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Kokousaika 16.03.2020 16:00 - 17:17

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan pormestari
poistui 16:28, poissa: 195 §

Sinnemäki, Anni apulaispormestari
kaupunginhallituksen 1. varapu-
heenjohtaja
esteellinen: 183 - 185 §

Honkasalo, Veronika
Pakarinen, Pia apulaispormestari
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Razmyar, Nasima apulaispormestari
Rydman, Wille
Sazonov, Daniel
Vanhanen, Reetta
Vesikansa, Sanna apulaispormestari
Vuorjoki, Anna esteellinen: 188 §
Yanar, Ozan
Gebhard, Elisa varajäsen
Meri, Otto varajäsen

Muut

Kivekäs, Otso kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-

johtaja
Arhinmäki, Paavo kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

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

lajohtaja
esteellinen: 190 §

Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lajohtaja

Gros, Nina henkilöstöjohtaja
Rope, Jenni kaupunginlakimies
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Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
esteellinen: 183 - 185 §

Summanen, Juha hallintojohtaja
von Bruun, Santtu vs. elinkeinojohtaja
Linden, Timo kaupunginsihteeri
Nelskylä, Maria kaupunginsihteeri
Hopeakunnas, Maisa viestintäasiantuntija
Björksten, Jenni hallintoasiantuntija
Kajan, Mia erityisasiantuntija

asiantuntija
saapui 16:42, poistui 16:50

Linnosmaa, Juhani projektipäällikkö
asiantuntija
saapui 16:42, poistui 16:50

Pulkka, Perttu arkkitehti
asiantuntija
saapui 16:28, poistui 16:39, läsnä: 
osa 195 §:ää

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
180 - 194 §

Anni Sinnemäki apulaispormestari
195 §

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
180 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
181 - 188 §, 190 - 195 §

Juha Summanen hallintojohtaja
189 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jenni Björksten hallintoasiantuntija
180 - 195 §
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§ Asia

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

181 Asia/2 V 25.3.2020, Hallintosäännön muuttaminen, kunnan tartuntatautien 
torjunnasta vastaava toimielin ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajan 
toimivalta

182 Asia/4 V 25.3.2020 Etu-Töölön Leppäsuonkatu 7 asemakaavan muuttaminen 
(nro 12596)

183 Asia/5 V 25.3.2020 Laajasalon Gunillantie 3 asemakaavan muuttaminen (nro 
12568)

184 Asia/11 Tertiääri- ja primäärilainojen myöntäminen eräille asuntotuotannon 
hankkeille

185 Asia/12 Tontin varaaminen Solwers Oyj:lle asuin- ja toimitilahankkeen kehit-
tämistä varten (Itä-Pasila, tontti 17014/1)

186 Asia/6 V 25.3.2020, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen määräalalle (Län-
sisatama, Jätkäsaari, tuleva pysäköintitontti)

187 Asia/7 V 25.3.2020, Osallistuminen Suomi-Rata Oy:n omistamiseen ja rahoit-
tamiseen

188 Asia/8 V 25.3.2020, Osallistuminen Turun Tunnin Juna Oy:n omistamiseen ja 
rahoittamiseen

189 Asia/9 Vanhusneuvoston varajäsenen valinta

190 Asia/10 Alkuperäiseen yhteishankintaan kuuluvien organisaatioiden liittyminen 
Oy Apotti Ab:n omistajiksi ja Apotti-järjestelmän käyttäjiksi

191 Asia/13 Toimitilojen vuokraaminen Finnkino Oy:lle Tennispalatsista (Fredrikin-
katu 65)

192 Asia/14 Valtuutettu Katju Aron toivomusponsi suostumusperustaisuuden vah-
vistamisesta koulujen seksuaalikasvatuksessa

193 Asia/15 Kaupunginvaltuuston 11.3.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

194 Asia/16 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

195 Asia/3 V 25.3.2020, Hakaniemenrannan asemakaava ja asemakaavan muu-
tos (12575)
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§ 180
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 Sanna 
Vesikansan ja Marcus Rantalan sekä varatarkastajiksi Veronika Hon-
kasalon ja Daniel Sazonovin.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta 
valita pöytäkirjantarkastajaksi Anni Sinnemäen sijasta Sanna Vesikan-
san ja varatarkastajaksi Anna Vuorjoen sijasta Veronika Honkasalon.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Anni 
Sinnemäen ja Marcus Rantalan sekä varatarkastajiksi Anna Vuorjoen 
ja Daniel Sazonovin.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 181
V 25.3.2020, Hallintosäännön muuttaminen, kunnan tartuntatautien 
torjunnasta vastaava toimielin ja kaupunginvaltuuston puheenjohta-
jan toimivalta

HEL 2020-003213 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liit-
teen 1 mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin hallintosääntö (16.3.2020)
2 Helsingin kaupungin hallintosääntö (16.3.2020) muutokset näkyvissä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tartuntatautilain (1227/2016) 58 §:n ja 71 §:n mukainen toimivalta on 
tarkoituksenmukaista siirtää sosiaali- ja terveyslautakunnan jaostolta 
kaupunginhallitukselle.

Laissa tarkoitetut toimenpiteet, kuten asuntojen sulkeminen, yleisten 
kokousten kieltäminen tai toimipisteiden sulkeminen, ovat erittäin mer-
kittävää julkisen vallan käyttöä, jolloin on luontevaa, että päätöksenteki-
jänä on keskeisin kaupungin operatiivinen toimielin.  

Kaupunginhallitus pystyy lisäksi tehokkaammin tarkastelemaan tarvit-
tavien toimenpiteiden suhdetta muuhun kaupungin toimintaan, johon 
tehtävillä toimenpiteillä voi olla merkittäviä vaikutuksia, ja yhteensovit-
tamaan kaupungin toimintoja kokonaisuutena. Kaupunginhallituksella 
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on myös jaostoa paremmat edellytykset arvioida, miten toimenpiteet 
vaikuttaisivat kaupungin tavoitteiden tai talousarvion toteutumiseen.

Muutoksella kaupunki varautuu torjumaan entistä tehokkaammin tar-
tuntatautien aiheuttamaa vaaraa.

Lisäksi on perusteltua lisätä hallintosääntöön kohta, jonka perusteella 
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää 
kaupunginhallitukselle luvan ylittää hallintosäännössä asetetut määrä-
ajat, joiden mukaan aloitteisiin, välikysymyksiin ja toivomusponsiin on 
vastattava. 

Tilanteissa, joissa kaupunginhallituksen päätöksenteko ja sitä edeltävä 
päätösvalmistelu on kohdistettava kiireellisempiin asioihin, on tarkoi-
tuksenmukaista, ettei resursseja välttämättä käytetä näiden asioiden 
valmisteluun. Luonteva taho päättämään asiasta valtuuston puolesta 
olisi puheenjohtaja ja hänen sijassaan varapuheenjohtaja. 

Nykytila tartuntatautien torjunnassa

Hallintosäännön hyväksymisen yhteydessä tartuntatautilain mukainen 
toimivalta määrättiin sosiaali- ja terveyslautakunnan jaostolle. Jaoston 
tehtävänä on ennen kaikkea toimia muutoksenhakuviranomaisena so-
siaali- ja terveydenhuollon päätöksille, jotka kohdistuvat yksilöön, tai 
muuten yksilöasioita käsittelevänä viranomaisena. Tähän toimivaltaan 
sopii heikommin voimassa olevassa tartuntatautilaissa toimielimelle 
osoitettu toimivalta.

Jaoston määrääminen tartuntatautilain mukaisen toimivallan käyttäjäksi 
perustui ennen 1.3.2017 voimassa olleeseen tartuntatautilakiin 
(583/1986), jossa säädettiin, että myös yksilöön kohdistuvia tartunta-
tautilain mukaisia päätöksiä tehtiin toimielimessä. Nykyisen lain mu-
kaan yksilöpäätökset tekee lääkäri. Aikaisemmassa laissa kunnan toi-
mielimellä oli yksinomainen toimivalta päättää muun muassa henkilön 
karanteenista (15a §). Jos yksittäinen lääkäri kiireellisessä tilanteessa 
päätti karanteenista, asia piti heti alistaa kunnan toimielimelle. 

Hallintosäännön muutos tartuntatautien torjunnassa

Voimassa olevan Helsingin kaupungin hallintosäännön 18 luvun 2 §:n 1 
momentin 3 kohdan mukaan tartuntatautilaissa tarkoitettuna kunnan 
tartuntatautien torjunnasta vastaavana toimielimenä toimii sosiaali- ja 
terveyslautakunnan jaosto. Tässä kohdassa tarkoitettu toimivalta siir-
rettäisiin kaupunginhallituksen toimivaltaan hallintosäännön 8 luvun 1 
§:n 1 momentin 8b kohdaksi.

Hallintosäännön muutos kaupunginvaltuuston puheenjohtajan toimivallan osalta
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Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhalli-
tuksen on esitettävä aloite, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuu-
tettua, valtuuston käsiteltäväksi kahdeksan kuukauden kuluessa.  Aloit-
teeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua, tulee 
kaupunginhallituksen antaa vastaus kahdeksan kuukauden kuluessa. 
Luvun 12 §:n 2 momentin mukaan ryhmäaloite on esitettävä valtuuston 
käsiteltäväksi siten kuin tämän luvun 11 §:ssä määrätään sellaisen 
aloitteen käsittelemisestä, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuu-
tettua.

Luvun 13 §:n perusteella taas kaupunginhallituksen on annettava vas-
taus välikysymykseen viimeistään siinä valtuuston kokouksessa, joka 
yhden kuukauden kuluttua välikysymyksen jättämisestä ensiksi pide-
tään. Jos valtuusto on päättänyt palauttaa asian kaupunginhallitukselle 
uudelleen valmisteltavaksi, on uusi vastaus annettava samassa ajassa 
palautuspäätöksestä lukien, kuin edellä välikysymykseen vastaamises-
ta määrätään. Luvun 14 §:n 4 momentin mukaan hyväksytystä toivo-
musponnesta puolestaan kaupunginhallituksen on toimitettava toivo-
musponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta 
tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua sen hyväksymi-
sestä.

30 lukuun lisättäisiin uusi 20 §, jonka mukaan kaupunginvaltuuston pu-
heenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupunginhallitukselle luvan 
tässä luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen. Erityinen syy 
vertautuisi samanlaiseen syyhyn kuin 29 luvun 2 §:n 3 momentissa tar-
koitetussa puheenjohtajan oikeudessa peruuttaa kokous tai muuttaa 
sen alkamisaikaa.

Lainsäädäntö

Tartuntatautilain 58 §:ssä säädetään, että kun laajaa tartunnan vaaraa 
aiheuttava yleisvaarallinen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäilty tar-
tuntatauti on todettu tai sen esiintyminen on perustellusti odotettavissa, 
kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää toi-
mialueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilai-
tosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta sekä 
yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä. Jos muu tartun-
tatauti aiheuttaa laajaa tartunnan vaaraa, kunnan tartuntatautien tor-
junnasta vastaava toimielin voi päättää oppilaitosten ja päiväkotien sul-
kemisesta, jos se on välttämätöntä taudin leviämisen ehkäisemiseksi.

Lain 71 §:ssä säädetään, että jos pikaiset toimenpiteet ovat tarpeen 
yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin 
leviämisen estämiseksi, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava 
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toimielin voi tehdä virkasuhteisen kunnan tartuntataudeista vastaavan 
lääkärin sijasta välttämättömät tämän toimivaltaan kuuluvat päätökset.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin hallintosääntö (16.3.2020)
2 Helsingin kaupungin hallintosääntö (16.3.2020) muutokset näkyvissä

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto
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§ 182
V 25.3.2020 Etu-Töölön Leppäsuonkatu 7 asemakaavan muuttami-
nen (nro 12596)

HEL 2014-011588 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 13. kaupunginosan (Etu-Töölö) korttelin 
411 tontin 22 tason -2.0 yläpuolisen osan asemakaavan muutoksen 
10.9.2019 päivätyn piirustuksen nro 12596 mukaisena ja asemakaava-
selostuksesta ilmenevin perustein. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12596 kartta, päivätty 10.9.2019
2 Asemakaavan muutoksen nro 12596 selostus, päivätty 10.9.2019, päi-

vitetty Kylk:n 10.9.2019 päätöksen mukaiseksi
3 Havainnekuva, 10.9.2019
4 Vuorovaikutusraportti 13.5.2019, täydennetty 10.9.2019
5 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökes-
kus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 5

Helsingin seudun ympäris-
töpalvelut -kuntayhtymä
Asemakaavamuutoksen Esitysteksti
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hakija Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-

van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee yhtä tonttia Etu-
Töölössä osoitteessa Leppäsuonkatu 7. Tontille on suunniteltu uusia 
opiskelija-asuntoja 5½ -kerroksiseen uudisrakennukseen samalla tontil-
la sijaitsevan vanhan opiskelija-asuntolan viereisen pysäköintipaikan ti-
lalle. Uudisrakennus on sovitettu ympäröivään kaupunkirakenteeseen 
ja mittakaavaan siten, että se täydentää luontevasti olemassa olevaa 
kaupunkirakennetta ja parantaa nykyisin pysäköintialueena toimivan 
piha-alueen viihtyisyyttä.

