kes-
keinen, ja se tulee kytkeä seudun olemassa olevan liikennejärjestelmän 
solmupisteisiin (Helsingin päärautatieasema, Pasila, Lentoasema). 
Näin voidaan varmistaa hyvät vaihtoyhteydet olemassa oleviin ja suun-
niteltuihin ratoihin (metro, rantarata, päärata, Pisara, Lentorata, raitio-
tiet). Helsingin päärautatieaseman ja Pasilan kautta kulkevasta linjauk-
sesta on tehty riittävät selvitykset kaikilla suunnittelutasoilla, jotta lin-
jausvaihtoehto maakuntakaavaehdotukseen voidaan tehdä (TEN-T, 
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kansallinen, seudullinen ja paikallinen). Jos uusi yhteys ei tavoita ole-
massa olevia liikennejärjestelmän solmupisteitä, myös sen hyödynnet-
tävyys koko Suomen kannalta jää kyseenalaiseksi. Lisäksi Helsin-
ki–Tallinna -kaksoispääkaupunkitoiminnallisuus jää saavuttamatta, esi-
merkiksi matkailupotentiaalin hyödyntämisen näkökulmasta. Myös agg-
lomeraatio- eli kasautumisetujen hyödyntämisen näkökulmasta on 
olennaista, että tunneli kulkee Suomen merkittävimpien työpaikkakes-
kittymien eli Helsingin keskustan ja Pasilan kautta.

Luonnoksessa esitetyn kaltaiset vaihtoehtoiset tunnelilinjaukset edellyt-
täisivät Helsingin alueella varautumista kolmeen maanalaiseen ratatun-
neliin, mikä ei käytännössä ole mahdollista. Kaupunkirakenteen tiivis-
tyessä ja kaupungin kasvaessa uuden rakentamisen myötä syntyy tar-
ve sijoittaa maan alle lisää toimintoja. Näiden tilavarausten toteuttami-
sen mahdollistamiseksi on Helsingissä tehty pitkäjänteistä maanalais-
ten tilojen tilavaraussuunnittelua. Helsinkiin on laadittu maanalainen 
yleiskaava ja uusi maanalainen yleiskaava on valmisteilla. Radan suju-
va liikennöinti edellyttää jouhevaa ratageometriaa. Optimaalisen rata-
tunneligeometrian etsiminen edellyttää mm. olemassa olevien maana-
laisten tilojen ja tiedossa olevien maanalaisten tilavarausten huomioi-
mista.

Tilanteessa, jossa uusia maanalaisia tilavarauksia tulee jatkuvasti Hel-
singin alueelle, joudutaan käytännössä tekemään ratatunnelia varten 
tiettyyn sijaintiin ja korkotasoihin sidottu varaus, mikäli hyvin liikennöitä-
vän ratalinjan toteutettavuus tulevaisuudessa halutaan varmistaa. Jos 
Helsingissä jouduttaisiin varautumaan johonkin muuhun kuin keskustan 
kautta kulkevaan ratatunnelilinjaukseen, syntyisi merkittäviä ristiriitoja 
muiden maanalaisten tilatarpeiden kanssa. Yksi ristiriita syntyy Pitkä-
kosken vedenpuhdistuslaitoksen tarvittavan maanalaisen laajennuksen 
kanssa. Myös mikäli päädyttäisiin ratkaisuun, jossa maakuntakaavaeh-
dotukseen sisällytettäisiin kuitenkin kolme eri linjausta, estäisivät ne 
voimassaoloaikanaan muun maanalaisen rakentamisen niiden lähei-
syydessä. Edellä mainituista syistä useiden vaihtoehtoisten linjausten 
esittäminen kaavakartalla ei ole mahdollista. Vaihtoehtoiset linjaukset 
tulee poistaa kaavakartalta ja merkitä maakuntakaavaehdotukseen 
vain yksi Helsingin keskustan ja Pasilan kautta kulkeva linjaus.

Kauppa

Kaupan näkökulmasta merkittävin muutos Helsingin seudun vaihekaa-
vassa Helsingin osalta ovat keskustojen ulkopuoliset kaupan alueet. 
Östersundomin Sakarinmäen aluetta lukuun ottamatta näitä ei ole kaa-
valuonnoksessa enää rajattu tilaa vaativan kaupan toimialoille, kuten 
aikaisemmin, vaan niillä sallitaan kaikkia kaupan laatuja. Seudullisesta 
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näkökulmasta nämä alueet sijaitsevat keskeisillä alueilla ja ovat seudul-
lisessa mittakaavassa hyvin saavutettavissa.

Alueille osoitettuja vähittäiskaupan ylärajoja on nostettu johtuen muu-
toksesta sallia näillä alueilla myös keskustamaista kauppaa. Tämä 
muutos merkitsee, että kuntakaavoituksessa on olennaista arvioida näi-
tä keskustojen ulkopuolisia kaupan alueita arkiasioinnin osalta paikalli-
sen kävelysaavutettavuuden näkökulmasta sekä lähialueen asukkaiden 
luoman kysynnän näkökulmasta. Samoin keskustamaisen kaupan si-
joittumisen osalta on kuntakaavoituksessa arvioitava näiden alueiden 
kehittämisen vaikutuksia erityisesti lähikeskustoihin, vaikka maakunta-
kaavatyössä seudullisesti merkittävien keskustojen näkökulma on kes-
keisin. Maakuntakaavan vaikutusarvioinnissa on huomioitu keskustojen 
ulkopuolisten kaupan alueiden muutoksia vain seudullisesti merkittäviin 
keskuksiin, ei pienempiin keskustoihin tai asuinalueiden palveluihin.

Maakuntakaavassa on tärkeää huolehtia, että kaupan ratkaisu ei hei-
kennä mahdollisuuksia kaavan tavoitteiden toteuttamiseen, ja varmis-
taa, että mahdollisesti lisääntyvän liikenteen negatiiviset ulkoisvaikutuk-
set on mahdollista kompensoida muilla toimenpiteillä. Kaupan ratkaisun 
tulee mahdollistaa Helsingin uuden yleiskaavan tavoitteiden mukaisen 
sekoittuneen kaupunkirakenteen toteuttaminen Helsingissä. Kaavassa 
laaturajoittamattoman kaupan alueelle esitetty rakennuksen koon rajoit-
taminen (max. 30 000 k-m2) tulisi poistaa, sillä kaupunkirakenteen nä-
kökulmasta rakennuksen kerrosalamäärä ei ole keskeisin tekijä, vaan 
se, minkälaista kaupunkia rakennus ympärilleen synnyttää.

Seudun ydinkeskustan rajaus noudattelee Helsingin uuden yleiskaavan 
tavoitteita. Seudullisesti merkittäviä keskustoja on Helsingin osalta mer-
kitty enemmän kuin nyt voimassa olevassa kaavassa. Viikki, Kontula ja 
Vuosaari on lisätty seudullisesti merkittäviksi keskustoiksi.

Viherrakenne

Kaavaluonnoksessa on hyvin tunnistettu viherrakenteen jatkuvuuden 
tarve. Koska maakuntakaavaluonnoksen ja Helsingin yleiskaavan ta-
voitevuodet ovat samat, ei maakuntakaavan viherrakennetta tule osoit-
taa Helsingin alueella tarkemmin kuin Helsingin uusi yleiskaava osoit-
taa. Helsingin yleiskaavan toteuttaminen edellyttää kaupunkirakenteen 
ja viherrakenteen yhteensovittamista. Maakuntakaavan tavoitteet on 
otettu huomioon Helsingin uuden yleiskaavan viherrakenteessa. Vihe-
raluemerkintöjen siirtäminen sellaisinaan selvästi tarkemman mittakaa-
van Uudenmaan IV-vaihemaakuntakaavasta ei ole perusteltua eikä lin-
jassa kaavan strategisuudelle asetettujen tavoitteiden kanssa. Merkin-
töjen siirtäminen sellaisenaan Östersundomin alueen 2. vaihemaakun-
takaavasta ei myöskään ole perusteltua johtuen kaavojen erilaisesta ai-
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kajänteestä. Tämä koskee erityisesti Sipoonkorven ja Mustavuoren vä-
listä viheryhteyttä, jossa maakuntakaavan tulisi noudattaa Östersundo-
min yhteisen yleiskaavan ratkaisua. Maakuntakaavan virkistysalueiden 
esittämisen tapa on huomattavan tarkka mm. Keskuspuiston ja Tuoma-
rinkylänkartanon osalta ja Östersundomin alueella. Meilahden, Kaita-
lahden, Yliskylän ja Iso-Huopalahden kohteet voitaisiin esittää esitys-
tarkkuuden puitteissa taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeen mää-
räyksellä ja yleisillä määräyksillä.

Seudun viherkehän tavoitteet ovat perusteltuja. Erityisesti virkistysver-
koston seudullista jatkuvuutta on koko seudun vetovoiman kannalta tär-
keänä.

Arvokkaiden ominaispiirteiden, luonnon, maiseman ja kulttuuriympäris-
töjen huomioon ottamisesta määrätään kaavan yleisissä suunnittelu-
määräyksissä. Tämä on hyvä asia, koska Helsingin alueella on run-
saasti pienialaisia arvokkaita kohteita. Lisäksi määrätään, että riittävät 
virkistysmahdollisuudet sekä yhteydet seudullisille virkistysalueille on 
turvattava. Seudulle jatkuva viher- ja virkistysverkosto on tärkeä tiivisty-
vässä kaupunkirakenteessa. Paikallisten virkistysalueiden ja rantojen 
kytkeytyminen laajempiin kokonaisuuksiin määrätään taajamatoiminto-
jen kehittämisvyöhykkeen suunnittelumääräyksissä, mitä pidetään hy-
vänä.

Virkistyskäytön kohdealueet: Maakuntakaavaan nostetut virkistyksen 
kohdealueet (Pikku Niinisaari, Seurasaari, Mustikkamaa, Korkeasaari, 
Iso-Leikosaari, Vasikkasaari, Itäinen ja Läntinen Pihlajasaari, Rastila-
Ramsinniemi, Harakka ja Mustasaari) ovat Helsingin yleiskaavan mu-
kaisia merellisen virkistyksen ja matkailun alueita, mutta Helsingin saa-
riston virkistyskäytön painopisteet ovat Helsingin yleiskaavan ja merelli-
sen strategian mukaan seuraavissa kohteissa: Isosaari, Vallisaari, Ku-
ninkaansaari, Vasikkasaari, Suomenlinna ja Pihlajasaari. Villinki ja Itä–
Villinki ovat myös jatkossa kehittämiskohteita. Koska kaavan aikajänne 
on pitkä, uusien kohteiden esittäminen nykytilanteen lisäksi on perus-
teltua. Rastila–Ramsinniemi ei ole kohdealueen määritelmän mukainen 
muista erillään sijaitseva alue. Alueella riittää viheryhteysmerkintä.

Viheryhteystarve osoittaa maakunnallisesta ekologisesta ja virkistys-
verkostosta ne yhteystarpeet, jotka edellyttävät muusta maankäytöstä 
johtuvaa yhteensovittamista. Kaavassa seudulle jatkuvaksi osoitetut vi-
heryhteystarpeet ovat hyviä ja ne on otettu huomioon Helsingin yleis-
kaavassa. Östersundomin viheryhteyksiä on tarkistettava Östersundo-
min yhteisen yleiskaavan mukaisiksi ja mahdollistettava yleiskaavan 
mukaisen maankäytön toteutuminen.
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Saariston ja merellisen alueen kehittämistä ohjaavat määräykset sisäl-
tyvät maakuntakaavan yleisiin suunnittelumääräyksiin ja joitakin saaria 
on osoitettu virkistyksen kohdealueiksi. Lisäksi on osoitettu veneilyn 
runkoväylä ja laivaväylät. Merellisen alueen kehittämisen tavoitteet ei-
vät ilmene tarpeeksi kaavakartalla eikä aineistosta. Merellisyyden ko-
rostaminen ja Helsingin edustan saariston avaaminen virkistyskäyttöön 
on osa Helsingin strategiaa. Helsingin saariston kehittämisen painopis-
teet ovat Helsingin edustan saaristossa ja Itäisessä saaristossa. Merel-
liset kohteet tulisi päivittää vastaamaan Helsingin yleiskaavaa myös 
puolustusvoimien saarten osalta. Puolustusvoimien saarten osalla on 
käynnissä jo asemakaavoitus. Esim. Isosaaren EP/U-merkintä tulisi 
muuttaa vastaamaan Helsingin yleiskaavan merkintää.

Maakuntakaavan suojelualueet: Maakuntakaavan ekologinen verkosto 
on osoitettu viheryhteysmerkinnällä ja yli 5 hehtaarin laajuiset suojelua-
lueet on osoitettu kaavassa tarkasti. Helsingin yleiskaavan osalta on 
osoitettu nykyiset luonnonsuojelualueet ja Helsingin luonnonsuojeluoh-
jelman ja yleiskaavan suojeltavaksi tarkoitetut alueet. Natura-alueita 
koskeva määräys sisältyy yleisiin suunnittelumääräyksiin.

Kuninkaansaari ja Vallisaari Helsingin edustalla on osoitettu maakunta-
kaavaluonnoksessa samalla suojelumerkinnällä kuin luonnonsuojelua-
lueet. Helsingin yleiskaavassa ne ovat merellisen virkistyksen ja mat-
kailun alueita. Nämä kohteet olisi perusteltua merkitä myös virkistys-
käytön kohdealueiksi, sillä ne ovat avautumassa virkistyskäytön saarik-
si ja niissä on asemakaavoitus vireillä. Asemakaavoituksessa ja sen 
kanssa rinnan edenneessä luonnonsuojelulain mukaisen rauhoituspää-
töksen valmistelussa on huomioitu alueen luontoarvot ja alueelle esite-
tään merkittävän virkistyskäytön mahdollistavia luonnonsuojelualuera-
jauksia.

Kaavaluonnoksessa on osoitettu luonnonsuojelualueita jo tehtyjen pää-
tösten ja Uudenmaan liiton luontoselvitysten pohjalta. Östersundomiin 
on ehdotettu yhtä uutta suojelualuetta, Immersbackan läntistä metsää. 
Alue on Östersundomin yhteisessä yleiskaavassa pääosin virkistysa-
luetta, mikä merkitsee mahdollisuutta sekä ulkoilu- että liikunta- ja puis-
toalueeksi. Osa rajatusta metsäalueesta on merkitty rakentamista salli-
villa merkinnöillä. Helsingissä sijaisevien ja Helsingin kaupungin omis-
tamien muiden kuntien alueella sijaitsevien alueiden osalta on hyvä 
käydä neuvottelut kaavatilanteesta ja maanomistajan tavoitteista.

Helsingin ulkokunnissa sijaitsevista alueista merkittävin uusi luonnon-
suojelualue-ehdotus on Kauhalan ulkoilualueelle sijoittuva 204 hehtaa-
rin alue Kauhalan metsät ja suot. Outamon alueen rajaukset ja kaava-
merkinnät tulee tarkistaa yhdessä Helsingin kaupungin kanssa.
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Tuulivoiman tuotantoon soveltuva alue: Tuulivoiman osalta kaavassa 
esitetään maakunnallisesti merkittävät tuulivoiman alueet. Selostukses-
sa mainitaan myös kokoluokaltaan pienemmät, alle 10 tuulivoimalan 
kokonaisuudet merkittäväksi keinoksi kasvihuonekaasupäästöjen vä-
hentämiseen. Energiantuotannon muutostarpeen näkökulmasta olisi 
perusteltua, että maakuntakaava toimisi tuulivoimarakentamisen suh-
teen entistä proaktiivisemmin.

Östersundom

On tärkeää, että maakuntakaava mahdollistaa Östersundomin yhteisen 
yleiskaavan toteuttamisen.

Ottaen huomioon Östersundomin maakuntakaavan (2035) ja Uusimaa 
2050-kaavan eri tavoitevuodet tulee virkistysalueiden rajaukset Länsi-
salmen ympärillä sekä Länsisalmen taajama-alueella muuttaa Öster-
sundomin yleiskaavan mukaisiksi.

Östersundomin yhteisessä yleiskaavassa ja Östersundomin alueen 2. 
vaihemaakuntakaavassa esitetyt työpaikka-alueet tulee voida toteuttaa 
raideyhteydestä (metro) riippumatta. Uudenmaan maakuntakaavaluon-
noksessa alueet on osoitettu uuteen raideliikenteeseen tukeutuvina 
taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeinä, joiden toteuttaminen on si-
dottu uuden raideliikenneyhteyden ja aseman sitovaan toteuttamispää-
tökseen. Länsisalmen elinkeinotoiminnan alue on ilman merkintää val-
koisena.

Luonnoksessa on Östersundomin maakuntakaavasta poiketen esitetty 
valkoisella yleiskaavan keskeisiä rakentamisalueita aivan Östersundo-
miin suunnitellun metroaseman eteläpuolella. Östersundomin maakun-
takaavaan verrattuna myös Landbon ja Puroniityn alueiden pohjoisosis-
sa on muutettu taajama-alueen rajausta jättämällä osia valkoiseksi. 
Taajama-alueet tulee esittää niin kuin ne ovat Östersundomin maakun-
takaavassa.

Viheryhteystarve-merkintä tulee jättää pois Uuden Porvoontien suuntai-
selta osuudelta.

Maakuntakaavaratkaisun tulee mahdollistaa maa-aineksen otto- ja kä-
sittelyalue Östersundomin Hältinbergetiin.

Tekninen huolto

Suunniteltu voimajohto: Helsingin kaupungin, Fingrid Oyj:n ja Uuden-
maan ELY-keskuksen kanssa on parhaillaan käynnissä Länsimäki-Vii-
kinmäki 400 kV:n sähkömaakaapelin yhteissuunnittelu. Johtokäytävälle 
on vielä useita vaihtoehtoja, ja parhaillaan selvitetään, millaisilla suun-
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nitelmilla, viranomaispäätöksillä, vaikutusarvioinneilla ja vuorovaikutuk-
sella johtokäytävä voidaan sijoittaa herkkään ympäristöönsä. Suunnit-
telumääräys tulisi muuttaa muotoon: Voimajohdon sijainti ja tekninen 
toteutus tarkentuvat yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja viran-
omaismenettelyissä. Tarkemmassa suunnittelussa tulee turvata linjauk-
sen toteuttamismahdollisuudet.

Maakaasun runkoputki: Helsingin kaupungin ja Gasum Oy:n kesken on 
suunniteltu Helsinkiä halkovan korkeapaineisen kaasuputken siirtämis-
tä Malmilla ja Oulunkylässä. Tarkoituksena on vapauttaa putken varaa-
maa maapinta-alaa Helsingin uuden yleiskaavan osoittamaan kaupun-
kirakentamiseen. Vastaavia tarpeita kaasuputken siirtämiseen voi olla 
tulossa myös jatkossa. Maakuntakaavan suunnittelumääräystä ehdote-
taan muutettavaksi muotoon: Korkeapaineisen maakaasun siirtoputken 
sijainti ja tekninen toteutus tarkentuvat yksityiskohtaisemmassa suun-
nittelussa ja viranomaismenettelyissä. Tarkemmassa suunnittelussa tu-
lee turvata linjauksen toteuttamismahdollisuudet.