Uutta asuntokerrosalaa on 1 250 k-m² ja toimitilakerrosalaa on 47 k-m². 
Tontin tehokkuusluku on e = 2,41. Asukasmäärän lisäys on noin 40.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että olemassa 
oleva kaupunkirakenne tiivistyy ja alueen maankäyttö tehostuu. Raken-
taminen muuttaa olemassa olevien asuinkerrostalojen näkymiä, mikä 
on huomioitu suunnitteluratkaisussa. 

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista. Se on Helsingin yleiskaavan 2016 mukainen, jossa alue on kan-
takaupunkialuetta C2 ja se on myös Helsingin maanalaisen yleiskaa-
van mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alue sijaitsee korttelialueella, joka on rakentunut monessa eri vaihees-
sa 1910–1920-luvuilta aina 2000-luvulle saakka. Leppäsuonkatu 7 ton-
tilla sijaitseva Suomen ensimmäinen opiskelija-asuntolaksi vuonna 
1947 rakennettu, 8-kerroksinen rakennus kuuluu nykyisin Helsingin 
seudun opiskelija-asuntosäätiö HOAS:lle. Tontin piha-alue toimii nyt 
pysäköintialueena ja jäteastioiden säilytyspaikkana. Lisäksi siltä on 
ajoyhteys saman korttelin tontin 23 maanalaiseen pysäköintiin. Tontin 
pohjoispuolella sijaitsee 1910- ja 1920-luvuilta peräisin olevia asuintalo-
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ja. Leppäsuonkadun varressa tontin itäpuolella sijaitsee autokorjaamo. 
Leppäsuonkatu on itäiseltä puoliskoltaan vain jalankululle ja pyöräilylle 
varattu katu, jolla on tontille ajo sallittu. Alueella on voimassa asema-
kaava vuodelta 2005.

Tontti on yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen 
johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa. 

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia 
mutta kaavaratkaisu nostaa alueen arvoa. Kaupunkiympäristön toimia-
lan johtava tonttiasiamies on 2.3.2020 ilmoittanut, että tarkemmat selvi-
tykset ja laskelmat tontin rakentamiseen liittyvistä olosuhteista ovat joh-
taneet siihen ettei alueen arvonnousuun liittyviä alun perin ennakoituja 
maapoliittisia neuvotteluja ole tarpeen käydä.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupun-
kiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viranomaistahojen 
kanssa: Helen Oy, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä 
(HSY) sekä kaupunginmuseo. Viranomaisten kannanotot osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat tontin 
arvoon, tontin läpi kulkevaan kaukolämpöjohtoon sekä kulttuuriympäris-
tön vaalimiseen.  

Osallisten mielipiteet kohdistuivat etenkin uudisrakennuksen naapuria-
suntoja ja -pihoja pimentävään vaikutukseen ja kaupunkikuvallisen ko-
konaisuuden rikkomiseen. Myös asuntojen näkymien heikkeneminen 
tuotiin esiin sekä kysymys tontinomistajien tasavertaisesta kohtelusta 
lisärakentamisoikeutta annettaessa. Lisäksi viereisellä tontilla sijaitse-
van autokorjaamon toimintaedellytysten säilymisestä kannettiin huolta. 

Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, et-
tä uudisrakennuksen rakennusala, korkeus ja kattomuoto on sovitettu 
ympäröivään kaupunkirakenteeseen suojeltujen rakennusten hallitseva 
asema katukuvassa säilyttäen. Lisäksi on annettu määräyksiä koskien 
uudisrakennuksen arkkitehtuuria ja sen sovittamista kaupunkikuvaan. 
Lisärakentamisella saavutettava hyöty katsottiin aiheutettuja haittoja 
vähäisemmäksi.

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaa-
van valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallis-
ten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo
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Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 13.5.–11.6.2019, mistä ilmoitettiin 
maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. Kaavaehdo-
tuksesta ei tehty muistutuksia.

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot kaupunginmuseolta, Helen 
Oy:ltä, HSY:ltä ja Helen Sähköverkko Oy:ltä. Kaupunginmuseo totesi 
ettei kaavaehdotuksen viitesuunnitelman mukainen rakentaminen ole 
ristiriidassa suojeltujen rakennusten kulttuurihistoriallisten ja kaupunki-
kuvallisten arvojen kanssa. Helen Oy huomautti lausunnossaan, että 
tontin läpi kulkee kaukolämpöjohto, joka on huomioitava suunnittelus-
sa. HSY vesihuolto totesi puolestaan, että aluetta palvelevat vesijohdot 
ja viemärit on rakennettu valmiiksi eikä asemakaavan muutosehdotus 
edellytä niiden siirtämistä. Helen Sähköverkko Oy:llä ei ollut huomau-
tettavaa.

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

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saaduista viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin 
huomautuksiin. Kaavaratkaisun tarkemmat perustelut ilmenevät liittee-
nä olevasta asemakaavaselostuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12596 kartta, päivätty 10.9.2019
2 Asemakaavan muutoksen nro 12596 selostus, päivätty 10.9.2019, päi-

vitetty Kylk:n 10.9.2019 päätöksen mukaiseksi
3 Havainnekuva, 10.9.2019
4 Vuorovaikutusraportti 13.5.2019, täydennetty 10.9.2019
5 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön asemakaavan muutoshake-

mus

Muutoksenhaku
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Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökes-
kus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 5

Helsingin seudun ympäris-
töpalvelut -kuntayhtymä
Asemakaavamuutoksen 
hakija

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-

van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Kaupunginmuseo
Asemakaavoitus
Asemakaavoitus/Koski

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 10.09.2019 § 446

HEL 2014-011588 T 10 03 03

Hankenumero 5164_1

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 10.9.2019 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12596 
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 13. kaupunginosan 
(Etu-Töölö) korttelin 411 tonttia 22 tason -2.0 yläpuolella.
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Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 
esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisina nähtävillä-
oloaikoina saatuihin lausuntoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutus-
raportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalve-
lussa, Sörnäistenkatu 1, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

o Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö (HOAS): 
5 000 euroa

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Rikhard Manninen

Lisätiedot
Crista Toivola, arkkitehti, puhelin: 310 37334

crista.toivola(a)hel.fi
Hanna Pikkarainen, tiimipäällikkö, puhelin: 31037027

hanna.pikkarainen(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi
Kati Immonen, insinööri, teknistaloudelliset asiat (pilaantuneet maa-alueet), puhelin: 
310 37254

kati.immonen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 18.04.2019 § 35

HEL 2014-011588 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12596 pohjakartan 
kaupunginosassa 13 Etu-Töölö. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittaus-
palvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Asemakaavan numero: 12596
Kaupunginosa:13 Etu-Töölö
Kartoituksen työnumero: 47/2016
Pohjakartta valmistunut: 3.4.2019 Uusinta (ensi tilaus 2016)
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

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

timo.tolkki(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 8.11.2016

HEL 2014-011588 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 1.11.2016

Asemakaavan muutos koskee yhtä tonttia osoitteessa Leppäsuonkatu 
7 (13/411/22). Olemassa olevan opiskelija-asuntolan viereisen pysä-
köintipaikan paikalle suunnitellaan uutta opiskelijoiden viisi- ja puoliker-
roksista asuntorakennusta.

Voimassa olevassa asemakaavassa (2005) tontti on merkitty asuntola-
tyyppisten asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Tontille on merkitty ra-
kennusala yhdelle seitsenkerroksiselle rakennukselle, jolle on osoitettu 
kerrosalaa 4 410 k-m2.

Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kerrostalovaltaiseksi asumisen ja 
toimitilojen alueeksi, joka on lisäksi kulttuurihistoriallisesti, rakennustai-
teellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävä. Helsingin uudessa, 
tarkistetussa yleiskaavaehdotuksessa (2016) alueella on merkintä 
"kantakaupunki" (C2), mikä tarkoittaa sekoittuneena asumisen, kaupan 
ja julkisten palveluiden, toimitilojen, hallinnon, puistojen, virkistys- ja lii-
kuntapalveluiden sekä kaupunkikulttuurin alueena kehitettävää aluetta. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2020 13 (108)
Kaupunginhallitus

Asia/4
16.03.2020

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

Aluetta sivuaa läheltä myös merkintä "liike- ja palvelukeskusta" (C1). 
Suunnittelualue sijoittuu valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kult-
tuuriympäristön läheisyyteen, Etu-Töölön RKY 2009 alueeseen.

Asemakaavamuutoksen yhteydessä on tehty viitesuunnitelma, (Playa 
Arkkitehdit Oy, 2016).

Tontilla sijaitsee vuonna 1947 valmistunut seitsenkerroksinen opiskeli-
ja-asuntola, jonka ullakkokerros on myös otettu asuinkäyttöön. Raken-
nus on asemakaavassa suojeltu sr-2 määräyksellä.

Kaupunginmuseo pitää mahdollisena tontin täydennysrakentamista vii-
tesuunnitelman mukaisesti. Kulttuuriympäristön vaalimisen näkökul-
masta on keskeistä, että suojellut rakennukset säilyttävät kulttuurihisto-
riallisen ja kaupunkikuvallisen merkityksensä lähiympäristön tiivistyes-
sä.

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

sari.saresto(a)hel.fi

Rakennusvirasto 25.10.2016

HEL 2014-011588 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1268-00/16 (Helsingin seudun opis-
kelijasäätiö HOAS, asemakaavan muutoshakemus Etu-Töölön korttelin 
411 tontille 22, Leppäsuonkatu 7). Määräaika on 11.11.2016.

Rakennusvirastolla ei ole huomauttamista osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmaan.

Kaavaprosessin yhteyshenkilönä toimivat aluesuunnittelija Anu Kiiski-
nen ja suunnitteluinsinööri Olli Haanperä.

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

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

olli.haanpera(a)hel.fi
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§ 183
V 25.3.2020 Laajasalon Gunillantie 3 asemakaavan muuttaminen 
(nro 12568)

HEL 2014-000645 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 49. kaupunginosan (Laajasalo, Yliskylä) 
korttelin 49077 tontin 2 sekä katu-, pysäköimis- ja puistoalueiden ase-
makaavan muutosehdotuksen 10.12.2019 päivätyn piirustuksen nro 
12568 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. 

Käsittely

Esteelliset: Anni Sinnemäki, Tuula Saxholm
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12568 kartta, päivätty 10.12.2019
2 Asemakaavan muutoksen nro 12568 selostus, päivätty 10.12.2019, 

päivitetty 22.1.2020 Kylk:n päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 10.12.2019 ja asukastilaisuuden muistio 

22.11.2018
4 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
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Liite 4
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin kaupungin 
asunnot Oy

Esitysteksti

Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymä
Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -
kuntayhtymä

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos koskee Laajasalossa Gunillantiellä toimivaa 
Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Hekan) huoltovarikkoa. Se mahdol-
listaa nykyisen varikon purkamisen ja uuden huoltovarikon ja asuinker-
rostalojen rakentamisen tontille. Tontille on tarkoitus rakentaa nk. hyb-
ridikortteli, johon sijoittuisivat uusi huoltovarikko, pieni liike- tai palveluti-
la, osittain maanalainen pysäköintitila sekä kolme asuinkerrostaloa pi-
hakannen päälle.

Uutta asuntokerrosalaa on 5 400 k-m², varikkokerrosalaa 600 k-m² ja 
uutta liike- tai palvelutilaa vähintään 100 k-m². Asukasmäärän lisäys on 
noin 120 asukasta. Kaavaratkaisun tonttitehokkuus on e= 1,5  ja varik-
kotila mukaan lukien se on noin 1,7).

Rakennuskokonaisuus sijoittuu Gunillantien varteen kadun kahden 
mutkan väliin niin, että etenkin idästä saapuessa erikorkuiset raken-
nukset muodostavat vaihtelevan näkymän kadun päätteenä. Puiston 
puolelta ylärinteestä rakennusten mittakaava on pienempi. Pistetalois-
sa kaikista asunnoista avautuu näkymiä eri suuntiin ja vastaavasti ym-
päristössä säilyy näkymiä metsäiseen kaupunkimaisemaan uusien ra-
kennusten välistä. 

Suunnitelma lisää Yliskylässä uutta asuinrakentamista, parantaa asu-
misen palveluita ja mahdollistaa Hekan huoltovarikolle tarkoituksenmu-
kaiset uudet tilat.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir. nro 
6994), jossa osoitetaan suunnittelualueen bussipysäkille uusi sijainti ja 
tarkennetaan Gunillantien itäosan liikennejärjestelyitä.
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Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista edistämällä asuntotuotantoa ja monipuolistamalla asuntokantaa. 
Kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan 2016 mukainen, jossa alue 
kuuluu asuntovaltaiseen alueeseen merkinnällä A3.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Suunnittelualue sijaitsee Yliskylän eteläosassa, joka on rakentunut 
pääosin 1970-luvun alussa. Suunnittelualueen pohjois- ja eteläpuolella 
väljiä 4−5-kerroksia kerrostalokortteleita ympäröivät metsäiset ja kal-
lioiset pihat. Pohjoisen puoleiset korttelit sijaitsevat suunnittelualuetta 
korkeammalla kallion laella. Gunillantien eteläpuolelle ja Svanströmin-
kujalle on suunnitteilla ja rakenteilla 7−8-kerroksisia asuinkerrostaloja. 
Myös lähistölle Reiherintien ja Gunillantien kulmaan on suunnitteilla 
asuinkerrostaloja. Suunnittelualueen länsipuolella sijaitsevan Aake Pe-
sosen puiston kallion korkeimmalla laella on toisen maailmansodan ai-
kaisen ilmatorjunta-aseman rakennelmia.