Raakavesitunneli: Pitkäkosken ja Vanhankaupungin vedenpuhdistuslai-
tosten välinen, seudullista vedenhankintaa ja -jakelua tulevaisuudessa 
palveleva vesitunneli tulisi osoittaa Helsingin alueella olevalla v-merkin-
nällä. Merkinnän kuvausta tulisi täydentää kyseisen johtovälin nimellä, 
sillä se ei ole osa Päijänne-tunnelia. Tunnelille ei toistaiseksi ole määri-
tetty suunnittelumääräyksessä kerrottua, Päijänne-tunnelin tyyppistä 
suojavyöhykettä.

Runkovesijohto: Maakuntakaavaluonnoksessa on osoitettu viivamerkin-
nallä runkovesijohto Helsingistä Porvooseen. Vaihtoehtoisia sijainteja 
siirtovesijohdolle on useita, ml. meren kautta kulkeva linjaus. Östersun-
domin yhteisessä yleiskaavassa Helsinki-Porvoo siirtovesijohto on 
osoitettu yhteystarvemerkinnällä. Maakuntakaavassa merkintä tulee 
muuttaa siirtovesijohdon yhteystarpeeksi.

Jätevesitunneli: Purkutunnelin merkintää kartalla ehdotetaan tarkistet-
tavaksi. Todellisuudessa olemassa oleva tunneli jatkuu nyt esitettyä 
etelämmäksi. Kaavaluonnoksessa ei ole osoitettu Östersundomin jäte-
vedenpuhdistamon tulo- ja purkutunneleita, joiden osoittamista tulisi 
harkita.

Teknisen huollon tunneli: Suunniteltavat uudet ylikunnalliset merkittävät 
maanalaiset teknisen huollon tunnelit tulisi merkitä karttaan. Tunnelei-
den toteutettavuuden varmistaminen edellyttää kuntarajat ylittävää pit-
käjänteistä maanalaisten tilojen tilavaraussuunnittelua.

Yhdyskuntateknisen huollon alue: ET-merkinnän piiriin tulisi ottaa myös 
Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen suunnitellun maanalaisen ja seu-
tua palvelevan laajennuksen merkintä. Maanalaisen vedenpuhdistuslai-
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toksen sijoituspaikkaan vaikuttavat mm. korkeustasot, alueen kallio-olo-
suhteet ja laitoksen tarvitsemat yhteydet. Merkinnän kuvaus tulisi päi-
vittää koskemaan myös tätä laitosta. Suunnittelumääräys voi pysyä en-
nallaan. Kaavaluonnoksessa Östersundomin jätevedenpuhdistamo 
osoitetaan ET-kohdemerkinnällä Porvoonväylän pohjoispuolelle. Öster-
sundomin yhteisessä yleiskaavassa jätevedenpuhdistamo on osoitettu 
aluevarauksena kallioalueelle, joka sijoittuu Porvoonväylän pohjois- ja 
eteläpuolelle. Maakuntakaavan kaavamerkinnän tulee mahdollistaa to-
teuttaminen väylän molemmille puolille.

Puolustusvoimien melualue, lentomelualueet ja lentoliikenteen laskeu-
tumisvyöhyke: Melualueiden osalta tulisi tehdä informaatiotyyppinen 
merkintä, johon ei sisälly ehdottomia rakentamisrajoituksia eikä epäsel-
viä jatkosuunnittelumääräyksiä. Kaavan laatimisajankohtana käytettä-
vissä olevat melualueet voidaan esittää lähdeviitteineen osana kaavan 
selvitysaineistoa.

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö

Uudenmaan liitto pyytää Helsingin kaupungin lausuntoa Uusimaa-kaa-
va 2050 luonnoksesta. Lausuntoa on pyydetty 30.11.2018 mennessä. 
Lausunnon antamiselle varattua määräaikaa on pidennetty 4.12.2018 
asti.

Uusimaa-kaava 2050 luonnos

Uusimaa-kaava on laadittu koko Uudenmaan alueelle ja sen aikatäh-
täin on vuodessa 2050. Kaava muodostuu kolmesta maakuntakaavas-
ta, jotka laaditaan Helsingin seudulle, Itä-Uudellemaalle ja Länsi-Uudel-
lemaalle. Tätä kolmesta eri kaavasta muodostuvaa kokonaisuutta kut-
sutaan nimellä Uusimaa-kaava 2050. Valmisteluvaiheessa Uusimaa-
kaavaan kuului myös Uudenmaan rakennekaava, josta myös Helsingin 
kaupunki lausui keväällä 2018. Annetun palautteen perusteella raken-
nekaava muutettiin rakennesuunnitelmaksi eikä sillä ole enää maakun-
takaavojen tapaan oikeusvaikutuksia.

Uusimaa-kaavan 2050 laadintaa ohjaavat päätavoitteet ovat kasvun 
kestävä ohjaaminen ja alueiden välinen tasapaino, ilmastonmuutok-
seen vastaaminen sekä luonnon ja luonnonvarojen kestävä käyttö, hy-
vinvoinnin ja vetovoimaisuuden lisääminen sekä kestävä kilpailukyky. 
Näitä päätavoitteita tarkentavat alatavoitteet, kaavan suunnitteluperi-
aatteet sekä kunkin seudun vaihekaavan omat erityiskysymykset. Ta-
voitteet, suunnitteluperiaatteet ja erityiskysymykset on muodostettu yh-
teistyössä sidosryhmien kanssa.
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Kaavakartan merkintöihin liittyy kaavamääräyksiä ja lisäksi on yleiset 
suunnittelumääräykset. Yleisissä suunnittelumääräyksissä todetaan, et-
tä maakuntakaava on yleispiirteinen ja merkinnät ovat yleispiirteisiä. 
Maakuntakaavan aluerajauksia ei voi tulkita sellaisenaan. Uusimaa-
kaavassa 2050 käytetään aluevaraus-, kohde- ja viiva-, ominaisuus- 
sekä kehittämisperiaatemerkintöjä, joista annetaan määräykset ja tul-
kintaohjeet.

Luonnosvaiheen aineisto koostuu Uudenmaan rakennesuunnitelmasta 
sekä seutujen vaihemaakunta-kaavojen luonnoksista, joihin kuuluvat 
kaavakartat, merkinnät ja määräykset sekä tämä kaavaselostus liite-
karttoineen. Lausunnonantajilla ja osallisilla on mahdollisuus antaa pa-
lautetta myös muista luonnosvaiheen taustaselvityksistä. Helsingin 
kaupunginhallitus lausui Uudenmaan liitolle kaavan valmisteluaineistos-
ta 16.4.2018.

Saadut lausunnot

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Esitys on 
pääosin kaupunkiympäristölautakunnan lausunnon mukainen, kuitenkin 
niin, että siinä on Helsingin keskustatoimintojen merkintää koskien vii-
tattu Helsingin uuden yleiskaavan tavoitteiden huomioon ottamiseen ja 
liikenteen osalta painotettu pääkaupunkiseudun liikenneyhteyksiä seu-
tua laajempaa valtakunnallista ja kansainvälistä merkitystä. 
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Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 13.11.2018 § 564

HEL 2017-001704 T 10 03 00

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle Uusimaa-
kaava 2050 luonnoksesta seuraavan lausunnon: 

Uusimaa-kaava 2050 on siirtynyt aiempaa strategisempaan suuntaan 
ja vastaa monilta osin aiempia maakuntakaavoja paremmin muuttuvan 
toimintaympäristön aiheuttamiin vaatimuksiin. Uudenmaan liiton mu-
kaan Uusimaa-kaavasta on tarkoitus luoda muuttuvaan toimintaympä-
ristöön sopiva työkalu. Uusi strategisempi ote on välttämätön. 

Maakuntakaava pyrkii hiilineutraaliin Uusimaahan vuoteen 2035 men-
nessä. Tavoite on yhdenmukainen Helsingin kaupungin hiilineutraalius-
tavoitteen kanssa ja luo osaltaan raamit maakunnan yhdyskuntaraken-
teen kehitykselle. Kaava on luonteeltaan mahdollistava. Yleismääräyk-
sissä todetaan, että kaikessa alueidenkäytön suunnittelussa tulee edis-
tää ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja. 

Uuden maakuntakaavan suunnittelu on ollut rinnakkainen prosessi seu-
dun MAL 2019 -suunnitelman laadinnan kanssa. Vuorovaikutus kaavan 
valmistelussa on ollut monipuolista ja hyvää. On tärkeää, että myös 
kaavan jatkovalmistelussa käydään aktiivista dialogia seudun toimijoi-
den ja erityisesti Helsingin kanssa. Kaavassa on hyvin tunnistettu Hel-
singin seudun erityiskysymykset ja huomioitu seudun kehittämistarpeet. 
Maakuntakaava luo edellytykset asuntotuotannon sekä palvelu- ja elin-
keinotoiminnan merkittävälle kasvulle, ohjaa seudun kasvua keskuksiin 
ja raideliikenteen vyöhykkeelle, parantaa verkostomaisen joukkoliiken-
teen kehittämisedellytyksiä ja turvaa seudun vetovoimaisuuden ekosys-
teemipalvelujen, virkistyksen ja kulttuuriympäristöjen osalta.

Kaavakartan merkintöihin liittyy määräyksiä, minkä lisäksi on yleisiä ko-
ko maakuntaa koskevia suunnittelumääräyksiä. Yleisissä suunnittelu-
määräyksissä todetaan, että maakuntakaava on yleispiirteinen ja mer-
kinnät ovat yleispiirteisiä. Maakuntakaavan aluerajauksia ei voi tulkita 
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sellaisenaan. Kaavassa käytetään aluevaraus-, kohde- ja viiva-, omi-
naisuus- sekä kehittämisperiaatemerkintöjä, joista annetaan määräyk-
set ja tulkintaohjeet. 

Kaavan esitystarkkuus on pääosin hyvä joitakin merkintöjä lukuun otta-
matta. Joissakin kohdissa maakuntakaavaluonnos on esitystavaltaan 
tarkempi kuin Helsingin yleiskaava, mikä ei ole tarkoituksenmukaista 
eikä perusteltua.

Kaavaratkaisussa Helsingin kantakaupunki on merkitty laajana ympyrä-
nä ja osoitettu keskustatoimintojen alueeksi ja valtakunnankeskukseksi. 
Esitystapa kuvaa hyvin laajentuvan kantakaupungin merkitystä. Ympy-
rän tulee kuitenkin ulottua vielä laajemmalle kohti Kehä I:tä, jotta viesti 
olisi yhdenmukainen Helsingin uuden yleiskaavan tavoitteiden kanssa. 
Muilta osin Helsingin alue on osoitettu pääosin taajamatoimintojen ke-
hittämisvyöhykkeeksi tai pääkaupunkiseudun ydinvyöhykkeeksi, jolle 
tulee osoittaa muuta taajamatoimintojen kehittämisvyöhykettä tehok-
kaammin rakennettavat taajama- ja keskustatoimintojen alueet. Esitetyt 
merkinnät ovat yhdenmukaiset Helsingin uuden yleiskaavan tavoittei-
den kanssa ja korostavat raideliikenteeseen tukeutuvan uuden maan-
käytön seudullista merkitystä. Alueiden tiivistäminen tukee sekä elinkei-
noelämän toimintaedellytyksiä, asukkaiden hyvinvointia palvelujen saa-
tavuuden ja monipuolisuuden kautta että kuntatalouden suotuisaa kehi-
tystä. Kestävän kasvun alueille rakentamista ohjaava kaavaratkaisu pa-
rantaa Uudenmaan kilpailuetua tukemalla keskittymähakuisten toimia-
lojen toimintaedellytyksiä tiivistämisen kautta.

Liikenteen suunnitteluperiaatteet ovat kannatettavia ja linjassa Helsin-
gin uuden yleiskaavan ja seudun MAL 2019 –suunnitelman kanssa. Lii-
kenteen merkinnät ovat pääosin hyvin perusteltuja. Valtakunnallisesti 
merkittävä tieverkko rajautuu Kehä III:een ja maakunnallisesti merkittä-
vä tieverkko Kehä I:een. Kehä I:n sisäpuolelle jatkuvat sisääntulotiet on 
merkitty tavara- ja linja-autoliikenteen yhteystarvenuolilla. Eritasoliitty-
miä ei esitetä, vaan liittymien toteuttamista ohjataan sanallisilla mää-
räyksillä. Kaavakartalla on osoitettu rautatiet ja metro sekä niiden laa-
jennukset, Helsingissä merkittävimpinä Östersundomin metro, Pisara-
rata ja Lentorata sekä Tallinnan tunneli. Liikenneverkko perustuu MAL-
suunnitelmassa muodostettuun liikenneverkkoon, jota on täydennetty 
vuoden 2030 jälkeen toteutettavilla ja valtakunnallisesti merkittävillä lii-
kennehankkeilla. Esimerkiksi pikaraitioteitä tai pyöräilyn runkoyhteyksiä 
ei ole esitetty kaavakartalla, mikä on perusteltua kaavan strategisuus 
huomioon ottaen. 

Kaupan ratkaisun kannalta oleellista on Helsingin osalta seudun ydin-
keskustan ja muiden keskusta-alueiden sijainti ja rajaukset. Seudulli-
sesti merkittäviä keskustoja on Helsingin osalta merkitty enemmän kuin 
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nyt voimassa olevassa maakuntakaavassa, sillä Viikki, Kontula ja Vuo-
saari ja Östersundomin osalta Sakarinmäki on lisätty seudullisesti mer-
kittäviksi keskustoiksi. Seudullisesti merkittävää kauppaa voidaan sijoit-
taa keskustatoimintojen alueille ilman mitoitusta tai laadun rajoitusta.

Tarkennustarpeet maakuntakaavan sisältöön

On erittäin tärkeää, että maakuntakaavan merkinnät eivät ole ristiriidas-
sa Helsingin uuden yleiskaavan tai Östersundomin yhteisen yleiskaa-
van merkintöjen kanssa. Maakuntakaavan merkintöjen tulee mahdollis-
taa em. yleiskaavojen mukaisen maankäytön toteuttaminen. 

Yleisten suunnittelumääräysten ensimmäisen kappaleen lause on eri-
tyisen tärkeä: "maakuntakaavan merkinnät ovat yleispiirteisiä. Aluei-
denkäytön ratkaisujen tulee tarkentua yksityiskohtaisemmassa suunnit-
telussa". Lukuohjeen kohtaan esitetään lisättäväksi seuraava lisäys: 
Päällekkäisten ja rinnakkaisten kaavamerkintöjen suunnittelumääräyk-
siä tulee tulkita ja toiminnot yhteen sovittaa siten, että merkintöjen 
osoittamat alueiden käytön periaatteet voivat toteutua kuntakaavoituk-
sessa.

Tarkkojen aluevarausmerkintöjen siirtäminen strategiseen Uusimaa-
kaavaan sellaisinaan selvästi tarkemman mittakaavan Uudenmaan IV-
vaihemaakuntakaavasta ei ole johdonmukaista ottaen huomioon kaa-
van strategisuudelle asetetut tavoitteet. Helsingin uuden yleiskaavan 
mukainen tavoite kantakaupungin laajentamisesta tulee näkyä maa-
kuntakaavassa selvemmin siten, että keskustatoimintoja kuvaava ym-
pyrä on esitettyä laajempi ulottuen aina Kehä I:lle saakka.

Liikenne

Maakuntakaavan liikenteellinen ratkaisu on perusteltu ja hyvä. Esitysta-
pa antaa hyvät lähtökohdat maankäytön ja liikenteen yhteensovittami-
seen tähtäävälle jatkosuunnittelulle. 

Kaavan keskeisenä tavoitteena on tukea kansainvälisen lento- ja meri-
liikenteen toiminta- ja kehittämisedellytyksiä turvaamalla Helsinki–Van-
taan lentoaseman ja kansainvälisesti merkittävien satamien sekä logis-
tiikka-alueiden yhteydet ja alueidenkäytölliset tarpeet. Helsinki varmis-
taa tarkemmassa suunnittelussa satamien toimivat yhteydet sekä tie- 
että katuverkolla, ja Helsingissä on tätä varten on tehty tiivistä yhteis-
työtä Helsingin sataman ja muiden kaupungin toimijoiden kesken.

Aikaisemmissa maakuntakaavoissa osa joukkoliikenteen vaihtopaikois-
ta ja liityntäpysäköintipaikoista esitettiin oikeusvaikutteisina pääkartalla; 
nyt ne on merkitty erillisellä liitekartalla. Liitekartasta L2 puuttuvat seu-
raavat joukkoliikenteen vaihtopaikkamerkinnät:
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 Vuosaaren keskus (Jokeri 2/Vuosaaren metro)
 Mellunmäki (Vantaan ratikka/metro)
 Pisara -radan asemat Hakaniemi ja Töölö

Helsingissä on osoitettu liityntäpysäköintiä oikeusvaikutteisella liitekar-
talla Sakarinmäkeen, Itäkeskukseen, Puotilaan, Mellunmäkeen, Puisto-
laan sekä Valimoon. Selostuksen mukaan liityntäpysäköintiä on osoitet-
tu sellaisille pysäkeille ja asemille, joita ympäröivä maankäyttö ei luo 
edellytyksiä tiheästi liikennöitävälle joukkoliikenteelle tai pääosa asu-
tuksesta ei sijaitse kävelyetäisyydellä. Tältä osin liitekartta ei peruste-
luiltaan ole Helsingissä täysin ristiriidaton. Tulee harkita, onko liityntä-
pysäköintipaikkojen oikeusvaikutteisuudelle Helsingissä perusteluja. 

Uuden Porvoontien nykyinen linjaus on osoitettu kaavaluonnoksessa 
maakunnallisen tien merkinnällä. Tie tulisi esittää kuten Östersundomin 
maakuntakaavassa, jossa se on merkitty seututieksi, sen sijainti on 
pohjoisempana ja se on sijainniltaan ohjeellinen. Myös Östersundomin 
yhteisessä yleiskaavassa ”seudullisen tieyhteyden osana toimiva pää-
katu” on linjattu uuteen paikkaan. Uusi pääkatu ja nykyinen Uusi Por-
voontie on jatkossa tarkoitus toteuttaa rakennettavan kaupunkiympäris-
tön osana ja sitä palvelevana pääkatuna. Östersundomin alueella maa-
kunnallisen tien määräykset rajoittavat tarpeettomasti toimivan kaupun-
kimaisen ympäristön toteutumismahdollisuuksia. 