Tontilla nykyisin sijaitseva rakennus on rakennettu vuonna 1969 alueel-
liseksi lämpökeskukseksi ja muutettu vuonna 1983 kiinteistöyhtiön 
huolto- ja varikkotiloiksi. Osa tontista on metsikköä, jolle 1968 kaavoi-
tettu pysäköimisalue on jäänyt toteutumatta.

Alueella ovat voimassa asemakaava nro 5977 (vahvistettu 31.5.1968) 
sekä asemakaava nro 10126 (vahvistettu 2.3.1994). Kaavan mukaan 
alue on pysäköimisaluetta (LP), asumista palvelevien huoltorakennus-
ten korttelialuetta (AH), sekä lähivirkistysaluetta (VL). Katualueella on 
voimassa asemakaava 12228 (tullut voimaan 22.10.2014).

Helsingin kaupunki omistaa korttelialueen. Kaavaratkaisu on tehty kau-
pungin aloitteesta.

Kaupunginhallitus varasi tontin kaupungin asuntotuotannolle (ATT) 
kumppanuuskaavoitusta ja valtion tukemien vuokra-asuntojen suunnit-
telua varten 5.12.2018.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille vähäisiä kustan-
nuksia.

Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaavoitettavan uuden ker-
rosalan rakennusoikeuden arvo on asumisen ja maankäytön toteutu-
sohjelman (AM-ohjelma) hallinto- ja rahoitusmuotojakauman mukaisesti 
arvioiden noin 3 milj. euroa.
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Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaa-
van valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallis-
ten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
valmisteluaineistosta kohdistuivat joukkoliikenteen sujuvuuteen, Aaken-
raittiin sekä lämpökeskuskäytössä mahdollisesti pilaantuneihin maihin. 
Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitustyössä. 

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 23.9.-22.10.2019, mistä on ilmoi-
tettu maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla.

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia. 

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaislausunnot Helen Oy:ltä ja Helen 
Sähköverkot Oy:ltä, jotka ilmoittivat, etteiniillä ole lausuttavaa. Helsin-
gin seudun ympäristöpalvelut (HSY) puolestaan totesi, ettei muutoseh-
dotus edellytä vesihuollon lisärakentamista eikä rakennettujen vesi-
huoltolinjojen siirtämistä.

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin 
julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskoh-
taisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu teh-
dyt muutokset -liitteeseen. Muutoksista on neuvoteltu asianomaisten 
tahojen kanssa.

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta 
asemakaavaselostuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12568 kartta, päivätty 10.12.2019
2 Asemakaavan muutoksen nro 12568 selostus, päivätty 10.12.2019, 

päivitetty 22.1.2020 Kylk:n päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 10.12.2019 ja asukastilaisuuden muistio 

22.11.2018
4 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali
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1 Sijaintikartta
2 Viistoilmakuva lounaasta, luonnos 9.10.2018
3 Tehdyt muutokset

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin kaupungin 
asunnot Oy

Esitysteksti

Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymä
Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -
kuntayhtymä

Tiedoksi

Asemakaavoitus
Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 10.12.2019 § 663

HEL 2014-000645 T 10 03 03

Hankenumero 0785_15

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 
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 10.12.2019 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12568 
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 49. kaupunginosan 
(Laajasalo, Yliskylä) korttelin 49077 tonttia 2 sekä katu-, pysäköi-
mis- ja puistoalueita.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 

esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävillä-
oloaikana saatuihin lausuntoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutus-
raportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalve-
lussa, Sörnäistenkatu 1, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

  

Käsittely

10.12.2019 Ehdotuksen mukaan

Kaupunkiympäristölautakunta päätti käsitellä toimialajohtajan asian nro 
11 kokouksen viimeisenä asiana.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Sanna Meriläinen, arkkitehti, puhelin: 310 21154

sanna.merilainen(a)hel.fi
Anu Kuutti, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37154

anu.kuutti(a)hel.fi
Markus Ahtiainen, liikenneinsinööri (liikenne- ja katusuunnittelu), puhelin: 310 37088

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

maija.lounamaa(a)hel.fi
Pekka Leivo, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37388

pekka.leivo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 04.09.2019 § 50

HEL 2014-000645 T 10 03 03

Päätös

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12568 pohjakartan 
kaupunginosassa 49 Laajasalo. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittaus-
palvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12568
Kaupunginosa: 49 Laajasalo
Kartoituksen työnumero: 2/2019
Pohjakartta valmistunut: 17.1.2019
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

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

timo.tolkki(a)hel.fi

Rakennusvirasto 9.5.2014

HEL 2014-000645 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1155-00/14 (49.ko Laajasalo, Gunil-
lantie, lämpökeskuksen tontti) 9.5.2014 mennessä.

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavan muutosta 
osoitteessa Gunillantie 3 sijaitsevan entisen lämpökeskuksen tontille 
(AH), sen viereiselle pysäköintialueelle (LP) sekä katualueille. Suunnit-
telualue on kaupungin omistuksessa.
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Etelään viettävällä rinnetontilla sijaitsee vuonna 1969 valmistunut läm-
pökeskus. Sen vieressä kaavaan merkityllä pysäköintialueella kasvaa 
metsikkö. Alueelle suunnitellaan täydennysrakentamisena asuinraken-
tamista. 

Lausunto

Suunnittelualueen länsipuolella on puistoreitti, joka mahdollistaa turval-
lisen kulkemisen jyrkkää rinnettä pitkin Gunillantieltä Gunillanpolulle ja 
siitä edelleen Rudolfintielle. Reitti on huomioitava maanrakennusmas-
sojen sijoittelussa siten, ettei reitti vaurioidu. Mahdolliset maatäytöt ja 
muurirakenteet on sijoitettava tontille. Tontilta ei saa ohjata pintavesiä 
reitille. 

Laajasalon länsiosan aluesuunnitelmaan liittyvässä asukaskyselyssä 
Aake Pesosen puisto valittiin asukkaiden keskuudessa tärkeäksi "alu-
een helmeksi".  

Rakennusviraston tavoitteena on tulevina vuosina kunnostaa tämä se-
kä kaupunkikuvan, näkymien että historian kannalta tärkeä puisto. Laa-
jasalon länsiosan aluesuunnitelmaan voi tutustua rakennusviraston net-
tisivuilla kohdassa aluesuunnitelmat (sivu 91).

Kaavayhteistyön yhteyshenkilöt rakennusvirastossa ovat lisätietojen 
antajat.

Lisätiedot
Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

birgitta.rossing(a)hel.fi
Silja Savolainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.savolainen(a)hel.fi
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§ 184
Tertiääri- ja primäärilainojen myöntäminen eräille asuntotuotannon 
hankkeille

HEL 2020-002188 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää asuntotuotantorahaston varoista ter-
tiääri- ja primäärilainoja kaupunkiympäristön toimialan asuntotuotanto-
päällikön hakemuksen mukaisille hankkeille seuraavasti:

 Tertiäärilaina € Primäärilaina €
Heka Kalasatama/   
Kalasatamankatu 15 196 600 6 134 973
Haso Haavi/ Capellan puistotie 20  706 778
Heka Maunula/ Metsäpurontie 13  1 004 975
Heka Kruunuvuorenranta/   
Haakoninlahdenkatu 3 (er) 181 650 1 336 028
Heka Pihlajamäki/ Liusketie 3  1 069 184
Heka Puotila/   
Rusthollarintie 10 1-vaihe  411 899
Heka Pukinmäki/ Säterintie 6  379 366
Heka Laajasalo/ Isosaarentie 4 242 300  
Heka Kruunuvuorenranta/   
Haakoninlahdenkatu 1 133 570 1 453 191
Heka Roihuvuori/ Ruususenrinne 6 201 450  
Heka Jätkäsaari/ Atlantinkatu 11 108 340 1 352 781
Haso Tammiontie/ Tammiontie 1  53 829
Haso Kivipari/ Kiviparintie 5a  106 460
Haso Rantapuisto/ Isonpellontie 4  71 258
YHTEENSÄ 1 063 910 14 080 722

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan 
Rakennukset ja yleiset alueet / asuntotuotanto –palvelun laatimaan 
kaupungin puolesta tertiääri- ja primäärilainojen velkakirjat kaupungin-
valtuuston ja kaupunginhallituksen vahvistamien ehtojen mukaisesti.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti käsitellä esityslistan 11. ehdotuksen kokouk-
sen viidentenä asiana.
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Esteelliset: Anni Sinnemäki, Tuula Saxholm
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 ATP päätös eräiden rakennuskohteiden rahoittaminen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kymp Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimialan asuntotuotanto hakee Helsingin kau-
pungin asunnot Oy:n kohteille Kalasatamassa, Kruunuvuorenrannassa, 
Laajasalossa, Roihuvuoressa ja Jätkäsaaressa yhteensä 1 063 910 eu-
ron tertiäärilainoja.

Rakennushankkeet rahoitetaan pääosin Asumisen rahoitus- ja kehittä-
miskeskuksen (ARA) myöntämällä korkotukilainalla ja hankkeen edel-
lyttämä omarahoitusosuus katetaan Helsingin kaupungin myöntämällä 
tertiäärilainalla, jonka ARA rinnastaa yhtiön omiin varoihin. Tertiäärilai-
na lyhennetään viidessä vuodessa sen jälkeen kun aravalaina tai siihen 
rinnastettava yhtiön laina on kokonaan maksettu. Tertiäärilainalla rahoi-
tetaan vuokratalokohteen korkotukilainan ja käynnistysavustuksen jäl-
keinen, noin 5 %:n suuruinen omarahoitusosuus. Lainan korko on tällä 
hetkellä 4 % (khs 28.11.2016, § 1067).

Lisäksi Kaupunkiympäristön toimialan asuntotuotanto hakee Helsingin 
kaupungin asunnot Oy:n kohteille Kalasatamassa, Maunulassa, Kruu-
nuvuorenrannassa, Pihlajamäessä, Puotilassa, Pukinmäessä ja Jätkä-
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saaressa sekä Helsingin Asumisoikeus Oy:n kohteille Kalasatamassa, 
Maunulassa, Myllypurossa ja Pukinmäessä yhteensä 14 080 722 euron 
primäärilainoja.

Primäärilaina on Helsingin kaupungin myöntämä laina, jonka korko on 
tällä hetkellä 2 % (kvsto 12.10.2005, § 219) ja jota lyhennetään 36 
vuoden annuiteettitaulukon mukaisesti. Korkotukilainaa myönnetään 
vain asumiskäyttöön sekä asumista välittömästi palvelevien tilojen ra-
kentamiseen (esim. varastot, saunatilat ja pyykkituvat). Primäärilainalla 
rahoitetaan kohteisiin sisältyviä liike- yms. tiloja, joita ei lueta asumista 
välittömästi palveleviksi tiloiksi.

Esitys on asuntotuotantopäällikön päätöksen mukainen. Asuntotuotan-
torahastossa on tällä hetkellä varoja lainojen myöntämiseen noin 92,2 
miljoonaa euroa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 ATP päätös eräiden rakennuskohteiden rahoittaminen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kymp Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kymp, Asuntotuotanto
Kanslia



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2020 25 (108)
Kaupunginhallitus

Asia/12
16.03.2020

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

§ 185
Tontin varaaminen Solwers Oyj:lle asuin- ja toimitilahankkeen kehit-
tämistä varten (Itä-Pasila, tontti 17014/1)

HEL 2019-011438 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti käsitellä esityslistan 12. ehdotuksen kokouk-
sen kuudentena asiana.

Esteelliset: Anni Sinnemäki, Tuula Saxholm
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna 
Vuorjoen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijainti- ja varausaluekartta
2 Erityiset_ja_yleiset_varausehdot_17014_1_290120
3 Asemakaava 8727

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus varaa Solwers Oyj:lle (y-tunnus 0720734-6) tontin 
17014/1 kiertotalouden periaatteiden mukaisen asuin- ja toimitilahank-
keen suunnittelua varten seuraavasti: 

 Varausalue on liitteen 1 mukainen alue. 
 Varaus on voimassa 31.12.2021 saakka.
 Varauksessa noudatetaan liitteen 2 mukaisia erityisiä ja yleisiä va-

rausehtoja.
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Esittelijän perustelut

Asemakaava- ja tonttitiedot

Alueella on voimassa asemakaava nro 8727, joka on tullut voimaan 
vuonna 28.10.1983. Asemakaavan mukaan alueella on voimassa kaa-
vamerkintä AL, joka mahdollistaa asuin-, liike- ja toimistorakentamisen 
tontille. Tontin pinta-ala on 2 916 m² ja rakennusoikeus 7 200 k-m². 
Rakennusoikeutta on käytetty yhteensä 7 357 k-m².

Asemakaavan ote on liitteenä 3.

Tontilla sijaitsee Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) omistama 
rakennus. Rekisteriin rakennus on merkitty yhtenä rakennuksena, jossa 
on eri osia. Rakennuksessa toimi aikaisemmin Helsingin Asuntotuotan-
totoimisto (ATT), joka muutti rakennuksesta pois vuonna 2018 muun 
muassa sisäilmaongelmien johdosta. Sen jälkeen rakennuksen noin 2 
100 m²:n toimisto-osa on ollut pääosin tyhjillään. Rakennuksen noin 3 
450 m²:n asuntolaosassa on ollut aikaisemmin Hekan vanhusten palve-
lutalo. Tällä hetkellä rakennuksessa toimii poikkeusluvalla sosiaali- ja 
terveystoimialan ja Vailla vakinaista asuntoa ry:n ylläpitämä asuntola. 
Tontilla sijaitseva rakennus on ollut tarkoitus purkaa ja sen osiin on teh-
ty vain välttämättömiä hätäkorjauksia.

Tontti on vuokrattu pitkäaikaisesti Hekalle 31.12.2035 asti. Varausaika-
na on tarkoitus neuvotella rakennuksen luovuttamisesta varauksensaa-
jalle sekä maanvuokrasopimuksen päättämisestä.

Hakemus ja hankkeen kuvaus

Solwers Oyj pyytää 24.6.2019 päivätyllä hakemuksella tontin 17014/1 
varaamista. Solwers Oyj on rakennetun ympäristön konsulttiyhtiö, jo-
hon kuuluu useita suunnittelualan yrityksiä.

Kehittämisvarauksen tarkoituksena on luoda Suomeen ensimmäinen 
kiertotalouden periaatteiden mukainen asuin- ja toimitilakortteli. 
Solwers Oyj:n omat toimitilat sijoittuisivat saneerattavaan toimistora-
kennukseen. Suunnittelussa tutkitaan myös toimitilan uudisrakenta-
mismahdollisuuksia sekä vanhan asuntolarakennuksen saneerausta 
loft-asunnoiksi. Tehokas energiatalous vaatisi kahden toiminnon yhdis-
tämisen.

Kiertotalouskorttelin rakentamisessa ja infrastruktuurissa hyödynnetään 
ilmastopositiivisuuden ja kiertotalouden periaatteita. Hanke toimisi 
suomalaisten kiertotalousratkaisujen referenssialueena. Kiertotalou-
dessa lähtökohtana on muun muassa materiaalien tehokas hyödyntä-
minen, hukan vähentäminen ja vanhan hyödyntäminen. Tavoitteena on 
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hyödyntää rakennuksen nykyiset betonirungot ja mahdollisesti muita 
rakennusosia. Tehokas energiatalous vaatisi asuin- ja toimitilattoiminto-
jen yhdistämisen.

Hankkeen lähtökohtana on lisäksi katutilan elävöittäminen etenkin 
Asemapäällikönkadun puolella esimerkiksi pienliiketiloilla. Alueelle 
suunnitellaan yhteiskäyttöä mahdollistavia palveluja, kuten yhteiskäyt-
töautoja ja kierrätyspalveluja. Asunnot suunnitellaan vuokrattaviksi eri 
kokoisiksi loft-asunnoiksi.

Hankkeen rakentaminen on mahdollista voimassa olevan asemakaa-
van perusteella. Kaupungin tavoitteena on kuitenkin toimistorakennu-
soikeuden lisääminen korttelissa, mikä vaatisi muutoksen asemakaa-
vaan. 

Varaushakemus ja alustava suunnitelma ovat oheismateriaalissa.

Varausehdot

Erityisissä varausehdoissa on huomioitu muun muassa seuraavaa:

 Tontille on suunniteltava hanke, jossa kiertotalous on kantava tee-
ma ja jota on kuvattu 24.6.2019 päivätyssä varaushakemuksessa.

 Rakennukset on suunniteltava kaavanmukaiseen käyttötarkoituk-
seen.

 Alueella kannustetaan viherkattojen ja kattoterassien toteuttami-
seen.

 Alemman tason jalankulkuympäristöä tulee elävöittää sijoittamalla 
sille avautuvia liiketiloja Asemapäällikönkadun varteen, jossa sijait-
see tuleva raitiotiepysäkki ja runkolinjojen bussipysäkit. 

 Hanketta kannustetaan toteuttamaan korkeaa, valoisaa aulatilaa, 
joka palvelee kaksitasoisen liikennejärjestelmän molempia sisään-
käyntejä.

 Asuinrakennukseen tulee kehittää omaleimaisia loft-asuntoja.
 Kohteen asuinrakennusoikeuden voi toteuttaa vapaarahoitteisena 

sääntelemättömänä vuokra-asuntotuotantona.
 Tontille toteutettavasta asuinhuoneistoalasta vähintään 30 % on py-

rittävä toteuttamaan perheasuntoina (kaksi makuuhuonetta tai 
enemmän). Näiden asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 
70 h-m².

 Rakentamisessa ja rakennuksessa tulee huomioida Hiilineutraali 
Helsinki 2035-toimenpideohjelman mukainen toteutus ja mahdollis-
taa uusien ja innovatiivisten kiertotalouden ratkaisujen implemen-
tointi.
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 Rakentamisen ja rakennuksen kierrätettävien ja olemassa olevien 
osien ja elementtien korkean hyödyntämisasteen lisäksi muissa ma-
teriaalivalinnoissa ja rakentamisen toteutuksessa täytyy huomioida 
rakennuksen elinkaaripäästöjen minimointi. 

Varausehdot on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian ja kaupun-
kiympäristön toimialan asemakaavapalvelun kanssa.

Strategiset tavoitteet

Itä- ja Länsi-Pasilan kehittämisperiaatteet on hyväksytty kaupunkiym-
päristölautakunnassa 8.10.2019, 493 §. Hanke on hyväksyttyjen peri-
aatteiden mukainen ja se olisi hyvä alku alueen uudistumiselle. Pasi-
lassa modernin toimitilan kysyntä on tällä hetkellä hyvä eikä tarjonta 
vastaa kysyntää. Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 mukaan 
elinkeinopolitiikan tavoitteena on, että yksityisen sektorin työpaikka-
määrä kasvaa pitkällä aikavälillä vähintään yhtä nopeasti kuin asukas-
luku. Lisäksi hanke monipuolistaisi Itä-Pasilan asumismuotoja.

Kaupunkistrategian mukaan päästövähennyksiä ja kiertotalouden 
hankkeita toteutetaan Helsingissä yhteistyössä yritysmaailman ja kau-
punkilaisten kanssa. Helsinki haluaa toimia yhä aktiivisemmin alustana 
mielenkiintoisille ja tuloksellisille innovaatioille, jotka tuottavat myös uu-
sia vientimahdollisuuksia.

Tontin varaaminen

Kaupunginhallituksen 1.4.2019, 220 § hyväksymien Helsingin tontin-
luovutusta koskevien linjausten mukaan kaupunki varaa asuntotontit 
pääasiassa julkisten hakujen ja kilpailujen kautta. Yksittäinen asunto-
tontti voidaan kuitenkin varata suoravarauksena ilman julkista hakua 
tapauskohtaisesti arvioitavin erityisin perustein. Linjauksia täydentävien 
soveltamisohjeiden mukaan tontti voidaan varata suoravarauksena sil-
loin, jos asuinrakennusoikeus on osa suurempaa hankekokonaisuutta 
eikä sitä voida irrottaa siitä ilman merkittäviä teknisiä, taloudellisia, toi-
minnallisia tai vastaavia vaikeuksia tai irrottaminen ei ole painavien 
maankäytöllisten tai asuntopoliittisten tavoitteiden vuoksi perusteltua. 

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan kaupun-
ginhallitus päättää kaupungin maa- ja vesialueiden varaamisesta ra-
kentamiseen.

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijainti- ja varausaluekartta
2 Erityiset_ja_yleiset_varausehdot_17014_1_290120
3 Asemakaava 8727

Oheismateriaali

1 Hakemus 24.6.2019
2 Solwers_alustava_suunnitelma_180619

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 11.02.2020 § 80

HEL 2019-011438 T 10 01 01 00

Asemapäällikönkatu 10 / Junailijankuja 3

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Solwers 
Oyj:lle (y-tunnus 0720734-6) varataan Itä-Pasilasta tontti rakennuksi-
neen kiertotalouden periaatteiden mukaisen asuin- ja toimitilahankkeen 
suunnittelua varten seuraavin ehdoin:

 Varausalue on liitekartan 1 mukainen tontti 17014/1. Tontin pinta-
ala on 2 916 m² ja rakennusoikeus 7 200 k-m².

 Varaus on voimassa 31.12.2021 saakka.
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 Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteessä 2 olevia eri-
tyisiä ja yleisiä varausehtoja.

(varaustunnus L1110-29)

Käsittely

11.02.2020 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli johtava tonttiasiamies Ilkka Aaltonen. 
Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

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

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

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

ilkka.aaltonen(a)hel.fi
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§ 186
V 25.3.2020, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen määräalalle 
(Länsisatama, Jätkäsaari, tuleva pysäköintitontti)

HEL 2020-001026 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan 
(Länsisatama) liitteen 1 mukaisen kiinteistön 91-20-9909-100 määrä-
alan vuokrausperiaatteet myöhemmin päätettävästä ajankohdasta al-
kaen 31.12.2069 saakka liitteen 5 mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokra-alue
2 Sijainti- ja vuokra-aluekartta
3 Asemakaavaluonnoksen havainnekuva
4 Poikkeamispäätös
5 Vuokrausperiaatteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tietoja hankkeesta

Alueelle suunnitellaan pysäköintilaitosta tulevan liikuntakeskuksen ja 
hotellin sekä sataman käyttöön. Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 
on 27.11.2017, 17 § varannut alueen Royal Areena Oy:lle vuoden 2019 
loppuun asti, minkä jälkeen alue on vuokrattu lyhytaikaisesti poikkea-
mis- ja rakennusluvan hakemista sekä maanrakennustöiden aloittamis-
ta varten 23.6.2020 saakka Royal Areena Oy:lle. Royal Areena Oy:n 
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pysäköintilaitosta varten perustama Kiinteistö Oy Helsingin Jätkäsaa-
ren Satamapysäköinti on merkitty kaupparekisteriin 12.6.2019. 

Suunniteltuun pysäköintilaitokseen tulisi noin 760 autopaikkaa kahdek-
saan kerrokseen. Rakennuksen laajuus olisi noin 24 668 k-m².

Asemakaava ja tonttitiedot

Alueella on voimassa asemakaava nro 8043 (vahvistettu 12.12.1979). 
Asemakaavan mukaan alue satama-aluetta.

Asemakaavaluonnoksessa (3.6.2014) alue oli osoitettu toimitilaraken-
tamisen korttelialueeksi (KL-1). Alueelle on kuitenkin tarkoitus toteuttaa 
pysäköintilaitos ja uudemmassa asemakaavaluonnoksessa alue on 
merkitty pysäköintitontiksi (LPA). 

Asemakaavan muutoksessa alueelle on suunniteltu pysäköintilaitoksen 
lisäksi liikuntatiloja ja kylpylähotelli. Pysäköintilaitos toteutetaan kuiten-
kin ennen kaavamuutoksen hyväksymistä poikkeamisluvalla, joka on 
hyväksytty kaupunkiympäristölautakunnassa 10.12.2019, 656 §. Vuok-
ra-alueelle tulee näin ollen vahvistaa vuokrausperiaatteet ennen pitkä-
aikaisen maanvuokrasopimuksen solmimista. Asemakaava muutoksen 
myötä kiinteistön 91-20-9909-100 määräalasta muodostuu LPA-tontti 
nro 20836/1.

Sijainti- ja vuokra-aluekartta sekä asemakaavaluonnoksen havainne-
kuva ovat liitteinä 2 ja 3. Poikkeamispäätös on liitteenä 4.

Vuokra-aika ja vuokran määrä

Vuokra-aika on noin 50 vuotta siten, että vuokra-aika päättyy vuoden 
2069 lopussa.

Tulevalle pysäköintitontille esitettävien vuokrausperiaatteiden mukaan 
vuosivuokra määräytyy pitäen perusteena virallisen elinkustannusin-
deksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa kerrosneliömet-
rihintaa 7,50 euroa. Hintatasossa joulukuu 2019 (ind. 19,76) tontin ker-
rosneliömetrihinta on noin 148 euroa. Vuosivuokra olisi tällä hetkellä 
noin 183 000 euroa. 

Vuokrahinta perustuu ulkopuolisen arvioitsijan antamaan arviolausun-
toon.