Liikennetunneli: Liikenneväylän katkoviivamerkintä osoittaa ohjeellisen 
linjauksen. Ehdotetaan Lentoradan merkintä muutettavaksi liikennetun-
nelista liikenneväylän katkoviivamerkintään, joka osoittaa ohjeellisen 
linjauksen. Kehittämisperiaatemerkinnällä osoitetaan liikenneväylän oh-
jeellinen linjaus silloin, kun väylän tarkka sijainti on ratkaisematta.

Liikennealue, satama / Liikennealue, lentoasema: Suunnittelumääräyk-
set koskien sataman ja lentoaseman toiminta-/kehittämisedellytysten 
turvaamista sekä toisaalta toiminnan suunnittelua siten, että melu- ja 
muut ympäristöhäiriöt olisivat mahdollisimman vähäiset, olisi syytä kä-
sitellä yhtenäisesti ja molemmat näkökohdat huomioon ottaen kum-
mankin alueen osalta.

Tallinnan tunnelin vaihtoehtoinen ohjeellinen linjaus: Kuvauksen mu-
kaan Tallinna-tunnelin vaihtoehtoinen ohjeellinen linjaus kuvaa Helsin-
ki-Vantaan lentoaseman ja Tallinnan lentoaseman välisen tunnelin 
vaihtoehtoisia ohjeellisia linjauksia. Määräyksen mukaan tunnelin tark-
ka sijainti määritellään yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Maa-
kuntakaavan ohjaavuuden kannalta on keskeistä, että osoitetut kaava-
merkinnät ja -määräykset ovat yksiselitteisiä. Kaavaan ei ole perustel-
tua esittää useampaa vaihtoehtoista linjausta, jotka edellyttävät varau-
tumisen esimerkiksi kolmeen maanalaiseen linjaukseen Helsingin alu-
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eella. Erityisen tärkeää on osoittaa tunnelin tarkoituksenmukainen kyt-
keytyminen valtakunnalliseen ja seudulliseen järjestelmään. Kansain-
välisten, valtakunnallisten ja seudullisten järjestelmien tulee muodostaa 
yhtenäinen toiminnallinen kokonaisuus, jossa eri järjestelmät tukevat 
toisiaan optimaalisella tavalla. Useamman tunnelilinjauksen merkitse-
minen maakuntakaavaan heikentää koko tunnelihankkeen uskottavuut-
ta myös kansainvälisestä näkökulmasta ja voi vaikeuttaa rahoituksen 
saamista hankkeelle.

Tallinnan tunnelin valitulla linjauksella on vaikutuksia maankäytön ja 
toimintojen kehittymiseen sekä aluetalouteen. Tunnelin strateginen 
merkitys ei kohdistu vain pääkaupunkiseudulle, vaan koskee koko Suo-
mea. Tunnelin merkitys osana kansainvälistä yhteysverkostoa on kes-
keinen, ja se tulee kytkeä seudun olemassa olevan liikennejärjestelmän 
solmupisteisiin (Helsingin päärautatieasema, Pasila, Lentoasema). 
Näin voidaan varmistaa hyvät vaihtoyhteydet olemassa oleviin ja suun-
niteltuihin ratoihin (metro, rantarata, päärata, Pisara, Lentorata, raitio-
tiet). Helsingin päärautatieaseman ja Pasilan kautta kulkevasta linjauk-
sesta on tehty riittävät selvitykset kaikilla suunnittelutasoilla, jotta lin-
jausvaihtoehto maakuntakaavaehdotukseen voidaan tehdä (TEN-T, 
kansallinen, seudullinen ja paikallinen). Jos uusi yhteys ei tavoita ole-
massa olevia liikennejärjestelmän solmupisteitä, myös sen hyödynnet-
tävyys koko Suomen kannalta jää kyseenalaiseksi. Lisäksi Helsin-
ki–Tallinna -kaksoispääkaupunkitoiminnallisuus jää saavuttamatta, esi-
merkiksi matkailupotentiaalin hyödyntämisen näkökulmasta. Myös agg-
lomeraatio- eli kasautumisetujen hyödyntämisen näkökulmasta on 
olennaista, että tunneli kulkee Suomen merkittävimpien työpaikkakes-
kittymien eli Helsingin keskustan ja Pasilan kautta.

Luonnoksessa esitetyn kaltaiset vaihtoehtoiset tunnelilinjaukset edellyt-
täisivät Helsingin alueella varautumista kolmeen maanalaiseen ratatun-
neliin, mikä ei käytännössä ole mahdollista. Kaupunkirakenteen tiivis-
tyessä ja kaupungin kasvaessa uuden rakentamisen myötä syntyy tar-
ve sijoittaa maan alle lisää toimintoja. Näiden tilavarausten toteuttami-
sen mahdollistamiseksi on Helsingissä tehty pitkäjänteistä maanalais-
ten tilojen tilavaraussuunnittelua. Helsinkiin on laadittu maanalainen 
yleiskaava ja uusi maanalainen yleiskaava on valmisteilla. Radan suju-
va liikennöinti edellyttää jouhevaa ratageometriaa. Optimaalisen rata-
tunneligeometrian etsiminen edellyttää mm. olemassa olevien maana-
laisten tilojen ja tiedossa olevien maanalaisten tilavarausten huomioi-
mista. 

Tilanteessa, jossa uusia maanalaisia tilavarauksia tulee jatkuvasti Hel-
singin alueelle, joudutaan käytännössä tekemään ratatunnelia varten 
tiettyyn sijaintiin ja korkotasoihin sidottu varaus, mikäli hyvin liikennöitä-
vän ratalinjan toteutettavuus tulevaisuudessa halutaan varmistaa. Jos 
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Helsingissä jouduttaisiin varautumaan johonkin muuhun kuin keskustan 
kautta kulkevaan ratatunnelilinjaukseen, syntyisi merkittäviä ristiriitoja 
muiden maanalaisten tilatarpeiden kanssa. Yksi ristiriita syntyy tarvitta-
van Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen maanalaisen laajennuksen 
kanssa. Myös mikäli päädyttäisiin ratkaisuun, jossa maakuntakaavaeh-
dotukseen sisällytettäisiin kuitenkin kolme eri linjausta, estäisivät ne 
voimassaoloaikanaan muun maanalaisen rakentamisen niiden lähei-
syydessä. Edellä mainituista syistä useiden vaihtoehtoisten linjausten 
esittäminen kaavakartalla ei ole mahdollista. Vaihtoehtoiset linjaukset 
tulee poistaa kaavakartalta ja merkitä maakuntakaavaehdotukseen 
vain yksi Helsingin keskustan ja Pasilan kautta kulkeva linjaus. 

Kauppa

Kaupan näkökulmasta merkittävin muutos Helsingin seudun vaihekaa-
vassa Helsingin osalta ovat keskustojen ulkopuoliset kaupan alueet. 
Östersundomin Sakarinmäen aluetta lukuun ottamatta näitä ei ole kaa-
valuonnoksessa enää rajattu tilaa vaativan kaupan toimialoille, kuten 
aikaisemmin, vaan niillä sallitaan kaikkia kaupan laatuja. Seudullisesta 
näkökulmasta nämä alueet sijaitsevat keskeisillä alueilla ja ovat seudul-
lisessa mittakaavassa hyvin saavutettavissa. 

Alueille osoitettuja vähittäiskaupan ylärajoja on nostettu johtuen muu-
toksesta sallia näillä alueilla myös keskustamaista kauppaa. Tämä 
muutos merkitsee, että kuntakaavoituksessa on olennaista arvioida näi-
tä keskustojen ulkopuolisia kaupan alueita arkiasioinnin osalta paikalli-
sen kävelysaavutettavuuden näkökulmasta sekä lähialueen asukkaiden 
luoman kysynnän näkökulmasta. Samoin keskustamaisen kaupan si-
joittumisen osalta on kuntakaavoituksessa arvioitava näiden alueiden 
kehittämisen vaikutuksia erityisesti lähikeskustoihin, vaikka maakunta-
kaavatyössä seudullisesti merkittävien keskustojen näkökulma on kes-
keisin. Maakuntakaavan vaikutusarvioinnissa on huomioitu keskustojen 
ulkopuolisten kaupan alueiden muutoksia vain seudullisesti merkittäviin 
keskuksiin, ei pienempiin keskustoihin tai asuinalueiden palveluihin.

Maakuntakaavassa on tärkeä huolehtia, että kaupan ratkaisu ei heiken-
nä mahdollisuuksia kaavan tavoitteiden toteuttamiseen, ja varmistaa, 
että mahdollisesti lisääntyvän liikenteen negatiiviset ulkoisvaikutukset 
on mahdollista kompensoida muilla toimenpiteillä. Kaupan ratkaisun tu-
lee mahdollistaa Helsingin uuden yleiskaavan tavoitteiden mukaisen 
sekoittuneen kaupunkirakenteen toteuttaminen Helsingissä. Kaavassa 
laaturajoittamattoman kaupan alueelle esitettyä rakennuksen koon ra-
joittamista (max. 30 000 k-m2) tulee harkita, sillä kaupunkirakenteen 
näkökulmasta rakennuksen kerrosalamäärä ei ole keskeisin tekijä, 
vaan se, minkälaista kaupunkia rakennus ympärilleen synnyttää.
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Seudun ydinkeskustan rajaus noudattelee Helsingin uuden yleiskaavan 
tavoitteita. Seudullisesti merkittäviä keskustoja on Helsingin osalta mer-
kitty enemmän kuin nyt voimassa olevassa kaavassa. Viikki, Kontula ja 
Vuosaari on lisätty seudullisesti merkittäviksi keskustoiksi. 

Maakuntakaavan viherrakenne

Maakuntakaava tunnistaa viherrakenteen jatkuvuuden tarpeen, mikä 
on hyvä asia. Koska maakuntakaavaluonnoksen tavoitevuosi ja Helsin-
gin yleiskaavan tavoitevuosi on sama vuosi 2050, maakuntakaavan vi-
herrakennetta ei tule osoittaa Helsingin alueella tarkemmin kuin Helsin-
gin uusi yleiskaava on osoittanut. Helsingin yleiskaavan toteuttaminen 
edellyttää kaupunkirakenteen ja viherrakenteen yhteensovittamista. 
Maakuntakaavan tavoitteet on otettu huomioon Helsingin uuden yleis-
kaavan viherrakenteessa. Viheraluemerkintöjen siirtäminen sellaisi-
naan selvästi tarkemman mittakaavan Uudenmaan IV-vaihemaakunta-
kaavasta ei ole perusteltua eikä linjassa kaavan strategisuudelle ase-
tettujen tavoitteiden kanssa. Merkintöjen siirtäminen sellaisenaan Ös-
tersundomin alueen 2. vaihemaakuntakaavasta ei myöskään ole perus-
teltua johtuen kaavojen erilaisesta aikajänteestä. Tämä koskee erityi-
sesti Sipoonkorven ja Mustavuoren välistä viheryhteyttä, jossa maa-
kuntakaavan tulisi noudattaa Östersundomin yhteisen yleiskaavan rat-
kaisua. Maakuntakaavan virkistysalueiden esittämisen tapa on huomat-
tavan tarkka mm. Keskuspuiston ja Tuomarinkylänkartanon osalta ja 
Östersundomin alueella. Meilahden, Kaitalahden, Yliskylän ja Iso-Huo-
palahden kohteet voitaisiin esittää esitystarkkuuden puitteissa taajama-
toimintojen kehittämisvyöhykkeen määräyksellä ja yleisillä määräyksil-
lä. 

Seudun viherkehän tavoitteita pidetään hyvinä. Erityisesti virkistysver-
koston seudullista jatkuvuutta pidetään koko seudun vetovoiman kan-
nalta tärkeänä.

Arvokkaiden ominaispiirteiden, luonnon, maiseman ja kulttuuriympäris-
töjen huomioon ottamisesta määrätään kaavan yleisissä suunnittelu-
määräyksissä. Tämä on hyvä asia, koska Helsingin alueella on run-
saasti pienialaisia arvokkaita kohteita. Lisäksi määrätään, että riittävät 
virkistysmahdollisuudet sekä yhteydet seudullisille virkistysalueille on 
turvattava. Seudulle jatkuva viher- ja virkistysverkosto on tärkeä tiivisty-
vässä kaupunkirakenteessa. Paikallisten virkistysalueiden ja rantojen 
kytkeytyminen laajempiin kokonaisuuksiin määrätään taajamatoiminto-
jen kehittämisvyöhykkeen suunnittelumääräyksissä, mitä pidetään hy-
vänä.

Virkistyskäytön kohdealueet: Maakuntakaavaan nostetut virkistyksen 
kohdealueet (Pikku Niinisaari, Seurasaari, Mustikkamaa, Korkeasaari, 
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Iso-Leikosaari, Vasikkasaari, Itäinen ja Läntinen Pihlajasaari, Rastila-
Ramsinniemi, Harakka ja Mustasaari) ovat Helsingin yleiskaavan mu-
kaisia merellisen virkistyksen ja matkailun alueita, mutta Helsingin saa-
riston virkistyskäytön painopisteet ovat Helsingin yleiskaavan ja merelli-
sen strategian mukaan seuraavissa kohteissa: Isosaari, Vallisaari, Ku-
ninkaansaari, Vasikkasaari, Suomenlinna ja Pihlajasaari. Villinki ja Itä–
Villinki ovat myös jatkossa kehittämiskohteita. Koska kaavan aikajänne 
on pitkä, uusien kohteiden esittäminen nykytilanteen lisäksi on perus-
teltua. Rastila–Ramsinniemi ei ole kohdealueen määritelmän mukainen 
muista erillään sijaitseva alue. Alueella riittää viheryhteysmerkintä. 

Viheryhteystarve osoittaa maakunnallisesta ekologisesta ja virkistys-
verkostosta ne yhteystarpeet, jotka edellyttävät muusta maankäytöstä 
johtuvaa yhteensovittamista. Kaavassa seudulle jatkuvaksi osoitettuja 
viheryhteystarpeita pidetään hyvinä ja ne on otettu huomioon Helsingin 
yleiskaavassa. Östersundomin viheryhteyksiä on tarkistettava Öster-
sundomin yhteisen yleiskaavan mukaisiksi ja mahdollistettava yleiskaa-
van mukaisen maankäytön toteutuminen.

Saariston ja merellisen alueen kehittämistä ohjaavat määräykset sisäl-
tyvät maakuntakaavan yleisiin suunnittelumääräyksiin ja joitakin saaria 
on osoitettu virkistyksen kohdealueiksi. Lisäksi on osoitettu veneilyn 
runkoväylä ja laivaväylät. Merellisen alueen kehittämisen tavoitteet ei-
vät ilmene tarpeeksi kaavakartalla eikä aineistosta. Merellisyyden ko-
rostaminen ja Helsingin edustan saariston avaaminen virkistyskäyttöön 
on osa Helsingin strategiaa. Helsingin saariston kehittämisen painopis-
teet ovat Helsingin edustan saaristossa ja Itäisessä saaristossa. Merel-
liset kohteet tulisi päivittää vastaamaan Helsingin yleiskaavaa myös 
puolustusvoimien saarten osalta. Puolustusvoimien saarten osalla on 
käynnissä jo asemakaavoitus. Esim. Isosaaren EP/U-merkintä tulisi tar-
kentaa vastaamaan Helsingin yleiskaavan merkintää. 

Maakuntakaavan suojelualueet: Maakuntakaavan ekologinen verkosto 
on osoitettu viheryhteysmerkinnällä ja yli 5 hehtaarin laajuiset suojelua-
lueet on osoitettu kaavassa tarkasti. Helsingin yleiskaavan osalta on 
osoitettu nykyiset luonnonsuojelualueet ja Helsingin luonnonsuojeluoh-
jelman ja yleiskaavan suojeltavaksi tarkoitetut alueet. Natura-alueita 
koskeva määräys sisältyy yleisiin suunnittelumääräyksiin.  

Kuninkaansaari ja Vallisaari Helsingin edustalla on osoitettu maakunta-
kaavaluonnoksessa samalla suojelumerkinnällä kuin luonnonsuojelua-
lueet. Helsingin yleiskaavassa ne ovat merellisen virkistyksen ja mat-
kailun alueita. Nämä kohteet olisi perusteltua merkitä myös virkistys-
käytön kohdealueiksi, sillä ne ovat avautumassa virkistyskäytön saarik-
si ja niissä on asemakaavoitus vireillä. Asemakaavoituksessa ja sen 
kanssa rinnan edenneessä luonnonsuojelulain mukaisen rauhoituspää-
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töksen valmistelussa on huomioitu alueen luontoarvot ja alueelle esite-
tään merkittävän virkistyskäytön mahdollistavia luonnonsuojelualuera-
jauksia. 

Maakuntakaavaluonnoksessa on osoitettu luonnonsuojelualueita jo teh-
tyjen päätösten pohjalta ja Uudenmaan liiton luontoselvitysten pohjalta. 
Östersundomiin on ehdotettu yhtä uutta suojelualuetta, Immersbackan 
läntistä metsää. Alue on Östersundomin yhteisessä yleiskaavassa pää-
osin virkistysaluetta, mikä merkitsee mahdollisuutta sekä ulkoilu- että 
liikunta- ja puistoalueeksi. Osa rajatusta metsäalueesta on merkitty ra-
kentamista sallivilla merkinnöillä. Helsingissä sijaisevien ja Helsingin 
kaupungin omistamien muiden kuntien alueella sijaitsevien alueiden 
osalta on hyvä käydä neuvottelut kaavatilanteesta ja maanomistajan ta-
voitteista. 

Helsingin ulkokunnissa sijaitsevista alueista merkittävin uusi luonnon-
suojelualue-ehdotus on Kauhalan ulkoilualueelle sijoittuva 204 hehtaa-
rin alue Kauhalan metsät ja suot. Outamon alueen rajaukset ja kaava-
merkinnät tulee tarkistaa yhdessä Helsingin kanssa.

Tuulivoiman tuotantoon soveltuva alue: Tuulivoiman osalta kaavassa 
esitetään maakunnallisesti merkittävät tuulivoiman alueet. Selostukses-
sa mainitaan myös kokoluokaltaan pienemmät, alle 10 tuulivoimalan 
kokonaisuudet merkittäväksi keinoksi kasvihuonekaasupäästöjen vä-
hentämiseen. Energiantuotannon muutostarpeen näkökulmasta olisi 
perusteltua, että maakuntakaava toimisi tuulivoimarakentamisen suh-
teen entistä proaktiivisemmin.

Östersundom

On tärkeää, että maakuntakaava mahdollistaa Östersundomin yhteisen 
yleiskaavan toteuttamisen. 