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 8 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto 
vahvistaa yli 30 vuoden pituisten maanvuokrasopimusten yleiset vuok-
rausperiaatteet.
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Lopuksi

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokra-alue
2 Sijainti- ja vuokra-aluekartta
3 Asemakaavaluonnoksen havainnekuva
4 Poikkeamispäätös
5 Vuokrausperiaatteet

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
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§ 187
V 25.3.2020, Osallistuminen Suomi-Rata Oy:n omistamiseen ja ra-
hoittamiseen

HEL 2019-002824 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä, että 

 kaupunki lähtee osakkeenomistajaksi Helsingin ja Tampereen väli-
sen Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkevan raideyhteyden 
suunnittelua toteuttavaan hankeyhtiöön (Suomi-Rata Oy), ja että

 kaupunki merkitsee perustettavan hankeyhtiön osakkeita tai muuten 
pääomittaa yhtiötä yhteensä enintään 24 miljoonalla eurolla. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Osakassopimusluonnos
2 Osakassopimusluonnos_liite 1.2
3 Osakassopimusluonnos_liite 12.4.1
4 Kuntien välinen sopimusluonnos
5 Perustamissopimusluonnos
6 Yhtiöjärjestysluonnos

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Muut neuvotteluosapuolet Kunnallisvalitus, valtuusto

Esitysehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Raideliikenteen kehittäminen

Kestävän kehityksen vaatimukset, ilmastonmuutoksen torjuminen sekä 
taloudelliset syyt edellyttävät liikkumisen ja logistiikan kokonaisvaltaista 
muutosta. Tarvetta muutokselle sekä nopeiden junayhteyksien paran-
tamiselle lisää myös kaupungistuminen, joka on 2000-luvulla kiihtynyt 
ja kasvu on keskittynyt hyvin saavutettaviin yliopistokaupunkeihin niin 
kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Kaupunkiseutujen ja kaupun-
kien väliset liikennejärjestelmät eivät kaikilta osin kuitenkaan vielä vas-
taa kasvun ja kestävyyden tavoitteisiin. Erityisesti pääradan nopeuden 
nostamiselle ja ratakapasiteetin kasvattamiselle on ollut tarve jo pit-
kään. 

Liikenne on merkittävä kasvihuonepäästöjen aiheuttaja. Liikennevirto-
jen siirtymisellä raiteille olisi merkittäviä ilmastovaikutuksia.

Raideinvestoinneilla on myös taloudellista kasvua luova vaikutus, sillä 
nopeat pendelöintiyhteydet lisäävät työvoiman liikkuvuutta sekä yritys-
ten työvoimareserviä. Ne myös parantavat saavutettavuutta, kaupun-
kien elinkeinoelämän yleisiä toimintaedellytyksiä, laajentavat työssä-
käyntialueita ja edistävät asukkaiden hyvinvointia sujuvoittamalla työ-
matkayhteyksiä ja muuta liikkumista. Elinkeinoelämän kannalta niin no-
peat rautatiejatkoyhteydet kuin nopeat lentoyhteydet ovat välttämättö-
miä. Koko maan liikennejärjestelmän kehittäminen ja kaupunkien kasvu 
sekä kansainvälistyminen edellyttävät myös suoraa ja nopeaa yhteyttä 
lentoasemalle. 

Hyvät liikenneyhteydet parantavat ja luovat otollisia sijainteja myös 
asumiselle ja yrityksille ja parantavat kohtuhintaisen asuntotuotannon 
edellytyksiä. Asumiseen liittyvät haasteet kuten asuntojen saatavuus ja 
hinta Helsingin, Tampereen ja Turun rajaaman Suomen kasvukolmio-
alueen suurimmissa kaupungeissa ovat koko Suomen taloutta hidasta-
va tekijä.   

Voimakkaalla panostamisella raideliikenteeseen vastataan edellä mai-
nittuihin haasteisiin.

Valtion hankeyhtiöpäätökset

Valtio selvitti edellisen hallituskauden 2015–2019 aikana eri vaihtoehto-
ja suurten infrahankkeiden toteuttamiseen ja rahoittamiseen sekä sii-
hen, että hankkeiden pitkiä suunnittelu- ja toteutusaikoja pystyttäisiin 
lyhentämään. 

Parlamentaarisen liikenneverkon rahoitusta arvioineen työryhmän lop-
puraportissa 28.2.2018 todettiin, että aiempaa useampien infrahank-
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keiden toteutumisen nopeuttamiseksi ja tehostamisen mahdollistami-
seksi voidaan käyttää hankekohtaisia yhtiöitä.

Loppuvuoden 2018 aikana valtiovarainministeriön asettama työryhmä 
selvitti infrahankkeiden toteuttamista yhtiömallilla. Valtiovarainministeril-
le 20.12.2018 luovuttamassaan loppuraportissa työryhmä hahmotteli 
mallin suurten infrahankkeiden toteuttamiselle osakeyhtiön kautta. 

Suomi-rataa koskeneen hankeyhtiön perustamisesta käytiin liikenne- ja 
viestintäministeriön ja kuntien välillä neuvotteluja talvella 2019, mutta 
neuvottelut eivät johtaneet päätöksentekovaiheeseen pääministeri Ju-
ha Sipilän hallituksen erottua maaliskuussa 2019. Valtio kuitenkin pe-
rusti ennen hallituksen eroa hankeyhtiön emoyhtiöksi tarkoitetun Pohjo-
lan Rautatiet Oy:n.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan hallitus pääomit-
taa Pohjolan Rautatiet Oy:tä tarpeen mukaan ja käynnistääkseen halli-
tusohjelmassa luetellut rataverkon kehittämishankkeet, joita ovat pää-
rata ja sen laajennukset, Helsingistä länteen suuntautuva rata sekä 
Helsingistä itään suuntautuva rata.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 10.9.2019 suurten raidelii-
kenneinvestointien edistämiseksi muun muassa seuraavia linjauksia:

 käynnistetään neuvottelut Suomi-rata-hankeyhtiön perustamiseksi 
toteuttamaan infrastruktuurihankkeen suunnittelua rakentamisval-
miuteen asti, 

 yhtiön perustaminen edellyttää, että omistajaksi tulee valtion lisäksi 
muita hankkeesta hyötyviä julkisyhteisöjä tai julkisesti omistettuja 
yhteisöjä,

 valtio omistaa hankeyhtiöstä vähintään 51 %, muut osakkeenomis-
tajat sitoutuvat yhtiön pääomittamiseen vähintään noin 49 % osuu-
della arvioiduista rakentamisvalmiuden edellyttämän suunnittelun 
kustannuksista sekä muista hankeyhtiön toiminnan edellyttämistä 
kustannuksista,

 suunnitteluvaiheeseen ja suunnittelun rahoitukseen osallistuminen 
ei sido osapuolia hankkeiden rakentamisvaiheeseen tai rakentami-
sen rahoittamiseen,

 valtion osuus suunnittelukustannuksista 76,5 miljoonaa euroa,

 neuvottelutulos osakassopimuksineen tuodaan myöhemmin erik-
seen talouspoliittisen ministerivaliokunnan käsiteltäväksi ja hyväk-
syttäväksi.
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Liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti hankeyhtiön perustamista kos-
kevat neuvottelut kuntien sekä Finavia Oyj:n kanssa marraskuussa 
2019.

Suomi-Rata Oy

Helsinki-lentoasema-Tampere-yhteysvälin kehittämiseksi on neuvoteltu 
Suomi-Rata Oy -nimisen hankeyhtiön perustamisesta. 

Osakassopimusneuvotteluissa mukana olivat valtion ja Helsingin kau-
pungin ohella seuraavat osallistujat: Akaan kaupunki, Finavia Oyj, Hä-
meenlinnan kaupunki, Janakkalan kunta, Jyväskylän kaupunki, Kanga-
salan kaupunki, Lahden kaupunki, Lempäälän kunta, Nokian kaupunki, 
Oriveden kaupunki, Oulun kaupunki, Pirkkalan kunta, Porin kaupunki, 
Riihimäen kaupunki, Seinäjoen kaupunki, Tampereen kaupunki, Vaa-
san kaupunki, Vantaan kaupunki, Vesilahden kunta sekä Ylöjärven 
kaupunki.

Hankeyhtiön perustamisen taustalla on tavoite edistää Helsingin ja 
Tampereen välisen Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkevan rai-
deyhteyden suunnittelua. Helsingin ja Tampereen välinen raideyhteys 
on Suomessa merkittävä rautatieliikenteen linkki. Helsingistä pohjoi-
seen Tornion kautta Ruotsin puolelle Luulajaan jatkuva päärata on osa 
rajat ylittävää eurooppalaista ydinverkkokäytävää. Helsingin ja Tampe-
reen välisen raideyhteyden merkitys Suomen rataverkolle onkin alueel-
lista ulottuvuuttaan huomattavasti laajempi ja sen vaikutus Tampereelta 
länteen, pohjoiseen ja itään jatkuvien yhteyksien kehitysnäkymiin on 
kiistaton. Nopeampi yhteys edistäisi aluekehitystä sekä kestävän liik-
kumisen tavoitteita laajasti ja se tiivistäisi suurten kaupunkiseutujen vä-
lisiä työssäkäyntialueita. Nopealla yhteydellä on mahdollista myös sitoa 
Helsinki-Vantaan lentoasema yhä tiiviimmin osaksi rautatieverkostoa ja 
nopeuttaa matka-aikoja lentoasemalta Lahteen.

Perustettavan yhtiön tarkoituksena on edistää Helsingin ja Tampereen 
välisen Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkevan raideyhteyden 
suunnittelua rakentamisvalmiuteen asti. Yhteyden suunnittelu koostuu 
eri osista, joita ovat Pasilan ja Keravan välinen ns. Lentorata sekä jat-
koyhteys Tampereelle. 

Lentorata, on Pasilasta Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Keravalle 
suunniteltu tunnelirata, jonka päätavoitteena on parantaa pääradan ka-
pasiteettia sekä vähentää häiriöherkkyyttä erottelemalla eri nopeudella 
kulkevat kauko- ja lähijunat omille raiteilleen. Matkustajille tämä näyt-
täytyisi tiheämpinä lähi- ja kaukoliikenteen vuoroina sekä sujuvampana 
liikkumisena raiteilla. Suora vaihdoton yhteys nopeuttaisi matkaa len-
toasemalle ja helpottaisi pääradan kapasiteettiongelmia lentomatkusta-
jien määrän jatkuvasti kasvaessa. Lentorata olisi merkittävä kehitysas-
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kel kansallisessa liikennejärjestelmässä ja pääradan kapasiteettion-
gelman ratkaisussa sekä matkustajamäärien kasvuun varautumisessa. 
Se parantaisi koko maan taloudellista kilpailukykyä ja mahdollistaisi 
suoran kaukojunayhteyden päälentoasemalle ja edistäisi näin lentoa-
seman saavutettavuutta koko maasta.

Jatkoyhteys Tampereelle voidaan toteuttaa joko uutena ratalinjauksena 
Helsinki-Vantaan lentoasemalta Tampereelle tai kehittämällä nykyistä 
päärataa Riihimäen ja Tampereen välillä (3. ja 4. lisäraide sekä radan 
oikaisut). Jatkoyhteyden osalta hankeyhtiö tuottaa molemmista vaih-
toehdoista esiselvitykset, joiden kesto on noin 1,5 vuotta ja kustannuk-
set yhteensä noin 2,5 miljoonaa euroa, ja jotka määräävät suunnittelu-
hankkeen tarkemman sisällön. Esiselvityksillä luodaan edellytyksiä 
suunnitteluhankkeen jatkosuunnittelua varten ja niiden valmistuttua 
erikseen päätetään, kumpi vaihtoehto suunnitellaan rakentamisvalmiu-
teen saakka. Valittavasta linjausvaihtoehdosta riippumatta nykyisen 
pääradan peruskorjaus on tarpeen ja sisältyy hankekokonaisuuteen.

Valtio on hakenut perustettavan yhtiön lukuun EU-tukea Verkkojen Eu-
rooppa -ohjelmasta (CEF, Connecting Europe Facility), joka edistää 
Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) investointeja. Tukea on 
haettu Suomi-rata-hankkeen ensivaiheen suunnittelukustannuksiin 11,7 
miljoonaa euroa helmikuun lopussa päättyneeseen määräaikaan men-
nessä. Päätökset rahoituksen mahdollisesta myöntämisestä tehdään 
arviolta kesällä 2020. Rahoituksen myöntämisestä on kuusi kuukautta 
aikaa käynnistää hanke, jolle rahoitus on myönnetty. Seuraavan rahoi-
tuskauden varsinainen haku käynnistyy aikaisintaan 2021.

Osakassopimus

Suomi-Rata Oy:n ja sen omistajien kesken solmitaan osakassopimus, 
jossa sovitaan keskeisistä tavoitteista yhtiölle ja Suomi-rata-hankkeelle. 

Osakassopimuksessa sovitaan muun muassa tarkemmin hankeyhtiön 
hallinnosta, rahoituksesta ja päätöksenteosta, osakkeiden omistukses-
ta ja luovutuksesta sekä niihin liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista 
sekä osakkeenomistajien oikeuksista ja velvollisuuksista toisiinsa näh-
den. Osakassopimusluonnos ja muut hankeyhtiön perustamiseen liitty-
vät asiakirjaluonnokset ovat liitteenä. 

Keskeisiä osakassopimuksen ehtoja ovat muun muassa seuraavat:

 yhtiön tarkoitus (sisältäen Lentoradan suunnittelun),

 osapuolten rahoitusosuuksien enimmäismäärä,



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2020 39 (108)
Kaupunginhallitus

Asia/7
16.03.2020

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

 EU-tuen kohdistaminen osapuolten kustannusosuuksiin alkuperäis-
ten rahoitusosuuksien suhteessa,

 mahdollisten uusien kuntaosakkaiden mukaantulon vaikutus vanho-
jen kuntaosakkaiden ja Finavia Oyj:n rahoitusosuuksiin,

 erillisten neuvottelujen käyminen ratahankkeen toteuttamisvaihees-
ta,

 hankeyhtiön arvonlisäverotukselliseen kohteluun liittyvä epävar-
muus pyritään ratkaisemaan siten, että tosiasiallinen kustannusvas-
tuu hankeyhtiön rahoituksesta valtion ja kuntaosakkaiden välillä to-
teutuu mahdollisimman pitkälle rahoituskustannusten jaosta sovitun 
mukaisesti,

 valtion oikeus lunastaa muiden osakkaiden osakkeet yhdellä eurol-
la, jos toteuttamisvaiheen rahoituksesta ei löydy yhteistä näkemystä 
ja/tai hankeyhtiön toiminnan alasajo sitä vaatii, 

 yhtiön hallituksen kokoonpano (Helsinki nimeää yhden hallitusjäse-
nen),

 osapuolilla on oikeus saada tarvitsemansa tiedot yhtiöltä, ellei lain 
pakottava säännös estä sitä,

 keskeisten osakassopimuksen ehtojen muuttaminen edellyttää 
kaikkien osapuolien suostumuksen.