Ottaen huomioon Östersundomin maakuntakaavan (2035) ja Uusimaa 
2050-kaavan eri tavoitevuodet tulee virkistysalueet Länsisalmen ympä-
rillä sekä Länsisalmen taajama-alueen rajaukset muuttaa Östersundo-
min yleiskaavan mukaisiksi.

Östersundomin yhteisessä yleiskaavassa ja Östersundomin alueen 2. 
vaihemaakuntakaavassa esitetyt työpaikka-alueet tulee voida toteuttaa 
raideyhteydestä (metro) riippumatta. Uudenmaan maakuntakaavaluon-
noksessa alueet on osoitettu uuteen raideliikenteeseen tukeutuvina 
taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeinä, joiden toteuttaminen on si-
dottu uuden raideliikenneyhteyden ja aseman sitovaan toteuttamispää-
tökseen. Länsisalmen elinkeinotoiminnan alue on ilman merkintää val-
koisena.
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Luonnoksessa on Östersundomin maakuntakaavasta poiketen esitetty 
valkoisella yleiskaavan keskeisiä rakentamisalueita aivan Östersundo-
miin suunnitellun metroaseman eteläpuolella. Östersundomin maakun-
takaavaan verrattuna myös Landbon ja Puroniityn alueiden pohjoisosis-
sa on muutettu taajama-alueen rajausta jättämällä osia valkoiseksi. 
Taajama-alueet tulee esittää niin kuin ne ovat Östersundomin maakun-
takaavassa.

Viheryhteystarve-merkintä tulee jättää pois Uuden Porvoontien suuntai-
selta osuudelta.

Maakuntakaavaratkaisun tulee mahdollistaa maa-aineksen otto- ja kä-
sittelyalue Östersundomin Hältinbergetiin.

Tekninen huolto

Suunniteltu voimajohto: Helsingin kaupungin, Fingrid Oyj:n ja Uuden-
maan ELY-keskuksen kanssa on parhaillaan käynnissä Länsimäki-Vii-
kinmäki 400 kV:n sähkömaakaapelin yhteissuunnittelu. Johtokäytävälle 
on vielä useita vaihtoehtoja, ja parhaillaan selvitetään, millaisilla suun-
nitelmilla, viranomaispäätöksillä, vaikutusarvioinneilla ja vuorovaikutuk-
sella johtokäytävä voidaan sijoittaa herkkään ympäristöönsä. Suunnit-
telumääräystä ehdotetaan muutettavaksi muotoon: Voimajohdon sijainti 
ja tekninen toteutus tarkentuvat yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa 
ja viranomaismenettelyissä. Tarkemmassa suunnittelussa tulee turvata 
linjauksen toteuttamismahdollisuudet.

Maakaasun runkoputki: Helsingin kaupungin ja Gasum Oy:n kesken on 
suoritettu Helsinkiä halkovan korkeapaineisen kaasuputken siirtosuun-
nittelua Malmilla ja Oulunkylässä, minkä tarkoituksena on vapauttaa 
putken varaamaa maapinta-alaa Helsingin uuden yleiskaavan osoitta-
maan kaupunkirakentamiseen. Vastaavia tarpeita kaasuputken siirtämi-
seen voi olla tulossa myös jatkossa. Maakuntakaavan suunnittelumää-
räystä ehdotetaan muutettavaksi muotoon: Korkeapaineisen maakaa-
sun siirtoputken sijainti ja tekninen toteutus tarkentuvat yksityiskohtai-
semmassa suunnittelussa ja viranomaismenettelyissä. Tarkemmassa 
suunnittelussa tulee turvata linjauksen toteuttamismahdollisuudet.

Raakavesitunneli: Pitkäkosken ja Vanhankaupungin vedenpuhdistuslai-
tosten välinen, seudullista vedenhankintaa ja -jakelua tulevaisuudessa 
palveleva vesitunneli tulisi osoittaa Helsingin alueella olevalla v-merkin-
nällä. Merkinnän kuvausta tulisi täydentää kyseisen johtovälin nimellä, 
sillä se ei ole osa Päijänne-tunnelia. Tunnelille ei toistaiseksi ole määri-
tetty suunnittelumääräyksessä kerrottua, Päijänne-tunnelin tyyppistä 
suojavyöhykettä.
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Runkovesijohto: Maakuntakaavaluonnoksessa on osoitettu viivamerkin-
nallä runkovesijohto Helsingistä Porvooseen. Vaihtoehtoisia sijainteja 
siirtovesijohdolle on useita, ml. meren kautta kulkeva linjaus. Östersun-
domin yhteisessä yleiskaavassa Helsinki-Porvoo siirtovesijohto on 
osoitettu yhteystarvemerkinnällä. Maakuntakaavassa merkintä tulee 
muuttaa siirtovesijohdon yhteystarpeeksi.

Jätevesitunneli: Purkutunnelin merkintää kartalla ehdotetaan tarkistet-
tavaksi. Todellisuudessa olemassa oleva tunneli jatkuu nyt esitettyä 
etelämmäksi. Kaavaluonnoksessa ei ole osoitettu Östersundomin jäte-
vedenpuhdistamon tulo- ja purkutunneleita, joiden osoittamista tulisi 
harkita.

Teknisen huollon tunneli: Ehdotetaan uutta merkintää suunniteltaville 
ylikunnallisille merkittäville maanalaisille teknisen huollon tunneleille. 
Tunneleiden toteutettavuuden varmistaminen edellyttää kuntarajat ylit-
tävää pitkäjänteistä maanalaisten tilojen tilavaraussuunnittelua. 

Yhdyskuntateknisen huollon alue: ET-merkinnän piiriin tulisi ottaa myös 
Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen suunnitellun maanalaisen ja seu-
tua palvelevan laajennuksen merkintä. Maanalaisen vedenpuhdistuslai-
toksen sijoituspaikkaan vaikuttavat mm. korkeustasot, alueen kallio-olo-
suhteet ja laitoksen tarvitsemat yhteydet. Merkinnän kuvaus tulisi päi-
vittää koskemaan myös tätä laitosta. Suunnittelumääräys voi pysyä en-
nallaan. Kaavaluonnoksessa Östersundomin jätevedenpuhdistamo 
osoitetaan ET-kohdemerkinnällä Porvoonväylän pohjoispuolelle. Öster-
sundomin yhteisessä yleiskaavassa jätevedenpuhdistamo on osoitettu 
aluevarauksena kallioalueelle, joka sijoittuu Porvoonväylän pohjois- ja 
eteläpuolelle. Maakuntakaavan kaavamerkinnän tulee mahdollistaa to-
teuttaminen väylän molemmille puolille. 

Puolustusvoimien melualue, lentomelualueet ja lentoliikenteen laskeu-
tumisvyöhyke: Melualueiden merkitsemiseksi esitetään harkittavaksi in-
formaatiotyyppistä merkintää, johon ei sisälly ehdottomia rakentamisra-
joituksia eikä epäselviä jatkosuunnittelumääräyksiä. Kaavan laatimisa-
jankohtana käytettävissä olevat melualueet voitaisiin esittää lähdeviit-
teineen osana kaavan selvitysaineistoa.

Käsittely

13.11.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Sirpa Asko-Seljavaara: Hyväksyessään lausunnon kaupunginhallituk-
selle lautakunta esittää , että Helsingin Lauttasaaressa tulee säilyttää 
saaren läpi  vihervyöhyke virkistysalueeksi. Saaren väkiluku on suunni-
teltu kasvavaksi jopa 64% nykyisestä ja meren täyttöjä tehdään saaren 
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rannoille ja Koivusaareen. Taajamatoiminnot vyöryvät  Uusimaa-kaa-
vassa 2050 myös nykyisille luontoalueille.

Kannattaja: Mika Välipirtti

Vastaehdotus:
Mika Välipirtti: Poistetaan seuraava lause: Meilahden, Kaitalahden, 
Yliskylän ja Iso-Huopalahden kohteet voitaisiin esittää esitystarkkuuden 
puitteissa taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeen määräyksellä ja 
yleisillä määräyksillä.

Kannattaja: Mia Haglund

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Ehdotan että kappaleesta 37 poistetaan keskimmäi-
nen virke.

Kannattaja: Mia Haglund

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sin-
nemäen vastaehdotuksen.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Hyväksyessään lausunnon kaupunginhallitukselle lauta-
kunta esittää , että Helsingin Lauttasaaressa tulee säilyttää saaren läpi  
vihervyöhyke virkistysalueeksi. Saaren väkiluku on suunniteltu kasva-
vaksi jopa 64% nykyisestä ja meren täyttöjä tehdään saaren rannoille 
ja Koivusaareen. Taajamatoiminnot vyöryvät  Uusimaa-kaavassa 2050 
myös nykyisille luontoalueille.

Jaa-äänet: 8
Dennis Hamro-Drotz, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Nuutti Hyt-
tinen, Atte Kaleva, Risto Rautava, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara

Ei-äänet: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Mia Haglund, Mika Välipirtti

Tyhjä: 1
Tuomas Rantanen

Poissa: 1
Jape Lovén

Esittelijän ehdotus jäi tältä osin voimaan äänin 8-3 (1 tyhjä, 1 poissa).

2 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Poistetaan seuraava lause: Meilahden, Kaitalahden, Ylis-
kylän ja Iso-Huopalahden kohteet voitaisiin esittää esitystarkkuuden 
puitteissa taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeen määräyksellä ja 
yleisillä määräyksillä.

Jaa-äänet: 8
Dennis Hamro-Drotz, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Nuutti Hyt-
tinen, Atte Kaleva, Risto Rautava, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara

Ei-äänet: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Mia Haglund, Mika Välipirtti

Tyhjä: 1
Tuomas Rantanen

Poissa: 1
Jape Lovén

Esittelijän ehdotus jäi tältä osin voimaan äänin 8-3 (1 tyhjä, 1 poissa).

06.11.2018 Pöydälle

27.03.2018 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

20.03.2018 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Heikki Salmikivi, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37483

heikki.salmikivi(a)hel.fi
Raisa Kiljunen-Siirola, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37209

raisa.kiljunen-siirola(a)hel.fi
Jouni Kilpinen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37251

jouni.kilpinen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 16.04.2018 § 219

HEL 2017-001704 T 10 03 00

Päätös

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

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

Kokonaisuutena rakennekaavasta ja seutujen vaihekaavoista koostuva 
Uusimaa-kaava vastaa toimintaympäristön muutoksiin. Koko maakun-
taa koskeva rakennekaava kuvaa strategista tahtotilaa koko alueen ke-
hitykselle ja seutujen vaihekaavat tukevat kaavan ohjausvaikutusta. 
Myös seutujen vaihekaavat tulevat olemaan nykyistä maakuntakaavo-
jen yhdistelmää yleispiirteisempiä, mikä on hyvä asia.  Vuorovaikutus 
kaavan valmistelussa on ollut monipuolista ja hyvää. Kaavan jatkoval-
mistelussakin tulee käydä aktiivista dialogia seudun toimijoiden ja erityi-
sesti Helsingin kaupungin kanssa. On myös huolehdittava toimivasta 
yhteistyöstä seudun MAL-suunnittelun kanssa. Tehtävät suunnitelmat 
eivät saa olla keskenään ristiriitaisia tai poiketa esimerkiksi alueiden to-
teuttamisjärjestyksen suhteen. Valmisteluaineiston selostuksessa esite-
tyissä Helsingin seudun erityiskysymyksissä on hyvin huomioitu seu-
dun kehittämistarpeet ja korostettu maakuntakaava- ja MAL-prosessien 
yhteensovittamisen merkitystä.

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

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

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

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

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

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

Kommentit rakennekaavan sisältöön

Kaava koostuu yleispiirteisistä kaavamerkinnöistä ja monitasoisista 
kaavamääräyksistä. Rakennekaavassa osoitetaan Helsingin osalta 
seuraavat merkinnät ja niitä koskevat määräykset: Pääkaupunkiseudun 
ydinalue, ydinalueeseen tukeutuva kasvuvyöhyke, Helsingin seudun vi-
herkehä, rannikko ja saaristovyöhyke, logistiikan kehityskäytävät ja 
kansainvälisesti merkittävät satamat.
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Rakennekaavan kaavamääräysten tulisi jatkossa olla linjassa vaihe-
kaavojen tarkempien määräysten kanssa, jotta kaksiportaisen kaavan 
monen tasoisten kaavamääräysten ja vielä vaihekaavoissa tarkentu-
vien määräysten selkeä tulkinta olisi mahdollista. Esimerkiksi rakenne-
kaavassa rannikko- ja saaristovyöhykettä koskevat suunnittelumää-
räykset vaikuttavat erityisen tarkoilta suhteessa muiden merkintöjen 
suunnittelumääräyksiin. Nämä suunnittelumääräykset voisivat olla 
yleispiirteisempiä. 

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

Rakennekaavan luonnoksessa on osoitettu kaikki merkittävimmät jouk-
koliikennekäytävät samalla merkinnällä. Merkittävimmät yhteydet, ku-
ten pääradan suunta, tulisi erottua muista. Valmisteluaineiston selos-
tuksessa on hyvin avattu Etelä-Suomen kehityskäytävien verkostoa. 
Myös näistä merkittävimmät olisi perusteltua esittää rakennekaavan 
kartalla.

Elinkeinot ja talous

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

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

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

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

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

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

Liikkuminen ja logistiikka

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

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

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

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

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

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

Laivaväylät tulee esittää seudun kaavassa osana kansainvälistä liiken-
neketjua. Laivaväylien esittäminen on tarpeellista, jotta voidaan varmis-
taa merialueille kohdistuvien erilaisten toimintojen yhteensovittaminen. 
Näitä ovat kauppamerenkulun lisäksi muun muassa meriliikenteen tur-
vallisuus, meri- ja saaristoalueiden virkistyskäyttö sekä ammattikalas-
tus. Valmistelussa tulee huomioida ympäristöministeriön parhaillaan 
valmisteleman merialuesuunnitelman sisältö koskien muun muassa 
merialueelle kohdistuvien toimintojen ja käyttömuotojen yhteensovitta-
mista.

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

Rakennekaavaluonnoksessa Helsingin keskustan satamat ovat nimetty 
Tallinnan liikenteen satamiksi. Kuitenkin vuonna 2050 Helsingin eri sa-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 46/2018 80 (132)
Kaupunginhallitus

Asia/12
26.11.2018

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

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

Rakennekaavaluonnoksessa ei ole erikseen merkitty tavaraliikenteen 
yhteyksiä. On välttämätöntä, että rakennekaavaan merkitään Kehä III 
merkittävänä tavaraliikenteen väylänä. Ilman Kehä III:n tehokasta läpäi-
sykykyä Vuosaaren sataman toiminta halvaantuu tulevaisuudessa. Sa-
moin tulisi merkitä merkittävät tavaralogistiikan yhteydet Kehä III:lta 
muualle Suomeen.

Maakuntakaavassa tulee lisäksi ottaa huomioon Östersundomin Norr-
bergetin teollisuusalueen kehittäminen ja sen edellyttämät kapasiteetil-
taan riittävät liikenneyhteydet, kuten liittymän rakentamisen mahdollis-
taminen Porvoonväylälle.

Erikoistuvat seudut ja elinkeinot

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

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

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

Vetovoimainen ympäristö

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

Maakuntakaavan viherrakenteen jatkuvuus on perusteltua osoittaa vai-
hekaavojen esitystavasta riippuen määräyksin ja kaavakartoilla tai liite-
kartoilla. Myös kulttuuriympäristöt ja luonnonsuojeluverkosto voidaan 
esittää liitekartoilla. Virkistysyhteydet voidaan osoittaa sitovina, mutta 
virkistysalueiden tarkka sijainti ja rajaus määritellään kuntien tarkem-
piasteisessa kaavoituksessa. Nykyisen 4. vaihekaavan virkistysaluei-
den rajausten siirtäminen valmisteltavaan kaavaan johtaisi siihen, että 
maakuntakaavan esitystapa olisi tarkempi kuin Helsingin yleiskaavan 
merkinnät.
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Muiden teemojen käsittelyssä vetovoimaisen ympäristön tekijöitä voi 
korostaa määräämällä monipuolisesta, sekoittuneesta kaupunkiraken-
teesta, joka sisältää myös riittävät virkistyspalvelut ja ottaa huomioon 
luontoarvot, maiseman sekä kulttuuriympäristön arvot.

Energia ja ilmasto

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

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

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

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

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

Evästykset Helsingin seudun vaihekaavan valmisteluun

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

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

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

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

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

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

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

Muutoksena voimassa olevien maakuntakaavojen periaatteisiin kaava-
ratkaisua ohjaavissa suunnitteluperiaatekorteissa esitetään, että seutu-
jen vaihemaakuntakaavoihin ei tule erillisiä merkintöjä työpaikka-alueil-
le ja palvelujen alueille. Tämä on kannatettava muutos, joka mahdollis-
taa sekoittuneiden, toiminnallisesti tehokkaiden ja houkuttelevien aluei-
den kehittämisen sekä keskittymähakuisten elinkeinojen tarkoituksen-
mukaisen sijoittumisen.
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Maakuntakaavan valmistelun tiivis aikataulu asettaa haasteita kaavan 
huolelliselle valmistelulle. Oikeusvaikutuksia omaavien kaavamerkintö-
jen muuttaminen tai kokonaan kumoaminen edellyttää hyvää tietoa 
muutoksen vaikutuksista yksityiskohtaisempaan suunnitteluun. Mikäli 
edellisten vaihemaakuntakaavojen rajauksia aiotaan siirtää seudun st-
rategisempiin vaihekaavoihin, on tärkeää, että rajaukset osoitetaan riit-
tävän yleispiirteisinä. Koska aikatähtäin on tulevaisuudessa, on varau-
duttava joustavuuteen. Yhteensovittaminen tulee tehdä kaavaluonnos-
vaiheessa yhteistyössä kuntien kanssa.

Käsittely

16.04.2018 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Vastaehdotus:
Paavo Arhinmäki: Poistetaan lausunnon kolmanneksi viimeisestä kap-
paleesta virke:

"Esimerkiksi Hämeenlinnan kaupunkibulevardin varrella Keskuspuiston 
arvot pystytään yleiskaavan valmistelussa laadittujen luontovaikutusten 
ja maisemallisten tarkastelujen perusteella säilyttämään myös maan-
käytön tiivistyessä nykyisen moottoriväylän reunalla."