Enimmäisrahoitusosuus, johon osapuolet osakassopimuksessa sitou-
tuvat on yhteensä 154,72 miljoonaa euroa, josta Helsingin kaupungin 
enimmäisrahoitusosuus on yhteensä noin 22,2 miljoonaa euroa (14,35 
%). Osuus sisältää kaupungin osuuden arvioiduista suunnittelukustan-
nuksista sekä hankeyhtiön toiminnanaikaisista kustannuksista. Rahoi-
tusosuus jakautuu osakassopimuksessa esitetyn karkean arvion mu-
kaan noin 11 vuodelle, mutta on riippuvainen siitä, kuinka paljon no-
peammin hankkeen suunnittelua pystytään käytännössä viemään 
eteenpäin. 

Valtion, kaupunkien ja kuntien sekä Finavia Oyj:n rahoitusosuuksissa ei 
ole otettu huomioon hankkeeseen mahdollisesti saatavaa EU-tukea. 
Tuki pienentää rahoitusosuuksia edellyttäen, että suunnittelukustan-
nukset eivät hankkeen aikana olennaisesti kasva arvioidusta.

Osakassopimuksen perusteella osapuolet eivät ole velvollisia lisära-
hoittamaan yhtiötä, jos suunnittelukustannukset ylittävät arvioidun mää-
rän. Lisärahoitus edellyttää uusia erillisiä neuvotteluja ja päätöksiä. 
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Vastaavasti hankkeen toteutusvaiheen rahoitukseen osallistuminen 
edellyttää erillisiä päätöksiä.

Radan toteutuksen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu tässä vaiheessa 
valittavasta linjausvaihtoehdosta riippuen noin 5,5–6 miljardia euroa. 
Valtion, muiden hankkeeseen osallistuvien julkisyhteisöjen ja EU-
rahoituksen lisäksi suunnitteluvaiheen jälkeen rahoittajiksi haetaan 
myös institutionaalisia sijoittajia. Jos hanke ei siitä huolimatta etene ra-
kentamisvaiheeseen tai Helsingin kaupunki ei ole mukana rakentamis-
vaiheen rahoittamisessa, tulee kaupungin suunnitteluvaiheessa yhtiöön 
sijoittama rahamäärä kirjattavaksi suunnitteluhankkeen päättymisen 
jälkeen tulosvaikutteisesti joko osakkeiden arvonalennuksena tai luovu-
tustappiona. 

Osakassopimusluonnoksen sisällöstä päästiin yhteiseen neuvottelutu-
lokseen neuvottelijoiden kesken 13.2.2020 ja talouspoliittinen ministeri-
valiokunta hyväksyi osakassopimuksen valtion osalta 3.3.2020. 

Kaupunkien ja kuntien sekä Finavia Oyj:n osalta tarvitaan erilliset viral-
liset päätökset hankeyhtiöön osallistumisesta. Päätökset on arvioitu 
tehtävän kunkin tahon omien toimielimien kokousaikataulujen mukai-
sesti maalis-huhtikuussa.

Osakassopimuksen hyväksyminen käsitellään kaupungin osalta erik-
seen hallintosäännön mukaisesti kaupunginhallituksen konsernijaos-
tossa kaupunginvaltuuston periaatepäätöksen jälkeen.

Kuntien välinen erillissopimus

Osana Suomi-Rata Oy:n perustamista on kanta-Hämeen kaupunkien 
aloitteesta neuvoteltu erillinen hankeyhtiön omistamiseen osallistuvien 
kuntien välinen sopimus, jonka perusteella Kanta-Hämeen kunnilla on 
mahdollisuus irrottautua Suomi-Rata Oy:stä ja sen tulevista rahoitus-
vastuista, mikäli edellä mainitun esiselvitysvaiheen jälkeen suunnittelua 
päätetään jatkaa pääradan kehittämisen sijaan uuden ratalinjauksen 
pohjalta. 

Helsingin osalta Kanta-Hämeen kuntien irrottautumisen vaikutus rahoi-
tusosuuteen olisi arviolta noin 1–1,5 miljoonaa euroa.

Sopimusluonnos on liitteenä. 

Kaupunginvaltuuston päätöksellä on tarkoituksenmukaista varautua 
kaupungin enimmäisrahoitusosuudessa kaupungin osakassopimuksen 
mukaiseen rahoitusosuuteen ja mahdolliseen Kanta-Hämeen kuntien 
irrottautumisesta aiheutuvaan lisärahoitusosuuteen.

Kunnan toimiala
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Kuntalain 7 §:n 1 momentin mukaan kunta hoitaa itsehallinnon nojalla 
itselleen ottamansa tehtävät. Nämä tehtävät muodostavat kunnan ylei-
sen toimialan. Yleisen toimialan määräytymisen periaatteet ohjaavat ja 
rajaavat sitä, mitä tehtäviä kunta voi ottaa hoitaakseen.

Kunnan toimialaa määriteltäessä on otettava huomioon ensinnäkin hal-
linnon yleiset oikeusperiaatteet, joista säädetään hallintolain 6 §:ssä. 
Lisäksi vakiintuneesti yleistä toimialaa rajoittaviksi periaatteiksi on kat-
sottu oikeuskäytännössä tehtävän yleishyödyllisyys, tehtävän paikalli-
suus, yksityisen tukemisen kielto, hallinnon toissijaisuus ja työnjako 
muiden viranomaisten kanssa sekä spekulatiivisen toiminnan kielto.

Nopeampien raideyhteyksien kehittämisen Helsinkiin Tampereelta voi 
ennakoida parantavan kaupungin saavutettavuutta ja sen elin-
keinoelämän yleisiä toimintaedellytyksiä sekä laajentavan työssäkäyn-
tialuetta ja edistävän kuntalaisten hyvinvointia sujuvoittamalla työmat-
kayhteyksiä ja muuta liikkumista. Suomi-radan kaltaiset suuret infra-
hankkeet ovat myös laajemmin koko Suomen ja siten myös pääkau-
punkiseudun tulevan kehityksen ja kilpailukyvyn kannalta erittäin tärkei-
tä. Lisäksi Suomi-rataan kuuluva Lentorata parantaisi kaupungin kan-
nalta tärkeää lentoaseman saavutettavuutta. Hankeyhtiön omistami-
seen ja rahoittamiseen osallistumisen tueksi on siten monia merkittäviä 
kunnan ja kuntalaisten edun mukaisuutta ja tehtävän yleishyödyllisyyttä 
koskevia perusteluja.

Edellä kuvattujen perusteiden nojalla on perusteltua myös katsoa, että 
Helsingin ja Tampereen välisen nopeamman raideyhteyden kehittämi-
nen hyödyttää merkittävästi Helsingin kaupunkia ja sen asukkaita. Ot-
taen huomioon, ettei paikallisuusperiaate tarkoita, että kunnan toimet 
saisivat hyödyttää vain oman kunnan asukkaita, on katsottava, että 
paikallisuusvaatimuksen täyttymisen tueksi on puoltavia perusteluja 
riippumatta siitä, että suunniteltava raideyhteys ulottuu myös kaupungin 
ja sen välittömän lähiseudun ulkopuolelle.

Kaupungin osallistumisessa hankeyhtiöön on kyse olemassa olevien 
ratayhteyksien kehittämisen suunnittelusta vähemmistöosakkeenomis-
tajana valtion määräysvallassa olevassa yhtiössä. On perusteltua ja oi-
keasuhtaista kunnan yleisen toimialan näkökulmasta, että kaupunki voi 
suunnitellussa roolissa olla edistämässä kaupunkia ja kaupunkilaisia 
merkittävästi hyödyttävän raideyhteyden kehittämistä. 

Osakassopimusluonnoksen mukaan osapuolten tarkoituksena on, että 
suunnitteluvaiheessa yhtiö käyttää keräämänsä varat hankkeen suun-
nitteluun rakentamisvalmiuteen saakka sekä muiden yhtiön suunnitte-
luvaiheen toiminnasta aiheutuvien kustannusten kattamiseen eikä yhtiö 
lähtökohtaisesti jaa osinkoa osakkaille suunnitteluvaiheessa. Ottaen li-
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säksi huomioon yhtiön toimialan ja tavoitteen, sen toiminnan ei voida 
katsoa olevan puhtaasti teollista tai kaupallista, eikä siten spekulatiivis-
ta toimintaa.

Suomi-rata-hankeyhtiön omistamiseen ja rahoittamiseen osallistumisel-
le on kunnan yleisen toimialan näkökulmasta puoltavia perusteluja, joi-
den nojalla hankeyhtiöön osallistumisen voidaan katsoa kuuluvan kun-
nan toimialaan Helsingin kaupungin kannalta. Keskeisimmät perustelut 
liittyvät Helsingin alueen elinvoiman ja asukkaiden hyvinvoinnin edis-
tämiseen, ja niillä on selkeä yhteys kuntalain 1 §:n tarkoitussäännök-
seen.

Liitteenä on asiaan liittyen Kuntaliiton sekä professori Olli Mäenpään 
lausunnot hankeyhtiöihin osallistumisesta suhteessa kuntalain toimia-
laan. Lausunnot vahvistavat tulkintaa Suomi-Rata Oy:öön osallistumi-
sen kuulumisesta kaupungin toimialaan.

Valtiontukisääntely

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mu-
kaan, jollei perussopimuksissa toisin määrätä, jäsenvaltion myöntämä 
taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vää-
ristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotan-
nonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa jäsen-
valtioiden väliseen kauppaan. Valtiontukisääntöjä sovelletaan ainoas-
taan silloin, kun tuensaaja on ”yritys” (Euroopan komission tiedonanto 
EUVL [2016] C 262/01, kohta 6). 

Suomi-Rata Oy:n toimialana on Helsingin ja Tampereen väliseen Hel-
sinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkevaan raideyhteyteen liittyvä 
raideliikenneinfrastruktuurin suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti. 
Kaupunginhallitus katsoo ensisijaisesti, että yhtiö ei harjoita taloudellis-
ta toimintaa eli tarjoa tavaroita tai palveluja markkinoilla. Näin ollen se 
ei ole SEUT 107(1):ssa tarkoitettu yritys, eivätkä valtiontukisäännöt si-
ten tule sovellettaviksi yhtiön omistamisen ja rahoittamisen osalta.

Raideyhteyden suunnitteluvaiheella pyritään kyseisen raideliikenneinf-
rastruktuurin rakentamisvalmiuteen, ja se on tällä perusteella valtiontu-
kiarvioinnin näkökulmasta katsottavissa osaksi kokonaisrakentamis-
hanketta. Jo suunnitteluvaiheen rahoittamista voidaan siksi arvioida inf-
rastruktuurirahoituksen näkökulmasta. Euroopan komissio on katsonut, 
että vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan tai kilpailun vääristy-
minen on yleensä poissuljettua infrastruktuurin rakentamisessa silloin, 
kun infrastruktuurilla ei ole tavallisesti suoria kilpailijoita, yksityinen ra-
hoitus on alalla ja kyseisessä jäsenvaltiossa vähäistä ja infrastruktuurin 
tarkoituksena ei ole valikoivasti suosia tiettyä yritystä tai toimialaa vaan 
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se hyödyttää koko yhteiskuntaa (komission tiedonanto EUVL [2016] C 
262/01, kohta 211).

Jotta tietyn hankkeen kaikki julkinen rahoitus kuuluisi valtiontukisääntö-
jen soveltamisalan ulkopuolelle, on varmistettava, että infrastruktuurien 
rakentamiseen kohdassa 211 mainituissa tilanteissa myönnettyä rahoi-
tusta ei voida käyttää muiden taloudellisten toimintojen, kuten infrast-
ruktuurin toiminnan harjoittamisen, ristiin tukemiseen tai välilliseen tu-
kemiseen (komission tiedonanto EUVL [2016] C 262/01, kohta 212). 
Suomi-Rata Oy:n ainoa tehtävä on kyseisen raideliikenneinfrastruktuu-
rin suunnittelu rakentamisvalmiuteen saakka, eikä myönnettävää rahoi-
tusta käytetä infrastruktuurin toiminnan harjoittamisen tai muiden talou-
dellisten toimintojen tukemiseen.  