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Äänestys

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

Jaa-äänet: 9
Juha Hakola, Otso Kivekäs, Jenni Pajunen, Jaana Pelkonen, Wille 
Rydman, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Ulla-Marja Urho, Sanna Ve-
sikansa

Ei-äänet: 3
Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Marcus Rantala

Tyhjä: 3
Maria Ohisalo, Mika Raatikainen, Nasima Razmyar

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 9 - 3 (3 tyhjää).
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Timo Linden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

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

HEL 2017-001704 T 10 03 00

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

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

Tavoitteena on kehittää maakuntakaavasta entistä strategisempi muut-
tuvaan toimintaympäristöön soveltuva työkalu. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmassa todetaan, että maakuntakaavassa tullaan vetämään 
suuret linjat maakunnan kehitykselle, eikä siinä käsitellä kuntien sisäi-
siä alueidenkäytön kysymyksiä. Tämä on hyvä lähtökohta. Nykyinen 
monista päällekkäisistä vaihekaavoista koostuva maakuntakaavojen 
kokonaisuus on vaikeasti hahmottuva ja usein jopa kuntien omia yleis-
kaavoja yksityiskohtaisempi. Uusimaa-kaava 2050 koostuu rakenne-
kaavan lisäksi seuduittain laadittavista vaihekaavoista, joita voitaisiin 
päivittää joustavasti. Myös vaihekaavoissa tulee pysyä riittävän yleisel-
lä tasolla, että ne eivät muodostu ristiriitaisiksi kuntien omien yleiskaa-
vojen kanssa. Voisikin olla perusteltua kohdistaa oikeusvaikutukset 
vain rakennekaavaan ja siinä esitettyihin tavoitteisiin, joita sitten ha-
vainnollistetaan tarkemmilla alueittaisilla tarkasteluilla.
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Helsingin uusi yleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa syksyl-
lä 2016. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa kaupungin kasvu ja raken-
taa Helsingistä raideliikenteen verkostokaupunki. Helsingin yleiskaava 
on Uusimaa-kaava 2050:n tavoitteiden mukainen, joten on tärkeää, että 
uusi maakuntakaava ei ole ristiriidassa sen kanssa. Tämä voisi hidas-
taa asemakaavoitusta ja vaarantaa seudullisten asuntotuotantotavoit-
teiden saavuttamisen, mikä olisi haitallista koko maakunnalle. Kaavan 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on tunnistettu ahdas ja kallis 
asuminen ongelmaksi erityisesti pääkaupunkiseudulla ja että tilanne 
vaikuttaa koko maakunnan – ja sitä kautta koko Suomen – kilpailukyky-
kyyn. Maakuntakaavassa tuleekin varmistaa riittävät kaavalliset edelly-
tykset asuntotuotannon lisäämiselle erityisesti seudun ydinalueella. 

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

On tärkeää, että uudesta maakuntakaavasta muodostuu joustava työ-
kalu, joka pystyy ottamaan huomioon nopeatkin muutokset toimintaym-
päristössä. Kaavan tavoitteiden taustalla olevat muutostekijät on tun-
nistettu, mutta kaavan lähtökohdat vaikuttavat melko perinteisiltä. Kysy-
mykseksi nousee, otetaanko esimerkiksi elinkeinoelämän tarpeet liit-
tyen urbaanin toimintaympäristön kehittämiseen riittävällä tasolla huo-
mioon. Lähtökohtana tulee olla tiivistyvä yhdyskuntarakenne ja raidelii-
kenteeseen tukeutuva verkostokaupunki sekä keskuksien ja kantakau-
pungin roolin vahvistaminen.

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

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 23.2.2017

HEL 2017-001704 T 10 03 00
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Uudenmaan maakuntaliitto pyytää lausuntoa Uusimaa-kaava 2050:n 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

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

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

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

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

On tärkeää, että uudesta maakuntakaavasta muodostuu joustava työ-
kalu, joka pystyy ottamaan huomioon nopeatkin muutokset toimintaym-
päristössä. Kaavan tavoitteiden taustalla olevat muutostekijät on tun-
nistettu, mutta kaavan lähtökohdat vaikuttavat melko perinteisiltä. Kysy-
mykseksi nousee, otetaanko esimerkiksi elinkeinoelämän tarpeet liit-
tyen urbaanin toimintaympäristön kehittämiseen riittävällä tasolla huo-
mioon. Lähtökohtana tulee olla tiivistyvä yhdyskuntarakenne ja raidelii-
kenteeseen tukeutuva verkostokaupunki sekä keskuksien ja kantakau-
pungin roolin vahvistaminen.

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

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkisuunnitteluvirastoa antamaan 
asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 24.2.2017 mennessä.

Lisätiedot
Heikki Salmikivi, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37483

heikki.salmikivi(a)hel.fi
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§ 772
Pirjontien ja Pirkkolantien ympäristön asemakaavan ja asemakaa-
van muutoksen nro 12420 määrääminen osittain voimaan ennen 
asemakaavan lainvoimaisuutta (Oulunkylä, Pirkkola, Maunula)

HEL 2014-015024 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus määräsi asemakaavan muutoksen nro 12420 tule-
maan voimaan kortteleiden 28222 ja 28225, korttelin 28226 tonttien 1 
ja 4 sekä katu- ja puistoalueiden osalta, pois lukien Pirjonaukio ja osa 
Pirjontien katualuetta kaava-alueen luoteiskulmassa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen kartta nro 12420, josta ilmenee voi-
maan määrättävät korttelit sekä katu- ja puistoalue

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Muutoksenhakijat Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kaupunginvaltuusto on 7.6.2017 § 283 hyväksynyt 28. kaupunginosan 
(Oulunkylä, Pirkkola, Maunula) kortteleiden 28222 ja 28225, korttelin 
28226 tonttien 1 ja 4, korttelin 28231 tontin 1 sekä katu- ja puistoaluei-
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den asemakaavan ja asemakaavamuutoksen numero 12420 mukaise-
na.

Helsingin hallinto-oikeus on yksityishenkilön ja Pirkkolan Omakotiyhdis-
tys ry:n valitusten johdosta päätöksellään kumonnut kaupunginvaltuus-
ton päätöksen 7.6.2017  § 283 asemakaavan ja asemakaavamuutok-
sen numero 12420 (jälj. asemakaavamuutos) korttelin 28231 tontin 37 
sekä Pirjontienaukion osalta lainvastaisena. 

Helsingin kaupunki on hakenut muutosta hallinto-oikeuden päätökseen 
korkeimmalta hallinto-oikeudelta. 

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne -palve-
lukokonaisuus on yhdessä kaupunginkanslian oikeuspalveluiden kans-
sa valmistellut valituslupahakemuksen ja valituksen korkeimmalle hal-
linto-oikeudelle, jossa pyydetään hallinto-oikeuden päätöksen hylkää-
mistä ja kaupunginvaltuuston päätöksen 7.6.2017 § 283 voimaan saat-
tamista kokonaisuudessaan. Valituksen perusteluina kaupunki toteaa, 
että hallinto-oikeuden päätöksessä ei ole esitetty sellaisia laillisuuspe-
rusteita, joiden perusteella asemakaavapäätös tulisi kumota. 

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa vireillä oleva valitusasia kohdistuu 
ainoastaan korttelin 28231 asemakaavatonttiin 37 sekä Pirjonaukioon, 
joten on perusteltua saattaa asemakaavan muutos voimaan korttelei-
den 28222 ja 28225, korttelin 28226 tonttien 1 ja 4 sekä  katu- ja puis-
toalueiden osalta poislukien Pirjonaukio ja osa Pirjontien katualuetta 
kaava-alueen luoteiskulmassa, siten kuin liitteenä 1 olevassa kartassa 
on esitetty.

Maankäyttö- ja rakennuslain (1999/132) 201 §:n mukaan kunnanhalli-
tus voi valitusajan kuluttua määrätä yleis- ja asemakaavan tulemaan 
voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman kaava-alueen siltä osalta, 
johon valituksen ei voida katsoa kohdistuvan. Kunnan on annettava 
päätös viivytyksettä tiedoksi valittajalle ja muutoksenhakuviranomaisel-
le. Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää päätöksen täytäntöönpa-
non.

Asemakaavan määrääminen osittain voimaan ennen sen lainvoimai-
suutta on keino nopeuttaa tarpeellisia rakennushankkeita silloin, kun 
osittaisella täytäntöönpanolla ei ole vaikutusta valituksen ratkaisemi-
seen. Kaavan osittaista voimaansaattamista esitetyiltä osin pidetään 
tärkeänä, koska Raide-Jokerin rakentamistoimenpiteiden on arvioitu al-
kavan Pirjontiellä jo helmikuussa 2019 kaasuputken siirtoa varten teh-
tävillä töillä. Työt tulevat jatkumaan arviolta ainakin 2021 asti. Lisäksi 
katurakennustöiden, pikaraitiotieradan toteuttamisen ja alueen korttelia-
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lueiden täydennysrakentamisen on tarkoituksenmukaista tapahtua 
mahdollisimman samanaikaisesti, jotta rakentamisaikainen haittavaiku-
tus ympäristöön olisi mahdollisimman lyhytaikainen. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen kartta nro 12420, josta ilmenee voi-
maan määrättävät korttelit sekä katu- ja puistoalue

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Muutoksenhakijat Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Tiedoksi

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus
Korkein hallinto-oikeus

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 07.06.2017 § 283

HEL 2014-015024 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Pirkkola, Maunula) korttelei-
den 28222 ja 28225, korttelin 28226 tonttien 1 ja 4, korttelin 28231 ton-
tin 1 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan ja asemakaavan muu-
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toksen 22.11.2016 päivätyn ja 25.4.2017 muutetun piirustuksen nume-
ro 12420 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen kaupunginval-
tuusto edellyttää, että kaavan toteutuksessa kiinnitetään erityistä 
huomiota liikenneturvallisuuteen niillä kaduilla, joilla läpiajoliiken-
ne lisääntyy. (Petra Malin)

Käsittely

07.06.2017 Ehdotuksen mukaan

Valtuutettu Mika Ebeling ehdotti valtuutettu Paavo Väyrysen kannatta-
mana, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian uudelleen val-
misteltavaksi siten, että Pirjontien liikenneyhteyttä ei katkaista.

2 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää palauttaa asian uudelleen val-
misteltavaksi siten, että Pirjontien liikenneyhteyttä ei katkaista.

Jaa-äänet: 77
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Ar-
hinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Silja Bor-
garsdottir Sandelin, Jörn Donner, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatai-
nen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Atte Harjanne, Joel 
Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Ve-
ronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Katriina Juva, Jukka Järvinen, Atte 
Kaleva, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, 
Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi 
Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra 
Malin, Otto Meri, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilainen, 
Seija Muurinen, Björn Månsson, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, 
Mia Nygård, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakari-
nen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikai-
nen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Raz-
myar, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Os-
mo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Lilja 
Tamminen, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Jan Vapaa-
vuori, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuor-
joki, Ozan Yanar
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Ei-äänet: 7
Mika Ebeling, Pia Kopra, Jussi Niinistö, Petrus Pennanen, Mari Ranta-
nen, Matias Turkkila, Paavo Väyrynen

Poissa: 1
Eero Heinäluoma

Kaupunginvaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä.

Valtuutettu Petra Malin ehdotti valtuutettu Sami Muttilaisen kannatta-
mana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen kaupunginval-
tuusto edellyttää, että kaavan toteutuksessa kiinnitetään erityistä 
huomiota liikenneturvallisuuteen niillä kaduilla, joilla läpiajoliiken-
ne lisääntyy.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

3 äänestys

Valtuutettu Petra Malinin ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen kaupun-
ginvaltuusto edellyttää, että kaavan toteutuksessa kiinnitetään erityistä 
huomiota liikenneturvallisuuteen niillä kaduilla, joilla läpiajoliikenne li-
sääntyy. 
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 71
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Ar-
hinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Silja Bor-
garsdottir Sandelin, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatai-
nen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Evelii-
na Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, 
Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Mai Kivelä, Tapio Kle-
metti, Dan Koivulaakso, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, 
Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra Malin, Ot-
to Meri, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Seija 
Muurinen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Johanna 
Nuorteva, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, 
Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mi-
ka Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, 
Risto Rautava, Nasima Razmyar, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Leo 
Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Matias Turkki-
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la, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiai-
nen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Paavo Väyrynen

Tyhjä: 13
Jörn Donner, Atte Harjanne, Kaisa Hernberg, Katriina Juva, Otso Kive-
käs, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Hannu Oskala, Satu Silvo, Anni Sinne-
mäki, Osmo Soininvaara, Lilja Tamminen, Ozan Yanar

Poissa: 1
Eero Heinäluoma

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Petra Malinin ehdottaman toi-
vomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

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

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 15.05.2017 § 529

HEL 2014-015024 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 28. kaupunginosan (Oulunkylä, 
Pirkkola, Maunula) kortteleiden 28222 ja 28225, korttelin 28226 tonttien 
1 ja 4, korttelin 28231 tontin 1 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaa-
van ja asemakaavan muutoksen 22.11.2016 päivätyn ja 25.4.2017 
muutetun piirustuksen numero 12420 mukaisena ja asemakaavaselos-
tuksesta ilmenevin perustein.

08.05.2017 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

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

anna.villeneuve(a)hel.fi
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Kaupunkisuunnittelulautakunta 25.04.2017 § 196

HEL 2014-015024 T 10 03 03

Ksv 4002_1, karttaruutu 679495-6, 680495-6

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 22.11.2016 päivätyn ja 25.4.2017 muutetun asemakaava- ja ase-
makaavan muutosehdotuksen nro 12420 hyväksymistä. Asemakaa-
va koskee 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Pirkkola, Maunula) ka-
tualuetta ja asemakaavan muutos koskee 28. kaupunginosan (Ou-
lunkylä, Pirkkola, Maunula) kortteleita 28222 ja 28225, korttelin 
28226 tontteja 1 ja 4, korttelin 28231 tonttia 1 sekä katu- ja puistoa-
lueita.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

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

www.hel.fi/ksv

  

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

29.11.2016 Ehdotuksen mukaan

22.11.2016 Pöydälle

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Marja Piimies

Lisätiedot
Ann Charlotte Roberts, arkkitehti, puhelin: 310 37033

anncharlotte.roberts(a)hel.fi
Kari Tenkanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37132

kari.tenkanen(a)hel.fi

http://www.hel.fi/ksv
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Jarkko Nyman, insinööri, puhelin: 310 37094
jarkko.nyman(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Infra- ja kalustoyksikkö 23.2.2017

HEL 2014-015024 T 10 03 03

HKL lausuu seuraavaa:

Pikaraitiotie tulee sijoittaa omalle väylälleen ja sille tulee taata esteetön 
kulku.

Raitiotiekatujen suunnittelussa tulee käyttää valmistumassa olevaa 
KSV:n ja HKL:n yhteistä raitioteiden suunnitteluohjetta, jossa mm. mää-
ritellään pikaraitiotien ja siihen liittyvien järjestelmien (esim. pysäkkirat-
kaisut) katutilasta vaatima tilantarve.

Suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan YKT:n periaatteita.

Liikennelaitos muistuttaa, että pikaraitioliikenne aiheuttaa melu- ja täri-
nähaittoja, jotka tulee huomioida kiinteistöjen sijoittelussa ja rakennus-
määräyksissä.

Lisätiedot
Lotta Koski-Lammi, projektipäällikkö, puhelin: 310 34942

lotta.koski-lammi(a)hel.fi

Asuntotuotantotoimisto 6.2.2017

HEL 2014-015024 T 10 03 03

Pakilantien, Pirjontien ja Pirkkolantien katualue suunnitellaan uudelleen 
tulevaa Raide-Jokerin pikaraitiotietä ja sen pysäkkiä varten. Samalla 
tutkitaan uutta rakentamista katuja rajaaville tonteille ja puistoalueille. 
Pirjontien ja Pirkkolantien pohjoispuolisiin kortteleihin 28226 ja 28231 
sijoittuvaa uutta asuntorakentamista viedään eteenpäin hankkeina, joi-
den viitesuunnitelmat ovat mukana kaava-aineistossa. ATT:n lausunto 
koskee ainoastaan Pirjontien ja Pirkolantien eteläpuolisia uusia asuin-
kortteleita 28209, 28210 ja 28222 ja 28225. Lausunto on laadittu koh-
tuuhintaisen asuntotuotannon näkökulmasta, ennakkotietoa alueen tu-
levista tontinvarauksista ei ole.

Kortteleiden perusratkaisu on asumisen kannalta perusteltu: Raide-Jo-
kerin varteen rakentuu lamellitalojen ja/tai kytkettyjen pistetalojen vyö-
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hyke, joka suojaa piha-alueita pohjoissuunnan melulta. Korttelien 
28222 ja 28225 muut asuinrakennukset ovat pistetaloja. Asunnot on 
mahdollista avata pääosin hyviin ilmansuuntiin ja näkymiin. Uusien 
korttelien sijainti nykyisten omakoti- ja kerrostaloalueiden rajapinnassa 
on kaavassa tulkittu tarkoittavan hyvinkin pienimittakaavaista kerrosta-
lorakentamista.

Kapearunkoisten ja melko matalien hissitalojen kustannustehokas to-
teuttaminen on haasteellista, ARA-hintatasossa ehkä jopa mahdotonta. 
Olisi asuntosuunnittelun kannalta toivottavaa, että rakennusala kapeim-
millaankin mahdollistaisi normaalin yhteen parvekesuuntaan aukeavan 
lamellirunkoratkaisun. Mitoituksen lähtökohtana pitäisi olla kauttaaltaan 
noin 12,5 m syvä lämmin runko, jonka lisäksi tarvitaan parvekevyöhyk-
keen mitta.

Korttelissa 28209 on hyvä, että rakennuksen porrastus (viidestä nel-
jään kerrokseen) on merkitty ainoastaan likimääräisesti. Havainneku-
vassa piha-alueelle on sijoitettu pysäköintiä, mutta sille ei muista kortte-
leista poiketen ole p-merkinnällä kohdistettua paikkaa. Pysäköintipaikat 
tulisi voida sijoittaa pihalle havainnekuvan mukaisesti.

Korttelin 28210 kapea rakennusala rajoittaa ratkaisuvaihtoehtoja. Vo-
lyymiltään yhteensä 3000 k-m2 rakennusoikeus tulee toteuttaa kol-
meen erilliseen rakennukseen, joissa lisäksi ylin 4. kerros on vajaa. Ra-
kennusmassan sopeuttamista naapuritalojen mittakaavaan tulisi voida 
ohjata kustannustehokkaammin keinoin, vaikkapa edellyttämällä ylim-
män kerroksen muista poikkeavaa käsittelyä tai pitkän massan visuaa-
lista jakamista kolmeen osaan.

Korttelin 28222 alimpiin kerroksiin on muodostumassa runsaasti auto-
halliin ja/tai Raide-Jokerin suuntaan rajautuvaa tilaa, joka ei sovellu 
asumiseen. Kaavassa mahdollistetaan asuntoon liittyvät työ- ja liiketilat 
Pirkkolantien varteen, mutta kysyntää tällaisille tiloille ei välttämättä kui-
tenkaan ole. Pirjontien / Pirkkolantien suuntaan dB-määräys kerrotaan 
nostettavan 5dB suuremmaksi, kuin mitä asemakaavamääräyksissä 
edellytetään, jos näille julkisivuille osoitetaan makuuhuoneita. Käytän-
nössä näille sivuille tullaan sijoittamaan makuuhuoneita, kun oleskeluti-
lat pyritään avaamaan parhaisiin ilmansuuntiin ja näkymiin.

Korttelin eteläkulmassa on mahdollista avata asunnot puiston suun-
taan, mikäli Lampuotilantietä voi hyödyntää pelastusreittinä myös puis-
toon sijoittuvalta osaltaan. Myös korttelissa 28225 pelastusmahdolli-
suudet rajoittavat asuntojen suuntaamista parhaisiin näkymiin. Onko 
mahdollista hyödyntää puistoreittejä tai sallia pelastuspaikat istutetta-
viksi merkityille alueille? Molempien kortteleiden pysäköintiratkaisu tuli-
si voida toteuttaa korkeusasemiin, jossa vesitiiviitä rakenteita ja pump-
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paamoita ei tarvita, nyt riski siihen näyttäisi olevan. Molempien kortte-
leiden pysäköintiratkaisut ovat todennäköisesti kalliita, etenkin hank-
keen kokoon suhteutettuna. Kansipysäköintiratkaisu on alueelle vieras.

Lisätiedot
Seidi Kivisyrjä, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 32331

seidi.kivisyrja(a)att.hel.fi

Kaupunginmuseon johtokunta 31.01.2017 § 4

HEL 2014-015024 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 12.12.2016

Lausunto

Kaupunginmuseon johtokunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seu-
raavan lausunnon:

Kaavamuutosalue sijaitsee Maunulan Pirjon- ja Pirkkolantien ympäris-
tössä, ja sijoittuu osaksi valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kult-
tuuriympäristöä (RKY 2009) osana kohdetta ”Pirkkolan omakotialue ja 
rintamamiestalot”.

Pirkkolan omakotialue on edustava esimerkki jälleenrakennuskauden 
tyyppitalosuunnittelun ja standardoimistyön ansiosta lyhyessä ajassa 
pienillä resursseilla rakennetusta asuinalueesta ja ns. rintamamiestalo-
jen asuntotuotannosta. Alueella sijaitsee noin 200 omakotitonttia, jotka 
on rakennettu yksikerroksisin kaksihuoneisin pientaloin. Suurin osa 
asuintaloista on Ruotsin ja Norjan lahjoittamia. Pirkkolan alue kuuluu 
varhaisimpiin rintamamiestaloalueisiin, sen rakentaminen alkoi vuosina 
1940-41. Alueen pihoille laati puutarhasuunnittelija Elisabeth Koch mal-
lipiirustussuunnitelmia. Alue on hyvin tunnettu osa helsinkiläistä kulttuu-
riympäristöä, ja sillä on valtakunnallista arvoa rakennusaikansa edusta-
jana.

Asemakaavaehdotuksessa suunnitellaan täydennysrakentamista uu-
den Raide-Jokeri –linjan yhteyteen Pirjontien ja Pirkkolantien varrelle. 
Täydennysrakentamisen yhteydessä on tärkeä vaalia valtakunnallisesti 
merkittävän kulttuuriympäristön arvojen säilyminen sekä ohjata ympä-
ristöön sopeutuvaa rakentamista.

Asemakaavamuutokseen sisältyvä Pirjontien ja Pirkkolantien risteyk-
sessä sijaitseva Pirjontie 28 tontti kuuluu RKY 2009 rajauksen piiriin. 
Tontilla sijaitseva rakennus on vuonna 1940 valmistunut yksikerroksi-
nen alun perin Elannon myymälänä toiminut liiketalo, joka on suunnitel-
tu KK:n rakennusosastolla. Kaavaehdotuksessa huonokuntoinen ra-
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kennus on purettu ja korvattu 2-5 kerroksisella kerrostalomassalla. Uu-
disrakennus sijoittuu näkyvälle rakennuspaikalle pienen aukiomuodos-
telman äärelle.

Kaavaehdotuksen mukainen ratkaisu rikkoo standardirakennuksin to-
teutetun omakotialueen yhtenäisen rakennustavan. Viisikerroksinen 
kerrostalo yksikerroksisten omakotitalojen keskellä on ristiriidassa teho-
kuuden ja rakennustavan osalta. Rakennus ei muodosta porttiaihetta, 
vaan sijoittuu osin katualueelle, rikkoen ehjien katutilojen linjaa ja näky-
miä. Rakentaminen tontilla tulee sovittaa alueen rakennustapaan ja –
tehokkuuteen. 

Näiltä osin kaupunginmuseon johtokunta ei puolla kaavaehdotusta, 
vaan edellyttää muutosta asemakaavakarttaan ja määräyksiin.

Esittelijä
museonjohtaja
Tiina Merisalo

Lisätiedot
Mikko Lindqvist, arkkitehti, puhelin: +358 9 310 36972

mikko.lindqvist(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 31.01.2017 § 48

HEL 2014-015024 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Asemakaava ja asemakaavan muutos mahdollistaa Raide-Jokerin var-
ren täydennysrakentamisen Maunulassa ja Pirkkolassa. Raide-Jokerin 
pikaraitiotietä varten Pirjontien ja Pirkkolantien katualuetta levennetään. 
Suunnittelualueeseen kuuluu Pakilantien, Pirjontien ja Pirkkolantien 
varren tontteja sekä puisto- ja katualueita.

Asemakaava-alue sijaitsee Haaganpuron valuma-alueella, jonka ala-
juoksun tulvariskiä ei tule nostaa. Rakennettu pinta lisää myös kiintoai-
neen kulkeutumista vesistössä, mikä on haitallista taimenen kutusorai-
koille. 

Korttelialueiden hulevesihallinnan määräykset tulee asettaa mitoituksel-
lisiksi siellä, missä se on mahdollista. Mitoitusvaatimus tarvitaan, koska 
asemaakaava-alueelta poistuu tuhansia neliömetrejä rakentamatonta 
pintaa ja viheraluetta. Huleveden viivytyksen mitoitus tulee olla vähin-
tään yksi kuutiometri viivytystilavuutta jokaista sataa rakennettua neliö-
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metriä kohden. Tämä vastaa käytännössä 1‒3 vuoden välein tapahtu-
van 10‒15 minuutin mitoitussateen viivyttämistä.

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille yhteensä noin 4,5 
miljoonan euron (10/2016, alv 0 %) kustannukset. Kaava-alueen katu- 
ja liikennealueiden sekä aukioiden toteutuksesta on arvioitu aiheutuvan 
kustannuksia noin 3,5 miljoonaa euroa. Puisto- ja virkistysalueiden kus-
tannuksiksi on arvioitu noin 0,5 miljoonaa euroa. Katu- ja liikennealuei-
den sekä puisto- ja virkistysalueiden kustannukset sisältävät niiden esi-
rakentamis- ja pohjarakennuskustannukset. Rakentamiskelpoiseksi 
saattamisesta aiheutuu noin 0,5 miljoonan euron kustannukset, jotka 
sisältävät uuden rakentamisen vuoksi purettavien, kaupungin hallussa 
olevien rakennusten purkukustannukset.

Yleisten alueiden kustannusjako Raide-Jokerin ja kaupungin kustan-
nusten välillä tarkentuu jatkosuunnittelussa. Edellä mainittujen kustan-
nuksien lisäksi kaava-alueelle kohdistuvat raitiotien kustannukset ovat 
Raide-Jokerin hankesuunnitelman 4/2015 mukaisesti noin 3 miljoonaa 
euroa.

Esittelijä
vs. kaupunginarkkitehti
Jussi Luomanen

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

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

heikki.takainen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 26.01.2017 § 42

HEL 2014-015024 T 10 03 03

Kiinteistökartta 115/680 496 ja 101/679 494; Pirjontie ja Pirkkolantie

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle asemakaa-
van muutosehdotuksesta nro 12420 seuraavan lausunnon:

Pirjontien tontin 28210/9 kerrosluvun kasvattaminen kaavaluonnosvai-
heesta on kannatettava ratkaisu. Tämän kaltaista Raidejokerin keskei-
simmän vaikutusalueen täydennysrakentamistarpeita ja -potentiaalia 
huomioon ottavaa tarkastelutyötä on edelleen toivottavaa jatkaa erilli-
sissä asemakaavahankkeissa muun muassa kaava-alueeseen kytkey-
tyvien tonttien 28220/1 ja 3 sekä 28216/2 osalta.
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Kaavamuutoksen kohteena oleva alue on kaupungin omistuksessa ei-
kä kaavan osalta ole tarpeen käydä maankäyttösopimusneuvotteluja. 
Osaan kaavamuutoksessa osoitetuista tonteista kohdistuu pitkäaikai-
nen maanvuokrasopimus. Kiinteistötoimi neuvottelee näiden tonttien 
vuokralaisten kanssa tarvittavista sopimusmuutoksista kaavan valmis-
telun aikana ja kaavan vahvistumisen jälkeen.  

Käsittely

26.01.2017 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Sami Haapanen: Muutan esitystäni seuraavasti:

Lausuntoehdotukseen lisätään uusi toinen kappale.

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Valtteri Halla, maankäyttöinsinööri, puhelin: 09 310 76184

valtteri.halla(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 17.01.2017 § 6

HEL 2014-015024 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Oulunkylän, Maunulan 
(28. ko) asemakaavan muutoksesta nro 12420, Pirjontien ja Pirkkolan-
tien ympäristö:

Pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa kaava-asiassa.

Esittelijä
pelastusjohtaja
Jorma Lilja

Lisätiedot
Kimmo Kartano, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 0403514306

kimmo.kartano(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 10.01.2017 § 9

HEL 2014-015024 T 10 03 03

Päätös
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Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antoi ympäristökes-
kus.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

juha.korhonen(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 12.10.2016 § 78

HEL 2014-015024 T 10 03 03

Nimistötoimikunta keskusteli Maunulan suunnittelutilanteesta ja nimis-
tötarpeista. Nimistötoimikunta esittää alueelle seuraavia uusia nimiä: 

Lampuotilanpuisto–Landboasparken
(puisto)
Perustelu: Liitynnäinen; Lampuotilantien mukaan;

ja

Pirjonaukio–Birgittaplatsen
(aukio)
Perustelu: Liitynnäinen; Pirjontien mukaan.

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 4.5.2016

HEL 2014-015024 T 10 03 03

Raide-Jokeri vaatii Pirkkolantiellä paaluperustuksen Puronvarren ja 
Maunulantien risteysalueiden tuntumassa. Kaavamuutosalueella on eri-
tyisesti liikennesuunnittelussa ja mahdollisesti täydennysrakentamisen 
suunnittelussa huomioitava Raide-Jokerin aiheuttamien tärinähaittojen 
ehkäisy.

Lisätiedot
Kalle Rantala, geotekninen asiantuntija, puhelin: 310 37819
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kalle.rantala(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 31.3.2016

HEL 2014-015024 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 23.2.2016

Kaupunkisuunnitteluvirasto on esittänyt kaupunginmuseolle lausunto-
pyynnön koskien Maunulan Pirjon- ja Pirkkolantien ympäristön asema-
kaavamuutoksen luonnosta. Kaupunginmuseo on tutustunut kaava-
luonnosaineistoon. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta rakennetun 
kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja on päättänyt lausua 
kantanaan seuraavaa.

Kaupunginmuseo on antanut kaavamuutoshankkeen osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta lausunnon 27.2.2015, jossa on tiivistetty alueen 
suunnittelu- ja rakennushistorian päälinjat. Suunnittelualue sijoittuu val-
takunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen RKY 
2009 piiriin - rajautuen sekä osin sisältyen kohteeseen ”Pirkkolan oma-
kotialue ja rintamamiestalot”. Kaavalla on vaikutuksia helsinkiläisen ra-
kennusperinnön säilymiseen ja tulevaisuuteen. Tästä syystä kaupun-
ginmuseon OAS-vaiheen lausunnossa pidettiin tärkeänä, että täydentä-
vä rakentaminen alueella on sopeutuvaa ja seuraa luontevasti nykyisen 
asemakaavan periaatteita, ympäristön olennaisia piirteitä tukien ja säi-
lyttäen.

RKY-rajauksen sisään sijoittuva Pirkkolantietä reunustava alue on kaa-
valuonnoksessa jätetty rakentamattomaksi puistoalueeksi, mitä kau-
punginmuseo pitää myönteisenä ratkaisuna. Sen sijaan kortteli 28222 
Pirkkolantien varrella omakotialueen yhteydessä on rakennustavaltaan 
ja tehokkuudeltaan liian raskas soveltuvaksi ympäristöön. Pirkkolan-
tien-Pirjontien katuosuus muodostaa ehjän katumaiseman ja ympäris-
töarvoiltaan merkittävän kaupunkitilan, joka tulee kokonaisuutena rat-
kaista tasapainoisella ja yhtenäisellä tavalla. Katutilaan työntyvät viisi-
kerroksiset rakennusmassat ovat tämän tavoitteen vastaisia, rikkoen 
kaupunkikuvaa RKY-alueen yhteydessä ympäristöä turmelevalla taval-
la, eikä kaupunginmuseo puolla ratkaisua.

Pirjontien ja Pirkkolantien risteyksessä sijaitseva Pirjontie 28 rakennus 
jää RKY 2009 rajauksen piiriin. Rakennus on vuonna 1940 valmistunut 
yksikerroksinen, alun perin Pirkkolan Elannon myymälänä toiminut lii-
kerakennus (suunnittelu KK:n rakennusosto). Rakennus sijoittuu aukio-
maisen muodon saaneen Pirjon- ja Pirkkolantien risteykseen. Raken-
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nus tulisi ensisijaisesti ylläpitää nykymuodossaan, ja vain mikäli välttä-
mätöntä korvata ympäristöön hyvin sovittuvalla uudisrakennuksella. 
Kaavaehdotus esittää tontille enimmillään nelikerroksisen asuinkerros-
talon, johon liittyy lisäksi kaksikerroksinen erillisrakennus. Kaupungin-
museon mukaan asuinkerrostalo osana Pirkkolan omakotialueen RKY 
2009 miljöötä poikkeaa olennaisesti ympäristön ominaispiirteistä, eikä 
ratkaisuna ole mahdollinen. Rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti huo-
mattavan arvokas alue tulee täydennysrakentaa alueen rakenteeseen 
hyvin sovittuvalla tavalla, jossa tehokkuus määrittyy alueellisen tarkas-
telun perusteella.

27.2.2015 Lausunto annettu

Lisätiedot
Mikko Lindqvist, arkkitehti, puhelin: +358 9 310 36972

mikko.lindqvist(a)hel.fi

Rakennusvirasto 14.3.2016

HEL 2014-015024 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa täy-
dennetystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnok-
sesta 31.3.2016 mennessä (Oulunkylän, Maunulan (28.ko) asemakaa-
van muutos, Pirjontien ja Pirkkolantien ympäristö).

Asemakaava ja asemakaavan muutos luo edellytykset pikaraitiotie Rai-
de-Jokerin rakentamiselle Pakilantielle, Pirjontielle ja Pirkkolantielle. 
Samalla lisätään asuntojen määrää tulevan Raide-Jokerin pysäkin tun-
tumassa. Tavoitteena on nykyistä rakentuneempi ja kaupunkimaisempi 
ympäristö, Uutta asuntokerrosalaa on noin 25 000 k-m2. Asukasmää-
rän lisäys on noin 600. Liike- ja toimitilaa suunnittelualueelle on osoitet-
tu 740 k-m2.

Rakennusvirasto kiittää ratkaisuista, jossa pieni kulma Pakilantie 10-20 
tonttia muutetaan katuaukioksi Maunulan uuden kirjastotalon edessä. 
Ratkaisu selkeyttää alueen tilajärjestelyjä. 

Suunnittelualue sijoittuu osittain valtakunnallisesti merkittävän rakenne-
tun kulttuuriympäristön alueelle ja sen viereen. Alue kuuluu Museovi-
raston RKY 2009-kohdeluetteloon Pirkkolan omakotialue ja rintama-
miestalot. Suunnittelualueen vieressä on myös toinen tärkeä RKY alue 
eli Maunulan asuntoalue, joka yhdessä Pirkkolan alueen kanssa luovat 
merkittävän historiakokonaisuuden. Liikennesuunnitelmaluonnoksessa 
on esitetty kuorma-autojen pysäköintipaikkaa juuri RKY-alueelle. Tämä 
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tulee poistaa suunnitelmasta ja tutkia asiaa tarvittaessa muutosalueen 
ulkopuolella. Kuorma-autojen pysäköintialue ei myöskään tue alueen 
arvojen ja viereen jäävän puistoalueen kehittämistä. Ratkaisu voi myös 
vaikeuttaa hulevesien luonnonmukaista käsittelyä alueella. 

Puistoalueet toimivat ekologisina yhteyksinä. Jotta tämä ekologinen yh-
teys toimii myös vastaisuudessa, tulee yhteyden olla leveydeltään riittä-
vä. Puistoalueiden osalta tulee priorisoida kaupungin hulevesistrate-
gian mukaisia rakenteita ja turvata niille riittävät tilavaraukset. Lähtö-
kohtana tulee olla viheryhteyden kehittäminen ja parantaminen. Jatko-
suunnittelussa tulee tutkia mahdollisuutta, että nykyinen putkitettu pu-
rouoma siirretään kulkemaan avouomana Pirkkolantien eteläpuolelle. 
Tämä ratkaisu parantaa ekologista yhteyttä ja tuo kaupungin elintärke-
ää sinistä verkostoa esille. 

Katupuukujanteille tulee määrittää ja jättää riittävät kasvualustatilava-
raukset. Kasvillisuuteen liittyvät merkinnät ja määräykset yleisillä alueil-
la tulee olla ohjeellisia. Pelastusreittien- ja paikkojen vaikutukset yleis-
ten alueiden käyttöön tulee tutkia.

Lampuotilantien itäisen päädyn jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huo-
miota jalankulun ja pyöräilyn orientoitumiseen sekä jatkuvuuteen Mau-
nulanpuiston suuntaan. Maunulantien ja Pirkkolantien/Pirjontien risteyk-
sen puistoalue (VP) on ajoyhteyden takia ongelmallinen ja jäsentymä-
tön. Tämä puistoalue tulee muuttaa katualueeksi tai liittää osaksi kort-
telialuetta 28210.

Raide-Jokerin mahdollistamiseksi laadinnan alla on tekniset asemakaa-
vat ja asemakaavamuutokset. Yksi asemakaavan muutosta tarvitseva 
alue on jätetty pois Raide-Jokerin teknisistä kaavoista, prosessitekni-
sistä syistä. Tämä kohde sijaitsee Pakilantien toisella puolella ja kos-
kee korttelin 28316 rajan tarkistamista katutilan reunassa. Rakennusvi-
rasto esittää, että tämä asemakaavan muutos lisätään tähän kaava-
hankkeeseen. 