Komissio katsoo, että mahdollisten käyttäjien saataville tasavertaisin ja 
syrjimättömin ehdoin asetettavan rautatieinfrastruktuurin rakentaminen 
täyttää yleensä kohdassa 211 mainitut edellytykset ja sen vuoksi sen 
rahoitus ei tavallisesti vaikuta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan eikä 
vääristä kilpailua (komission tiedonanto EUVL [2016] C 262/01, kohta 
219). Vaikka Suomi-Rata Oy:n toiminta arvioitaisiinkin luonteeltaan ta-
loudelliseksi, on edellä esitetyin perustein katsottava, että tuki ei vaiku-
ta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan eikä vääristä kilpailua. Näin ollen 
on joka tapauksessa niin, että hankeyhtiön omistamisessa ja rahoitta-
misessa ei ole kyseessä SEUT 107(1) mukainen valtiontuki.

Päätöksen täytäntöönpano

Edellyttäen, että kaupunginvaltuusto tekee päätöksen Suomi-Rata Oy:n 
omistamiseen ja rahoittamiseen osallistumisesta, kaupunginhallitus tu-
lee täytäntöönpanopäätöksessään

 hyväksymään kaupungin osalta Suomi-Rata Oy:n perustamisen,

 myöntämään kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käy-
tettäväksi vuoden 2020 talousarviomäärärahoja enintään 400 000 
euroa osakkeiden merkintähintojen tai muun pääomasuorituksen 
maksamiseen talousarvion tililtä 8 06 02, Arvopaperit, Muut kohteet, 
kaupunginhallituksen käytettäväksi, 

 kehottamaan kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa huo-
lehtimaan osakkeiden merkitsemiseen tai muuhun pääomittamiseen 
liittyvistä käytännön toimenpiteistä, sekä

 kehottamaan kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa huo-
lehtimaan yhtiön perustamiseen liittyvistä toimenpiteistä kaupungin 
osalta sekä tekemään tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vä-
häisiä muutoksia hankeyhtiöasiakirjoihin.
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Lopuksi

Suomen kilpailukyvyn eturintamassa ovat tiiviit ja innovatiiviset kau-
punkiseudut, jotka toimivat merkittävinä tuottavuuden, asumisen, kau-
pan ja työssäkäynnin keskuksina. Tiiviit kaupunkiseudut eroavat merkit-
tävästi muista Suomen alueista ruuhkautumisen ja maan kalliin hinnan 
vuoksi. Nopeat junayhteydet kasvukolmion Helsinki, Tampere ja Turku 
sekä Helsinki-Vantaan lentoaseman välillä luovat kansainvälisesti kil-
pailukykyisen kasvualueen parantaen erityisesti tuottavuutta, monipuo-
lisia työmarkkinoita, kasvavia kulutusmarkkinoita ja innovaatioihin pe-
rustuvaa yritystoimintaa.  Pääradan nopeuden nostamiselle ja rataka-
pasiteetin kasvattamiselle on ollut tarve jo pitkään. Nopea raideyhteys 
Helsinki-lentoasema-Tampere-välillä on keskeinen osa koko maan lii-
kennejärjestelmän kehittämistä. Lisäksi Suomi-rata-hanke on sekä 
kaupungin että kansallisten ilmastotavoitteiden mukainen.

Ottaen huomioon pääradan kehittämisestä muodostuvat valtakunnalli-
set sekä alueelliset suorat ja välilliset hyödyt on kaupungin kannalta pe-
rusteltua osallistua Suomi-Rata Oy:n omistamiseen Helsinki-
lentoasema-Tampere-yhteysvälin kehittämisen edistämiseksi ja joudut-
tamiseksi. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Osakassopimusluonnos
2 Osakassopimusluonnos_liite 1.2
3 Osakassopimusluonnos_liite 12.4.1
4 Kuntien välinen sopimusluonnos
5 Perustamissopimusluonnos
6 Yhtiöjärjestysluonnos

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Muut neuvotteluosapuolet Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi
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Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelu

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.03.2020 § 163

HEL 2019-002824 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

09.03.2020 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna 
Vuorjoen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
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§ 188
V 25.3.2020, Osallistuminen Turun Tunnin Juna Oy:n omistamiseen 
ja rahoittamiseen

HEL 2019-002808 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä, että 

 kaupunki lähtee osakkeenomistajaksi Helsingin ja Turun välisen 
raideyhteyden suunnittelua toteuttavaan hankeyhtiöön (Turun Tun-
nin Juna Oy), ja että

 kaupunki merkitsee perustettavan hankeyhtiön osakkeita tai muuten 
pääomittaa yhtiötä yhteensä enintään 5,9 miljoonalla eurolla. 

Käsittely

Esteelliset: Anna Vuorjoki
Esteellisyyden syy: intressijääviys (hallintolaki 28.1 § 3 kohta)

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Osakassopimusluonnos
2 Osakassopimusluonnos_liite 1.2
3 Osakassopimusluonnos_liite 12.4.1
4 Perustamissopimusluonnos
5 Yhtiöjärjestysluonnos

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Muut neuvotteluosapuolet Kunnallisvalitus, valtuusto

Esitysehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Raideliikenteen kehittäminen

Kestävän kehityksen vaatimukset, ilmastonmuutoksen torjuminen sekä 
taloudelliset syyt edellyttävät liikkumisen ja logistiikan kokonaisvaltaista 
muutosta. Tarvetta muutokselle sekä nopeiden junayhteyksien paran-
tamiselle lisää myös kaupungistuminen, joka on 2000-luvulla kiihtynyt 
ja kasvu on keskittynyt hyvin saavutettaviin yliopistokaupunkeihin niin 
kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Kaupunkiseutujen ja kaupun-
kien väliset liikennejärjestelmät eivät kaikilta osin kuitenkaan vielä vas-
taa kasvun ja kestävyyden tavoitteisiin. 

Liikenne on merkittävä kasvihuonepäästöjen aiheuttaja. Liikennevirto-
jen siirtymisellä raiteille olisi merkittäviä ilmastovaikutuksia.

Raideinvestoinneilla on myös taloudellista kasvua luova vaikutus, sillä 
nopeat pendelöintiyhteydet lisäävät työvoiman liikkuvuutta sekä yritys-
ten työvoimareserviä. Ne myös parantavat saavutettavuutta, kaupun-
kien elinkeinoelämän yleisiä toimintaedellytyksiä, laajentavat työssä-
käyntialueita ja edistävät asukkaiden hyvinvointia sujuvoittamalla työ-
matkayhteyksiä ja muuta liikkumista. Elinkeinoelämän kannalta niin no-
peat rautatiejatkoyhteydet kuin nopeat lentoyhteydet ovat välttämättö-
miä. Koko maan liikennejärjestelmän kehittäminen ja kaupunkien kasvu 
sekä kansainvälistyminen edellyttävät myös suoraa ja nopeaa yhteyttä 
lentoasemalle. 

Hyvät liikenneyhteydet parantavat ja luovat otollisia sijainteja myös 
asumiselle ja yrityksille ja parantavat kohtuhintaisen asuntotuotannon 
edellytyksiä. Asumiseen liittyvät haasteet kuten asuntojen saatavuus ja 
hinta Helsingin, Tampereen ja Turun rajaaman Suomen kasvukolmio-
alueen suurimmissa kaupungeissa ovat koko Suomen taloutta hidasta-
va tekijä.   

Voimakkaalla panostamisella raideliikenteeseen vastataan edellä mai-
nittuihin haasteisiin.

Valtion hankeyhtiöpäätökset

Valtio selvitti edellisen hallituskauden 2015–2019 aikana eri vaihtoehto-
ja suurten infrahankkeiden toteuttamiseen ja rahoittamiseen sekä sii-
hen, että hankkeiden pitkiä suunnittelu- ja toteutusaikoja pystyttäisiin 
lyhentämään. 

Parlamentaarisen liikenneverkon rahoitusta arvioineen työryhmän lop-
puraportissa 28.2.2018 todettiin, että aiempaa useampien infrahank-
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keiden toteutumisen nopeuttamiseksi ja tehostamisen mahdollistami-
seksi voidaan käyttää hankekohtaisia yhtiöitä. 

Loppuvuoden 2018 aikana valtiovarainministeriön asettama työryhmä 
selvitti infrahankkeiden toteuttamista yhtiömallilla. Valtiovarain-
ministerille 20.12.2018 luovuttamassaan loppuraportissa työryhmä 
hahmotteli mallin suurten infrahankkeiden toteuttamiselle osakeyhtiön 
kautta. 

Turun tunnin junaa koskeneen hankeyhtiön perustamisesta käytiin lii-
kenne- ja viestintäministeriön ja kuntien välillä neuvotteluja talvella 
2019, mutta neuvottelut eivät johtaneet päätöksentekovaiheeseen 
pääministeri Juha Sipilän hallituksen erottua maaliskuussa 2019. Valtio 
kuitenkin perusti ennen hallituksen eroa hankeyhtiön emoyhtiöksi tar-
koitetun Pohjolan Rautatiet Oy:n.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan hallitus pääomit-
taa Pohjolan Rautatiet Oy:tä tarpeen mukaan ja käynnistääkseen halli-
tusohjelmassa luetellut rataverkon kehittämishankkeet, joita ovat pää-
rata ja sen laajennukset, Helsingistä länteen suuntautuva rata sekä 
Helsingistä itään suuntautuva rata.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 10.9.2019 suurten raidelii-
kenneinvestointien edistämiseksi muun muassa seuraavia linjauksia:

 käynnistetään neuvottelut Turun tunnin juna -hankeyhtiön perusta-
miseksi toteuttamaan infrastruktuurihankkeen suunnittelua raken-
tamisvalmiuteen asti,

 yhtiön perustaminen edellyttää, että omistajaksi tulee valtion lisäksi 
muita hankkeesta hyötyviä julkisyhteisöjä tai julkisesti omistettuja 
yhteisöjä,

 valtio omistaa hankeyhtiöstä vähintään 51 %, muut osakkeenomis-
tajat sitoutuvat yhtiön pääomittamiseen vähintään noin 49 % osuu-
della arvioiduista rakentamisvalmiuden edellyttämän suunnittelun 
kustannuksista sekä muista hankeyhtiön toiminnan edellyttämistä 
kustannuksista,

 suunnitteluvaiheeseen ja suunnittelun rahoitukseen osallistuminen 
ei sido osapuolia hankkeiden rakentamisvaiheeseen tai rakentami-
sen rahoittamiseen,

 valtion osuus suunnittelukustannuksista 38,25 miljoonaa euroa,
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 neuvottelutulos osakassopimuksineen tuodaan myöhemmin erik-
seen talouspoliittisen ministerivaliokunnan käsiteltäväksi ja hyväk-
syttäväksi.

Liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti hankeyhtiön perustamista kos-
kevat neuvottelut kuntien kanssa marraskuussa 2019.

Turun Tunnin Juna Oy

Helsinki-Turku-yhteysvälin kehittämiseksi on neuvoteltu Turun Tunnin 
Juna Oy -nimisen hankeyhtiön perustamisesta. 

Osakassopimusneuvotteluissa mukana olivat valtion ja Helsingin kau-
pungin ohella seuraavat osallistujat: Espoon kaupunki, Kirkkonummen 
kunta, Lohjan kaupunki, Salon kaupunki, Turun kaupunki sekä Vihdin 
kunta.

Hankeyhtiön perustamisen taustalla on tavoite edistää Helsingin ja Tu-
run välisen raideyhteyden suunnittelua. Helsingin ja Turun välinen rai-
deyhteys on Suomen merkittävimpiä raideyhteyksiä ja sen kehittämisel-
le on tunnistettu laaja-alaiset tarpeet. Helsinki-Turku nopean junayh-
teyden voidaan katsoa koostuvan neljästä eri osakokonaisuudesta: Es-
poo-rata, Espoo-Salo-oikorata, Salo-Turku-rataväli sekä Turun ratapi-
han kehittämisen eräät osa-alueet. 

Hankeyhtiön perustamisen tarkoituksena on edistää Espoo-Salo-
oikoradan sekä Salo-Turku-ratavälin suunnittelua rakentamisvalmiu-
teen asti. Mahdollinen rakentamisvaihe pitäisi sisällään suunnittelu-
hankkeen toteuttamisen jälkeiset toimenpiteet, kuten rakentamissuun-
nittelun ja suunnitteluhankeen sisältämien kokonaisuuksien rakentami-
sen kokonaan tai osittain. 

Espoo-Salo-oikorata lyhentäisi Helsinki-Turku-rataa. Se mahdollistaisi 
nopean kaukoliikenteen Helsingin ja Turun välillä sekä lähiliikenteen 
kehittämisen Kirkkonummen ja Lohjan sekä Vihdin suuntaan. Salo-
Turku-kaksoisraide mahdollistaisi enemmän junia ja junien kohtaami-
sen välillä Salo-Turku sekä myös lähiliikenteen Turku-Salo välille. No-
pea junayhteys lyhentää kaupunkien välistä matka-aikaa sekä laajen-
taa työssäkäynti- ja työmarkkina-aluetta tuoden uusia mahdollisuuksia 
alueiden kasvuun ja kehitykseen. Suunnitteluhankkeen kohteena oleva 
ratayhteys on osa rajat ylittävää TEN-T -ydinverkkokäytävää.

Valtion budjetista on vuosille 2017–2020 myönnetty Väylävirastolle 
määrärahoja Helsinki-Turku-välin nopean ratayhteyden jatkosuunnitte-
luun 40 miljoonaa euroa. Hankeyhtiö toimii yhteistyössä Väyläviraston 
kanssa Väyläviraston toteuttaman suunnittelun ja yhtiön suunnittelu-
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hankkeen yhteensovittamiseksi sekä suunnittelutyön sujuvaksi jatkami-
seksi hankeyhtiön toimesta.