Rakennusvirastolla ei ole tällä hetkellä muuta huomautettavaa täyden-
netystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tai kaavaluonnoksesta.

20.2.2015 Lausunto annettu

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

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

heikki.takainen(a)hel.fi

Opetusvirasto 7.4.2015
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HEL 2014-015024 T 10 03 03

Suunnittelualue sijaitsee Maunulan pohjoisosassa rajautuen idässä 
Maunulan ostoskeskukseen ja lännessä keskuspuistoon. Suunnittelua-
lueeseen kuuluu katualueita (Pakilantie, Pirjontie, Pirkkolantie, Maunu-
lantie, Metsäpurontie ja Lampuotilantie), katualueiden varren tontteja ja 
puistoalueita. Aluekokonaisuus on arvotettu Museoviraston valtakun-
nallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen listauksessa 
(RKY 2009). 

Pirjontien ja Pirkkolantien ympäristön suunnittelu liittyy Raide-Jokeri pi-
karaitiotien hankesuunnitteluun, joka käynnistyy v. 2015 alussa. Lisäksi 
tutkitaan suunnittelualueen ajoneuvo-, kävely- ja pyöräilyliikenteen lii-
kennejärjestelyitä.

Alueelle tutkitaan täydennysrakentamista yhteensä 12 000 kem2, n. 
300 asukasta. Tämä tarkoittanee n. 35 peruskouluikäisen lapsen li-
säystä.

Alue kuuluu Maunulan yläasteen ja Maunulan ala-asteen oppilaaksiot-
toalueeseen. 

Alueen ala-asteikäisten lasten määrä kasvaa viimeisen käytettävissä 
olevan ennusteen mukaan 421–527 vuosina 2016–2025. Maunulan 
ala-asteen käytettävissä oleva kapasiteetti (+10 %) on 503 oppilaspaik-
kaa.

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti 24.2.2015 painotetun 
opetuksen verkosta 1.8.2016 alkaen. Tällöin Maunulan ala-asteella va-
raudutaan n. 150 painotetun opetuksen oppilaspaikkaan. Lähikoulu-
paikkoja jää kouluun tällöin 353 oppilaspaikkaa. 

Kun otetaan huomioon, että soveltuvuuskoeluokkien oppilaspaikoista 
40 % on alueen omien oppilaiden käytössä ja alueelta siirtyy muiden 
alueiden kouluihin n. 29 %, Maunulan ala-asteen koulussa on ylimää-
räistä tilaa vuosina 2016–2025 114 – 42 oppilaspaikkaa. 

Alueen ylä-asteikäisten lasten määrä kasvaa viimeisen käytettävissä 
olevan ennusteen mukaan 168–286 vuosina 2016–2025. Maunulan yh-
teiskoulun yläasteen käytettävissä oleva kapasiteetti (+10 %) on 326 
oppilaspaikkaa. Opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöksen 
perusteella varaudutaan n. 260 painotetun opetuksen oppilaspaikkaan. 
Lähikoulupaikkoja jää kouluun tällöin 66 oppilaspaikkaa.
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Kun otetaan huomioon, että soveltuvuuskoeluokkien oppilaspaikoista 
30 % on alueen omien oppilaiden käytössä ja alueelta siirtyy muiden 
alueiden kouluihin n. 13 %, Maunulan ylä-asteen koulussa on tilavajetta 
vuosina 2016–2025 -3 …-106 oppilaspaikkaa. 

Edelliseen laskelmaan ei sisälly lausunnon kohteena olevan mahdolli-
sen täydennysrakentamisen osuus. Ala-asteikäisille näyttäisi olevan ti-
laa, mutta yläasteikäisten tiloista on vajetta koko tarkasteluajan.

Maunulan oppilaaksiottoalue rajautuu Pasilan projektialueeseen. Osa 
Pasilasta jopa sisältyy Maunulan oppilaaksiottoalueeseen, Pohjois-Pa-
silaan on alustavasti suunniteltu luokkien 1-2 -koulua. Tämä edellyttää 
yhteistyötä Pasila-projektin kanssa, kun Maunulaan suunnitellaan uutta 
asumista ja mitoitetaan tarvittavia koulupalveluja.

Lisätiedot
Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

kaisa.nuikkinen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 20.2.2015

HEL 2014-015024 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt HKL:ltä lausuntoa osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmasta 1190-00/15. Suunnittelualue sijaitsee Maunu-
lan pohjoisosassa. Se rajautuu idässä Maunulan ostoskeskukseen ja 
lännessä keskuspuistoon. Suunnittelualueeseen kuuluu katualueita, ka-
tualueiden varren tontteja ja puistoalueita.

Pakilantien, Pirjontien ja Pirkkolantien katualue suunnitellaan uudelleen 
tulevaa Raide-Jokerin pikaraitiotietä ja sen pysäkkiä varten. Samalla 
tutkitaan uutta rakentamista katuja rajaaville tonteille ja puistoalueille.

Pirjontien ja Pirkkolantien ympäristön suunnittelu liittyy Raide-Jokeri pi-
karaitiotien hankesuunnitteluun, joka on käynnistynyt vuoden 2015 
alussa. Runkolinja 550:n siirtäminen raiteille on yksi pääkaupunkiseu-
dun merkittävimmistä joukkoliikennehankkeista. Raide-Jokeri kulkee tu-
levaisuudessa Itäkeskuksesta Otaniemeen pääosin runkolinjan 550 
reittiä.

HKL:n kantana on, että pikaraitiotie tulee sijoittaa omalle väylälleen ja 
sille tulee myös taata esteetön kulku. Ajoneuvoliikenteen kääntyminen 
vasemmalle raitiotien yli tulee estää. Lisäksi jalankulkijoiden suojateitä 
tulee osoittaa harkiten raitiotieradan yli ja vain sellaisiin kohtiin, jossa 
se ei hidasta raitiovaunun kulkua.
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Liikennelaitos muistuttaa, että pikaraitioliikenne aiheuttaa melu- ja täri-
nähaittoja, jotka tulee huomioida kiinteistöjen sijoittelussa ja rakennus-
määräyksissä.

Kaavoituksen raitiotiesuunnittelussa tulee jatkossa käyttää valmistu-
massa olevaa KSV:n ja HKL:n yhteistä raitioteiden suunnitteluohjetta, 
jossa määritellään raitiotien ja pikaraitiotien katutilasta vaatima tilantar-
ve, jonka toteutumisesta tulee kaavoituksessa huolehtia.

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

jaakko.laurila(a)hel.fi
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§ 773
Maankäyttösopimuksen ja esisopimuksen tekeminen Kiinteistö Oy 
Helsingin Ilmalankatu 2:n kanssa liittyen asemakaavan muutoseh-
dotukseen 12374

HEL 2018-006078 T 10 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Helsingin kaupungin 17. kaupungi-
nosan (Pasila, Länsi-Pasila) kiinteistöjen 91-17-51-6, 91-17-51-8 ja 91-
17-51-10 omistajan Kiinteistö Oy Helsingin Ilmalankatu 2 kanssa liit-
teen 1 mukaisen sopimuksen ja esisopimuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Maankäyttösopimus ja kiinteistökaupan esisopimus
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12374 kartta
3 Kartta aluejärjestelyistä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Länsi-Pasilassa Pöllölaakson alueella on valmisteilla asemakaavan 
muutos, joka mahdollistaa nykyisten toimitilatonttien muuttamisen pää-
osin asuinkäyttöön. 

Kaavamuutoksesta seuraa kaava-alueen yksityiselle maanomistajalle 
merkittävää hyötyä, joten maanomistajan kanssa on käyty kaupungin-
hallituksen 9.6.2014 § 685 tekemän päätöksen mukaiset maapoliittiset 
neuvottelut. 

Maanomistajan kanssa esitetään tehtäväksi sopimus, jossa maanomis-
taja sitoutuu suorittamaan kaupungille osallistumisena yhdyskuntara-
kentamisen kustannuksiin 6 683 000 euron rahakorvauksen ja luovut-
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taa kaupungille korvauksetta kaavamuutosalueen yleiset alueet liitettä-
väksi puisto- ja katualueisiin.

Sopimuksessa maanomistaja sitoutuu toteuttamaan noin 4 750 k-m² 
ARA-asuntotuotantoa asumisen ja siihen liittyvän maankäytön (AM-oh-
jelma) mukaisten hallinta- ja rahoitusmuototavoitteiden saavuttamisek-
si.

Asemakaavan toteuttaminen edellyttää kaupungin ja maanomistajan 
välillä aluejärjestelyjä, joista on samalla neuvoteltu esisopimus.

Esittelijän perustelut

Asemakaavan muutosehdotus nro 12374

Aiempi kaupunkisuunnittelulautakunta on 31.5.2016 § 196 esittänyt 
kaupunginhallitukselle 8.12.2015 päivätyn ja 31.5.2016 muutetun ase-
makaavan muutosehdotuksen nro 12374 hyväksymistä. Kaavamuutos 
koskee Länsi-Pasilassa Radiokadun ja Ilmalankadun kulmassa sijaitse-
vaa KTY-tonttia 17051/6, AK-tonttia 17051/8 ja LPA-tonttia 17051/10 
sekä katualuetta.

Tontit omistaa Kiinteistö Oy Helsingin Ilmalankatu 2. Kaupunki omistaa 
kaavamuutosalueen katualueet.

Asemakaavan muutos mahdollistaa toteutumatta jääneen toimitilatontin 
(38 900 k-m²) muuttamisen pääosin asuinkäyttöön sekä asumista pal-
velevaan yhteiskäyttöiseksi korttelialueeksi. Lisäksi nykyisistä tonteista 
on osoitettu noin 681 m² retkeily- ja virkistysalueeseen sekä noin 546 
m² liitettäväksi Ilmalankatuun ja Kuuluttajankatuun eli yhteensä yleisiksi 
alueiksi 1 227 m².

Alueen nykyinen rakennusoikeusoikeus 42 900 k-m² nousee kaava-
muutoksen myötä 200 k-m²:llä 43 100 k-m²:iin, josta asuinrakennusoi-
keutta on 41 600 k-m² ja monikäyttö- ja liiketilaa 1 500 k-m².

Asemakaavan muutosehdotus on liitteenä 2. Kartta aluejärjestelyistä 
on liitteenä 3.

Maankäyttösopimus ja esisopimus

Kaavamuutos korottaa alueen arvoa merkittävästi, joten maanomista-
jan kanssa on käyty kaupunginhallituksen 9.6.2014 § 685 tekemän 
päätöksen mukaiset maapoliittiset neuvottelut. Samalla on neuvoteltu 
asemakaavan muutokseen liittyvät aluejärjestelyt.

Neuvottelujen tuloksena on laadittu liitteenä 1 oleva sopimus ja esisopi-
mus.
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Maankäyttökorvaus

Sopimuksen mukaan maanomistaja suorittaa osallistumisena yhdys-
kuntarakentamisen kustannuksin kaupungille korvausta 6 683 000 eu-
roa sekä luovuttaa korvauksetta kaupungille noin 1 227 m²:n suuruiset 
yleisen alueen osat.

Korvaus tulee maksaa kahdentoista (12) kuukauden kuluessa siitä, kun 
asemakaavan muutos on saanut lainvoiman.

Rahakorvausta tai sen eriä korotetaan sen nykyarvon säilyttämiseksi 
sopimuksen allekirjoittamishetkestä maksupäivään saakka kahdella (2) 
prosentilla vuodessa.

Hallinta- ja rahoitusmuoto

Kaupunginvaltuuston 22.6.2016 § 189 hyväksymän asumisen ja siihen
liittyvän maankäytön toteutusohjelman (AM-ohjelma) mukaan yksityi-
sen maanomistuksen hallinta- ja rahoitusmuotojen toteutumista ohja-
taan maankäyttösopimuksilla.

Maanomistaja täyttää AM-ohjelman hallinta- ja rahoitusmuototavoitteen 
sitoutumalla toteuttamaan tai luovuttamaan toteutettavaksi yhteensä 
noin 4 750 k-m² valtion pitkäaikaisella korkotukilainalla rahoittamien 
ARA-vuokra tai opiskelija-asuntotuotantoon

Esisopimus alueluovutuksista

Kaavan toteuttamiseksi kaupunki ja maanomistaja ovat sopineet seu-
raavista aluejärjestelyistä.

Kaupunki myy maanomistajalle kiinteistöstä 91-17-9901-0 noin 56 m²:n 
suuruisen määräalan kaavatonttiin 17051/20. Kaupungin omistaman 
AH-tontinosan (56 m²) kauppahintaan 3 920 euroa.

Maanomistaja luovuttaa kaupungille korvauksetta osana maankäyttö-
korvausta kiinteistöstä 91-17-051-8 noin 681 m²:n suuruisen alueen ret-
keily- ja virkistysalueeseen 17-9904-4 sekä kiinteistöstä 91-17-51-6 
noin 539 m²:n suuruisen alueen katualueeseen 17-9901-0. Lisäksi 
maanomistaja luovuttaa kiinteistöstä 91-17-051-10 noin 7 m²:n suurui-
sen alueen katualueeseen 91-17-9901-0.  

Sopimus ja esisopimus on kaupunginhallituksen päätöksen ja noudate-
tun käytännön mukainen.

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Maankäyttösopimus ja kiinteistökaupan esisopimus
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12374 kartta
3 Kartta aluejärjestelyistä

Oheismateriaali

1 Kaupunkisuunnittelulautakunnan pöytäkirja 31.5.2016
2 Kiinteistölautakunnan soveltamisohje (30.10.2014)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 12.06.2018 § 340

HEL 2018-006078 T 10 01 00

Ilmalankatu 2, Kuuluttajankatu 8, Kuuluttajankuja 2

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle Helsingin 
kaupungin 17. kaupunginosan (Pasila, Länsi-Pasila) kiinteistöjen 91-
17-51-6, 91-17-51-8 ja 91-17-51-10 omistajan Kiinteistö Oy Helsingin Il-
malankatu 2/NV Kiinteistösijoitus Oy:n (jäljempänä maanomistaja) 
kanssa liitteen nro 3 mukaisen sopimuksen ja esisopimuksen tekemis-
tä.

(MA117-9)

B

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että se oi-
keuttaa tonttipäällikön tekemään sopimukseen ja esisopimukseen tar-
vittaessa vähäisiä teknisiä korjauksia ja tarkennuksia sekä valtuuttaa 
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tonttipäällikön tai tämän valtuuttaman allekirjoittamaan edellä mainitun 
sopimuksen ja esisopimuksen.

Käsittely

12.06.2018 Ehdotuksen mukaan

Kaupunkiympäristölautakunta päätti käsitellä toimialajohtajan asian nro 
8 kokouksen asiana nro 22.

05.06.2018 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi
Esko Patrikainen, vs. tonttipäällikkö, puhelin: 09 310 36471

esko.patrikainen(a)hel.fi
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§ 774
Sosiaali- ja terveyslautakunnan selvitys ruoka-aputoiminnan kehit-
tämisestä

HEL 2017-010755 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakun-
nan selvityksen ruoka-aputoiminnan kehittämisestä. 

Kaupunginhallitus edellytti, että jatkosuunnittelussa varmistetaan, että 
ruoka-apua on sujuvasti saatavissa myös niille, jotka eivät halua tunnis-
tautua, osallistua yhteiseen toimintaan tai aloittaa asiakkuutta muissa 
palveluissa.

Kaupunginhallitus myös edellytti, että Kelan ja kaupungin välistä yhteis-
työtä mm. toimeentulotuen osalta tiivistetään.

Kaupunginhallitus totesi, että toiminnan kehittämisellä tähdätään toi-
minnan jouhevoittamiseen, avun verkoston laajentamiseen ja vahvem-
paan palveluohjaukseen julkisiin palveluihin.

Käsittely

Palautusehdotus:
Mika Raatikainen: Esitän palautettavaksi siten, että selvityksessä huo-
mioidaan paremmin alla mainitut seikat.

Selvitys ei ole tuonut varsinaisesti esiin nykyisen järjestelmän vikoja, 
jonka vuoksi koko ruoka-avun jakaminen tulisi rakentaa lähes koko-
naan uudelleen. Esitystekstissä todetaan, että henkilöstöresurssien 
puute sekä asiakasohjaus on ollut nykyisen järjestelmän heikkous.

Selvitys esittää, että ruoka-avun jakelu organisoidaan kokonaan uudel-
leen ja tähän perustettaisiin uusi organisaatio sen sijaan, että nykyisen 
toiminnan puutteita vahvistettaisiin. Kaupunki on esittämässä uutta or-
ganisaatiota ja uusia tehtäviä järjestelmään, joiden kustannusarvio en-
simmäisenä vuonna on 781 000 euroa ja seuraavina vuosina yli 300 
000 euroa. Sen sijaan, että rahaa käytettäisiin hallinnon ja uusien työn-
tekijöiden palkkaamiseen, olisi mielekkäämpää käyttää tämä raha köy-
hien auttamiseen, ruoka-apuun tai täydentävään toimeentulotukeen.

Selvitys ei esitä nykyisten resurssien käyttämistä asiakasohjaukseen 
vaan kaupunki haluaa rakentaa uuden järjestelmän tähän. Jalkautuva 
ja etsivä sosiaalityö voisi olla jo olemassa olevana toimintana sopiva ta-
pa. Selvitys ei ota huomioon sellaisia asiakkaita, jotka eivät halua pal-
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veluja tai apua. Vaikka kyseessä on todennäköisesti pieni joukko, tulee 
ihmisellä olla mahdollisuus valita ruoka-apu ilman tarjottuja palveluja 
mikäli ihminen näin haluaa. On hyväksyttävä, että kaikki ihmiset eivät 
halua olla osa yhteisöllistä ruokailua tai osa yhteisöllistä ruoka-apua.

Ruoka-avun ja siihen liittyvän ruoanjakelun tulee jatkossakin olla ilmais-
ta eikä siitä saa periä maksua. Asiakas voitaisiin tunnistaa kela-kortilla. 
Ruoka-apua on saatava ilman uskonnollista toimintaa avun taustalla. 
Leipäjonojen poistaminen ulkona jonottamisesta on sinänsä erinomai-
nen tavoite, kunhan se ei ole itsetarkoitus siirtää kaupungin heikoim-
massa asemassa olevat ihmiset pois kaupunkikuvasta.

Selvityksessä ei saatu ruoka-avun käyttäjiä mukaan kehitystyöhön. 
Käyttäjien mielipiteet ruoka-avun jakelusta ovat korvaamattomia palve-
luja kehitettäessä ja niitä olisi kerättävä ennen kuin kaupunki esittää 
selvityksen hyväksymistä ja toimeenpanoa.

Erilaiset applikaatiot älykännyköihin ja niiden hyödyntäminen juuri hei-
koimmassa asemassa oleville on kyseenalaista. Mikäli tarkoitus ei ole 
suunnata ruoka-apua ja hävikkiruokaa aivan muille kuin kaikkein köy-
himmille, ei ruokajakelu voi olla kännykkäsovelluksen takana vaan ruo-
ka-avun jakelu tulee olla tiedossa muiden kanavien kautta. Selkeintä on 
se, että tietyissä paikoissa ruoka-apua on saatavilla joka viikko samaan 
aikaan.

Ruoka-avun ja sen jakelun osalta lienee hyvä lisätä yhteistyötä eri or-
ganisaatioiden kesken ja keskittää esimerkiksi varastointia, mutta täs-
säkin olisi hyvä käyttää hyödyksi nykyisten toimijoiden kokemusta ja 
osaamista mikäli toimijoilla ei ole tosiasiallisia ongelmia toiminnassaan 
tai taloudessaan.

Palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Päätösehdotukseen lisätään seuraavaa:

"Kaupunginhallitus edellyttää, että jatkosuunnittelussa varmistetaan, et-
tä ruoka-apua on sujuvasti saatavissa myös niille, jotka eivät halua tun-
nistautua, osallistua yhteiseen toimintaan tai aloittaa asiakkuutta muis-
sa palveluissa."

Kannattaja: Maria Ohisalo

Vastaehdotus:
Maria Ohisalo: Päätösehdotukseen lisätään seuraavaa:
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"Kaupunginhallitus myös edellyttää, että Kelan ja kaupungin välistä yh-
teistyötä mm. toimeentulotuen osalta tiivistetään."

PERUSTELU: Toimeentulotuen siirto Kelaan on aiheuttanut lisätyötä 
kaupungille, ja myös jättänyt osan ihmisistä vaikeaan asemaan. On 
syytä kiinnittää lisähuomiota niin toimeentulotuen perusosan kuin en-
naltaehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen saavutettavuuteen ja 
saatavuuteen.

Kannattaja: Pia Pakarinen

Vastaehdotus:
Maria Ohisalo: Päätösehdotukseen lisätään seuraavaa: 

"Kaupunginhallitus toteaa, että toiminnan kehittämisellä tähdätään toi-
minnan jouhevoittamiseen, avun verkoston laajentamiseen ja vahvem-
paan palveluohjaukseen julkisiin palveluihin."

PERUSTELU: Helsinki ei oletakaan poistavansa tällä mallilla köyhyyttä 
(kokonaan) (koska esim. valtion tasolla päätettävä perusturvan taso 
tässä keskeinen).

Kannattaja: Pia Pakarinen

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Anna Vuorjoen ja Maria Ohi-
salon vastaehdotusten mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Ruoka-aputoiminnan kehittämissuunnitelma 5.6.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakun-
nan selvityksen ruoka-aputoiminnan kehittämisestä. 

Esittelijän perustelut
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Kaupunginhallitus päätti 21.5.2018 (§ 367) merkitä tiedoksi selvityksen 
kaupunginvaltuuston 27.9.2017 kaupunkistrategian käsittelyn yhteydes-
sä hyväksymän toivomusponnen (Maria Ohisalo) johdosta tehdyistä toi-
menpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi 
muille valtuutetuille. 

Ponnessa esitettiin tehtäväksi selvitys yhteistyössä ruokaa jakavien ta-
hojen kanssa, jotta löydettäisiin Helsingille sopivia keinoja, joilla leipäjo-
noissa jonottamista voidaan vähentää, sekä vaihtoehtoisia keinoja ruo-
anjakelulle kadulla jonottamisen sijaan. Päätöksen perusteluista käy il-
mi, että sosiaali- ja terveyslautakunta oli lausunnossaan 16.1.2018 il-
moittanut ponnessa esitetyn selvityksen olevan käynnissä. 

Kaupunginhallituksen päätöksessä 21.5.2018 annetun jatkokäsittelyoh-
jeen mukaisesti kyseinen sosiaali- ja terveyslautakunnan 14.8.2018 hy-
väksymä selvitys tuodaan kaupunginhallitukselle tiedoksi, vaikka asia 
kuuluu sosiaali- ja terveyslautakunnan toimivaltaan. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Ruoka-aputoiminnan kehittämissuunnitelma 5.6.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.11.2018 § 755

HEL 2017-010755 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

19.11.2018 Pöydälle
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Asian aikana kuultavana oli nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön joh-
taja Leena Luhtasela.

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

21.05.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

14.05.2018 Pöydälle

07.05.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.08.2018 § 186

HEL 2017-010755 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi esittelijän muute-
tun ehdotuksen mukaisen, kaupunginvaltuuston 27.9.2017 kaupunkist-
rategian käsittelyn yhteydessä hyväksymän toivomusponnen (Maria 
Ohisalo) johdosta tehdyn selvityksen tulokset vaihtoehtoisten keinojen 
löytämiseksi leipäjonoille ruoan jakelussa.

Käsittely

14.08.2018 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä Juha Jolkkonen esitti, että uutta toimintamallia kuvaavan koh-
dan kolmanneksi viimeinen kappale muutetaan muotoon: "Luodaan 
keskitetyn asiakasohjauksen toimintamalli, jossa sovituissa toimipisteis-
sä henkilön tai perheen on mahdollista saada tukea tilanteensa ja 
avuntarpeensa selvittämiseen ja ohjausta yhteiskunnan palveluiden pii-
riin. Keskitetty asiakasohjaus auttaa toimijoita tunnistamaan paremmin 
erityistä tukea tarvitsevia asiakkaita ja ohjaamaan heitä sopivien palve-
luiden piiriin."

Asiassa tehtiin seuraava palautusehdotus:
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Palautusehdotus 1:
Jäsen Mari Rantanen: Esitän selvitystä palautettavaksi seuraavin pe-
rustein:

Selvitys ei ole tuonut varsinaisesti esiin nykyisen järjestelmän vikoja, 
jonka vuoksi koko ruoka-avun jakaminen tulisi rakentaa lähes koko-
naan uudelleen. Esitystekstissä todetaan, että henkilöstöresurssien 
puute sekä asiakasohjaus on ollut nykyisen järjestelmän heikkous.

Selvitys esittää, että ruoka-avun jakelu organisoidaan kokonaan uudel-
leen ja tähän perustettaisiin uusi organisaatio sen sijaan, että nykyisen 
toiminnan puutteita vahvistettaisiin. Kaupunki on esittämässä uutta or-
ganisaatiota ja uusia tehtäviä järjestelmään, joiden kustannusarvio en-
simmäisenä vuonna on 781 000 euroa ja seuraavina vuosina yli 300 
000 euroa. Sen sijaan, että rahaa käytettäisiin hallinnon ja  uusien työn-
tekijöiden palkkaamiseen, olisi mielekkäämpää käyttää tämä raha köy-
hien auttamiseen, ruoka-apuun tai täydentävään toimeentulotukeen.

Selvitys ei esitä nykyisten resurssien käyttämistä asiakasohjaukseen 
vaan kaupunki haluaa rakentaa uuden järjestelmän tähän. Jalkautuva 
ja etsivä sosiaalityö voisi olla jo olemassaolevana toimintana sopiva ta-
pa.

Selvitys ei ota huomioon sellaisia asiakkaita, jotka eivät halua palveluja 
tai apua. Vaikka kyseessä on todenäköisesti pieni joukko, tulee ihmisel-
lä olla mahdollisuus valita ruoka-apu ilman tarjottuja palveluja mikäli ih-
minen näin haluaa. On hyväksyttävä, että kaikki ihmiset eivät halua olla 
osa yhteisöllistä ruokailua tai osa yhteisöllistä ruoka-apua. 

Ruoka-apu ja siihen liittyvä ruoanjakelu tulee jatkossakin olla ilmaista 
eikä siitä saa periä maksua. Asiakas voitaisiin tunnistaa kela-kortilla. 
Ruoka-apua on saatava ilman uskonnollista toimintaa avun taustalla.

Leipäjonojen poistaminen ulkona jonottamisesta on sinänsä erinomai-
nen tavoite, kunhan se ei ole itsetarkoitus siirtää kaupungin heikoim-
massa asemassa olevat ihmiset pois kaupunkikuvasta.

Selvityksessä ei saatu ruoka-avun käyttäjiä mukaan kehitystyöhön. 
Käyttäjien mielipiteet ruoka-avun jakelusta ovat korvaamattomia palve-
luita kehitettäessä ja niitä olisi kerättävä ennen kuin kaupunki esittää 
selvityksen hyväksymistä ja toimeenpanoa.

Erilaiset applikaatiot älykännyköihin ja niiden hyödyntäminen juuri hei-
koimmassa asemassa oleville on kyseenalaista. Mikäli tarkoitus ei ole 
suunnata ruoka-apua ja hävikkiruokaa aivan muille kuin kaikkein köy-
himmille, ei ruokajakelu voi olla kännykkäsovelluksen takana vaan ruo-
ka-avun jakelu tulee olla tiedossa muiden kanavien kautta. Selkeintä on 
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se, että tietyissä paikoissa ruoka-apua on saatavilla joka viikko samaan 
aikaan.

Ruoka-avun ja sen jakelun osalta lienee hyvä lisätä yhteistyötä eri or-
ganisaatioiden kesken ja keskittää esimerkiksi varastointia, mutta täs-
säkin olisi hyvä käyttää hyödyksi nykyisten toimijoiden kokemusta ja 
osaamista mikäli toimijoilla ei ole tosiasiallisia ongelmia toiminnassaan 
tai taloudessaan.

Jäsen Mari Rantasen palautusehdotus raukesi kannattamattomana.

Asiassa tehtiin myös yksi vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Heidi Ahola: Korvataan uutta toimintamallia kuvaan kohdan toi-
seksi viimeisen kappaleen lause "Ruoka-avun jakaminen jatkuu myös 
ilman tunnistautumista" seuraavasti: "Ruoka-avun jakaminen jatkuu 
myös ilman tunnistautumista niin, että tunnisteen luominen on asiak-
kaalle vapaaehtoista ja asiakkaita tiedotetaan laajasti mahdollisuudesta 
hankkia tai olla hankkimatta tunniste."

Kannattaja: jäsen Sandra Hagman

Sosiaali- ja terveyslautakunnan selvitys syntyi seuraavan äänestyksen 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Heidi Ahola): Korvataan uutta toi-
mintamallia kuvaan kohdan toiseksi viimeisen kappaleen lause "Ruoka-
avun jakaminen jatkuu myös ilman tunnistautumista" seuraavasti: 
"Ruoka-avun jakaminen jatkuu myös ilman tunnistautumista niin, että 
tunnisteen luominen on asiakkaalle vapaaehtoista ja asiakkaita tiedote-
taan laajasti mahdollisuudesta hankkia tai olla hankkimatta tunniste."

Jaa-äänet: 11
Tapio Bergholm, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Kati 
Juva, Seija Muurinen, Matias Pajula, Mari Rantanen, Karita Toijonen, 
Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 2
Heidi Ahola, Sandra Hagman

Tyhjä: 0

Poissa: 0
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Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän muutetun esityksen 
äänin 11 - 2.

Jäsen Mari Rantanen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

19.06.2018 Pöydälle

16.01.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Maarit Sulavuori, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401

maarit.sulavuori(a)hel.fi
Leena Luhtasela, vs. nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja, puhelin: 310 
58283

leena.luhtasela(a)hel.fi
Marja Heikkinen, kehittämissuunnittelija, puhelin: 310 42303

marja.heikkinen(a)hel.fi
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§ 775
Valtuutettu Atte Harjanteen toivomusponsi puun energiakäytön il-
mastovaikutuksien arvioinnista energiayhtiöiden konserniohjauk-
sessa

HEL 2018-002463 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 14.2.2018 hyväksymän toivomusponnen (Atte Harjanne) johdosta 
tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle se-
kä tiedoksi muille valtuutetuille.

Samalla kaupunginhallitus kehotti kaupunkia arvioimaan tutkimustiedon 
pohjalta sääntelyn todennäköisiä ja ennakoitavissa olevia muutoksia eri 
tyyppisten biomassojen kestävyyskriteereihin ja näiden muutosten vai-
kutuksia Helsingin kokonaishiilipäästöihin ennen vuotta 2035, joka on 
Helsingin hiilineutraaliuden tavoitevuosi.

Käsittely

Esteelliset: Daniel Sazonov, Wille Rydman

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Päätösehdotuksen loppuun lisätään seuraavaa:

"Samalla kaupunginhallitus kehottaa kaupunkia arvioimaan tutkimustie-
don pohjalta sääntelyn todennäköisiä ja ennakoitavissa olevia muutok-
sia eri tyyppisten biomassojen kestävyyskriteereihin ja näiden muutos-
ten vaikutuksia Helsingin kokonaishiilipäästöihin ennen vuotta 2035, jo-
ka on Helsingin hiilineutraaliuden tavoitevuosi."

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Anni Sinnemäen vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Helen Oy:n lausunto

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginval-
tuuston 14.2.2018 hyväksymän toivomusponnen (Atte Harjanne) joh-
dosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdotta-
jalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen valtuutettu Mai Kivelän 
aloitteen Vantaan Energian turveinvestoinneista loppuun käsitellyksi 
kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen: 

”Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta sille, että 
energiayhtiöiden konserniohjauksessa puun energiakäytön ilmastovai-
kutukset arvioitaisiin tuoreimman tieteellisen tiedon perusteella nolla-
päästöoletuksen sijaan.” (Atte Harjanne)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on hy-
väksytystä toivomusponnesta toimitettava ponnen ehdottajalle kirjalli-
nen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeis-
tään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava 
erikseen tiedoksi valtuutetuille.

Antamansa lausunnon mukaan Helen Oy käyttää biopolttoaineita kes-
tävästi ja osallistuu kestävyystutkimukseen yhdessä tutkimuslaitosten 
kanssa sekä seuraa siihen liittyvää lainsäädäntöä. Biopolttoaineinves-
toinneillaan Helen korvaa fossiilista kivihiiltä.

Helenin suunnitteilla oleviin hakelämpökeskuksiin käytettävä polttoaine 
muodostuu metsäteollisuuden sivutuotteista (kuori, puru) ja metsähak-
keesta, jota tehdään oksista, latvuksista ja pieniläpimittaisesta harven-
nuspuusta. Hakkeen lisäksi Helen selvittää mahdollisuutta hyödyntää 
myös kierrätyspolttoaineita. 

Puuta poltettaessa hiili vapautuu ilmakehään heti, kun taas metsään jä-
tettäessä puun lahoaminen ja hiilen vapautuminen tapahtuvat hitaasti. 
Oksat ja latvustot puolestaan ovat nopeasti hajoavia tuotteita. Biomas-
san ilmastovaikutustutkimusten tulos riippuu siis paljolti valittavasta ai-
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kajänteestä. Tutkijat eivät vielä ole yksimielisiä siitä, mitkä ovat puun 
polton vaikutukset. 

Hiilidioksidin katsotaan sitoutuvan takaisin kasvaviin puihin. Tämän 
vuoksi esimerkiksi EU:n päästökaupassa biomassan päästökerroin on 
nolla. Tuorein tutkimustulos otetaan EU-tasolla huomioon päästökertoi-
mia määriteltäessä.

EU:ssa on parhaillaan valmistelussa biomassan kestävyyskriteerit osa-
na uusiutuvan energian direktiiviä. Vuodesta 2021 eteenpäin tulee 
osoittaa, että käytetty biomassa on kestävää. Kasvihuonekaasupäästö-
laskelmissa on osoitettava, että biomassan ilmastohyöty ei mitätöidy 
tuotannossa tai logistiikassa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että metsät 
ja korjuu pitää olla hoidettu nykyisten metsänhoidon suositusten ja met-
säsertifioinnin antamien suuntaviivojen mukaisesti, ja että biomassa 
hyödynnetään tehokkaissa polttoprosesseissa.

Kaupunginvaltuuston 17.5.2017, § 241 hyväksymän konserniohjeen 
mukaan kaupunki muun muassa noudattaa konserniohjauksessaan eri 
yhteisöjä koskevien lakien mukaisia yhteisön hallinto- ja toimielimien 
sekä omistajan välisiä tehtävä- ja vastuujakoja. Helen Oy noudattaa 
biopolttoaineidenkin osalta EU:n päästökauppaa ja tulevia kestävyysk-
riteerejä, mutta seuraa myös tutkimusta ja varautuu tulevaisuuden 
mahdollisiin lainsäädäntömuutoksiin. Kaupungin tulee konserniohjeen 
mukaisesti pidättäytyä omaehtoisista Helen Oy:n asemaa energiamark-
kinoilla mahdollisesti heikentävistä konserniohjauksen toimenpiteistä, 
kuten esimerkiksi biopolttoaineiden hankintaa rajoittavien tai haittaa-
vien ohjeiden antamisesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Helen Oy:n lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
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täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.11.2018 § 756

HEL 2018-002463 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

19.11.2018 Pöydälle

Esteelliset: Daniel Sazonov, Wille Rydman

Pöydällepanoehdotus:
Terhi Koulumies: Jätetään pöydälle 26.11.2018 saakka.

Palautusehdotus:
Otso Kivekäs: Palautetaan valmisteluun siten, että arvioidaan tutkimus-
tiedon pohjalta eri tyyppisten biomassojen kestävyyttä perustuen vaiku-
tukseen kokonaishiilipäästöihin ennen vuotta 2035, joka on Helsingin 
hiilineutraaliuden tavoitevuosi.

Perustelu:

Helen tietenkin noudattaa markkinoilla toimivana yhtiönä niitä laskuta-
poja ja standardeja, jotka eu:n laajuisesti käyttöön sovitaan. Mutta kos-
ka sääntelyn voi myös olettaa seuraavan luonnontieteellisen tiedon ker-
tymistä jollain viiveellä, kaupungin on syytä olla tietoinen eri ratkaisujen 
tosiasiallisesta vaikutuksesta ilmakehään pääsevän hiilidioksidin mää-
rään.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Terhi Kou-
lumiehen ehdotuksesta.

12.11.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
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§ 776
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 47

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto  
- elinkeinojaosto 19.11.2018
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta 20.11.2018
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta 20.11.2018
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta 20.11.2018
- ympäristö- ja lupajaosto 23.11.2018
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto  
pelastuslautakunta  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta  
- kulttuurijaosto  
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta 20.11.2018
- sosiaali- ja terveysjaosto  
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos  
- liikenneliikelaitos 21.11.2018
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta  
  
pormestari  
  
apulaispormestarit  
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- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  
- kaupunkiympäristön toimiala  
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  
- sosiaali- ja terveystoimiala  
  
kaupunginkanslian viranhaltijat  
  
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 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 770, 771, 
772, 774, 775 ja 776 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 769 ja 773 §:t.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Jenni Björksten
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Nasima Razmyar Sanna Vesikansa

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 04.12.2018.