Espoo-radan sekä Turun ratapihan nopean ratayhteyden kehittämiseen 
liittyvät hankkeet ovat hankevaiheistuksen osalta selvästi edellä han-
keyhtiön toimialaan ja tehtäviin kuuluviksi mainittuja tehtäviä, eivätkä 
näin ollen kuulu hankeyhtiön toimialaan.

Valtio on hakenut perustettavan yhtiön lukuun EU-tukea Verkkojen Eu-
rooppa -ohjelmasta (CEF, Connecting Europe Facility), joka edistää 
Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) investointeja. Tukea on 
haettu Turun tunnin juna -hankkeen suunnittelukustannuksiin 37,5 mil-
joonaa euroa helmikuun lopussa päättyneeseen määräaikaan mennes-
sä. Päätökset rahoituksen mahdollisesta myöntämisestä tehdään ar-
violta kesällä 2020. Rahoituksen myöntämisestä on kuusi kuukautta ai-
kaa käynnistää hanke, jolle rahoitus on myönnetty. Seuraavan rahoi-
tuskauden varsinainen haku käynnistyy aikaisintaan 2021.

Osakassopimus

Turun Tunnin Juna Oy:n ja sen omistajien kesken solmitaan osakasso-
pimus, jossa sovitaan keskeisistä tavoitteista yhtiölle ja Turun tunnin 
juna -hankkeelle. 

Osakassopimuksessa sovitaan muun muassa tarkemmin hankeyhtiön 
hallinnosta, rahoituksesta ja päätöksenteosta, osakkeiden omistukses-
ta ja luovutuksesta sekä niihin liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista 
sekä osakkeenomistajien oikeuksista ja velvollisuuksista toisiinsa näh-
den. Osakassopimusluonnos ja muut hankeyhtiön perustamiseen liitty-
vät asiakirjaluonnokset ovat liitteenä. 

Keskeisiä osakassopimuksen ehtoja ovat muun muassa seuraavat:

 yhtiön tarkoitus,

 osapuolten rahoitusosuuksien enimmäismäärä,

 EU-tuen kohdistaminen osapuolten kustannusosuuksiin alkuperäis-
ten rahoitusosuuksien suhteessa,

 mahdollisten uusien kuntaosakkaiden mukaantulon vaikutus vanho-
jen kuntaosakkaiden rahoitusosuuksiin,

 erillisten neuvottelujen käyminen ratahankkeen toteuttamisvaihees-
ta,

 hankeyhtiön arvonlisäverotukselliseen kohteluun liittyvä epävar-
muus pyritään ratkaisemaan siten, että tosiasiallinen kustannusvas-
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tuu hankeyhtiön rahoituksesta valtion ja kuntaosakkaiden välillä to-
teutuu mahdollisimman pitkälle rahoituskustannusten jaosta sovitun 
mukaisesti,

 valtion oikeus lunastaa muiden osakkaiden osakkeet yhdellä eurol-
la, jos toteuttamisvaiheen rahoituksesta ei löydy yhteistä näkemystä 
ja/tai hankeyhtiön toiminnan alasajo sitä vaatii,

 yhtiön hallituksen kokoonpano (Helsinki nimeää yhden hallitusjäse-
nen),

 osapuolilla on oikeus saada tarvitsemansa tiedot yhtiöltä, ellei lain 
pakottava säännös estä sitä, 

 keskeisten osakassopimuksen ehtojen muuttaminen edellyttää 
kaikkien osapuolien suostumuksen.

Enimmäisrahoitusosuus, johon osapuolet osakassopimuksessa sitou-
tuvat on yhteensä 77,35 miljoonaa euroa, josta Helsingin kaupungin 
enimmäisrahoitusosuus on yhteensä noin 5,8 miljoonaa euroa (7,5 %). 
Osuus sisältää kaupungin osuuden arvioiduista suunnittelukustannuk-
sista sekä hankeyhtiön toiminnanaikaisista kustannuksista. Rahoituso-
suus jakautuu osakassopimuksessa esitetyn karkean arvion mukaan 
noin viidelle vuodelle, mutta on riippuvainen siitä, kuinka paljon no-
peammin hankkeen suunnittelua pystytään käytännössä viemään 
eteenpäin. 

Valtion sekä kaupunkien ja kuntien rahoitusosuuksissa ei ole otettu 
huomioon hankkeeseen mahdollisesti saatavaa EU-tukea. Tuki pienen-
tää rahoitusosuuksia edellyttäen, että suunnittelukustannukset eivät 
hankkeen aikana olennaisesti kasva arvioidusta.

Osakassopimuksen perusteella osapuolet eivät ole velvollisia lisära-
hoittamaan yhtiötä, jos suunnittelukustannukset ylittävät arvioidun mää-
rän. Lisärahoitus edellyttää uusia erillisiä neuvotteluja ja päätöksiä. 
Vastaavasti hankkeen toteutusvaiheen rahoitukseen osallistuminen 
edellyttää erillisiä päätöksiä.

Radan toteutuksen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu tässä vaiheessa 
noin 2,5 miljardia euroa. Valtion, muiden hankkeeseen osallistuvien jul-
kisyhteisöjen ja EU-rahoituksen lisäksi suunnitteluvaiheen jälkeen ra-
hoittajiksi haetaan myös institutionaalisia sijoittajia. Jos hanke ei siitä 
huolimatta etene rakentamisvaiheeseen tai Helsingin kaupunki ei ole 
mukana rakentamisvaiheen rahoittamisessa, tulee kaupungin suunnit-
teluvaiheessa yhtiöön sijoittama rahamäärä kirjattavaksi suunnittelu-
hankkeen päättymisen jälkeen tulosvaikutteisesti joko osakkeiden ar-
vonalennuksena tai luovutustappiona. 
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Osakassopimusluonnoksen sisällöstä päästiin yhteiseen neuvottelutu-
lokseen neuvottelijoiden kesken 13.2.2020 ja talouspoliittinen ministeri-
valiokunta hyväksyi osakassopimuksen valtion osalta 3.3.2020. 

Kaupunkien ja kuntien osalta tarvitaan erilliset viralliset päätökset han-
keyhtiöön osallistumisesta. Päätökset on arvioitu tehtävän kunkin tahon 
omien toimielimien kokousaikataulujen mukaisesti maalis-huhtikuussa.

Osakassopimuksen hyväksyminen käsitellään kaupungin osalta erik-
seen hallintosäännön mukaisesti kaupunginhallituksen konsernijaos-
tossa kaupunginvaltuuston periaatepäätöksen jälkeen.

Kunnan toimiala

Kuntalain 7 §:n 1 momentin mukaan kunta hoitaa itsehallinnon nojalla 
itselleen ottamansa tehtävät. Nämä tehtävät muodostavat kunnan ylei-
sen toimialan. Yleisen toimialan määräytymisen periaatteet ohjaavat ja 
rajaavat sitä, mitä tehtäviä kunta voi ottaa hoitaakseen.

Kunnan toimialaa määriteltäessä on otettava huomioon ensinnäkin hal-
linnon yleiset oikeusperiaatteet, joista säädetään hallintolain 6 §:ssä. 
Lisäksi vakiintuneesti yleistä toimialaa rajoittaviksi periaatteiksi on kat-
sottu oikeuskäytännössä tehtävän yleishyödyllisyys, tehtävän paikalli-
suus, yksityisen tukemisen kielto, hallinnon toissijaisuus ja työnjako 
muiden viranomaisten kanssa sekä spekulatiivisen toiminnan kielto.

Nopeampien raideyhteyksien kehittämisen Helsinkiin Turusta voi enna-
koida parantavan kaupungin saavutettavuutta ja sen elinkeinoelämän 
yleisiä toimintaedellytyksiä sekä laajentavan työssäkäyntialuetta ja 
edistävän kuntalaisten hyvinvointia sujuvoittamalla työmatkayhteyksiä 
ja muuta liikkumista. Turun tunnin junan kaltaiset suuret infrahankkeet 
ovat myös laajemmin koko Suomen ja siten myös pääkaupunkiseudun 
tulevan kehityksen ja kilpailukyvyn kannalta erittäin tärkeitä. Hankeyh-
tiön omistamiseen ja rahoittamiseen osallistumisen tueksi on siten mo-
nia merkittäviä kunnan ja kuntalaisten edun mukaisuutta ja tehtävän 
yleishyödyllisyyttä koskevia perusteluja.

Edellä kuvattujen perusteiden nojalla on perusteltua myös katsoa, että 
Helsingin ja Turun välisen nopeamman raideyhteyden kehittäminen 
hyödyttää merkittävästi Helsingin kaupunkia ja sen asukkaita. Ottaen 
huomioon, ettei paikallisuusperiaate tarkoita, että kunnan toimet saisi-
vat hyödyttää vain oman kunnan asukkaita, on katsottava, että paikalli-
suusvaatimuksen täyttymisen tueksi on puoltavia perusteluja riippumat-
ta siitä, että suunniteltava raideyhteys ulottuu myös kaupungin ja sen 
välittömän lähiseudun ulkopuolelle.
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Kaupungin osallistumisessa hankeyhtiöön on kyse olemassa olevien 
ratayhteyksien kehittämisen suunnittelusta vähemmistöosakkeenomis-
tajana valtion määräysvallassa olevassa yhtiössä. On perusteltua ja oi-
keasuhtaista kunnan yleisen toimialan näkökulmasta, että kaupunki voi 
suunnitellussa roolissa olla edistämässä kaupunkia ja kaupunkilaisia 
merkittävästi hyödyttävän raideyhteyden kehittämistä.

Osakassopimusluonnoksen mukaan osapuolten tarkoituksena on, että 
suunnitteluvaiheessa yhtiö käyttää keräämänsä varat hankkeen suun-
nitteluun rakentamisvalmiuteen saakka sekä muiden yhtiön suunnitte-
luvaiheen toiminnasta aiheutuvien kustannusten kattamiseen eikä yhtiö 
lähtökohtaisesti jaa osinkoa osakkaille suunnitteluvaiheessa. Ottaen li-
säksi huomioon yhtiön toimialan ja tavoitteen, sen toiminnan ei voida 
katsoa olevan puhtaasti teollista tai kaupallista, eikä siten spekulatiivis-
ta toimintaa.

Turun Tunnin Juna -hankeyhtiön omistamiseen ja rahoittamiseen osal-
listumiselle on kunnan yleisen toimialan näkökulmasta puoltavia perus-
teluja, joiden nojalla hankeyhtiöön osallistumisen voidaan katsoa kuu-
luvan kunnan toimialaan Helsingin kaupungin kannalta. Keskeisimmät 
perustelut liittyvät Helsingin alueen elinvoiman ja asukkaiden hyvin-
voinnin edistämiseen, ja niillä on selkeä yhteys kuntalain 1 §:n tarkoi-
tussäännökseen.

Liitteenä on asiaan liittyen Kuntaliiton sekä professori Olli Mäenpään 
lausunnot hankeyhtiöihin osallistumisesta suhteessa kuntalain toimia-
laan. Lausunnot vahvistavat tulkintaa Turun Tunnin Juna Oy:öön osal-
listumisen kuulumisesta kaupungin toimialaan.

Valtiontukisääntely

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mu-
kaan, jollei perussopimuksissa toisin määrätä, jäsenvaltion myöntämä 
taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vää-
ristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotan-
nonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa jäsen-
valtioiden väliseen kauppaan. Valtiontukisääntöjä sovelletaan ainoas-
taan silloin, kun tuensaaja on ”yritys” (Euroopan komission tiedonanto 
EUVL [2016] C 262/01, kohta 6). 

Turun Tunnin Juna Oy:n toimialana on Helsinki-Turku nopeaan junayh-
teyteen liittyvä raideliikenneinfrastruktuurin suunnittelu rakentamisval-
miuteen asti. Kaupunginhallitus katsoo ensisijaisesti, että yhtiö ei har-
joita taloudellista toimintaa eli tarjoa tavaroita tai palvelu-ja markkinoilla. 
Näin ollen se ei ole SEUT 107(1):ssa tarkoitettu yritys, eivätkä valtion-
tukisäännöt siten tule sovellettaviksi yhtiön omistamisen ja rahoittami-
sen osalta.
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Raideyhteyden suunnitteluvaiheella pyritään kyseisen raideliikenneinf-
rastruktuurin rakentamisvalmiuteen, ja se on tällä perusteella valtiontu-
kiarvioinnin näkökulmasta katsottavissa osaksi kokonaisrakentamis-
hanketta. Jo suunnitteluvaiheen rahoittamista voidaan siksi arvioida inf-
rastruktuurirahoituksen näkökulmasta. Euroopan komissio on katsonut, 
että vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan tai kilpailun vääristy-
minen on yleensä poissuljettua infrastruktuurin rakentamisessa silloin, 
kun infrastruktuurilla ei ole tavallisesti suoria kilpailijoita, yksityinen ra-
hoitus on alalla ja kyseisessä jäsenvaltiossa vähäistä ja infrastruktuurin 
tarkoituksena ei ole valikoivasti suosia tiettyä yritystä tai toimialaa vaan 
se hyödyttää koko yhteiskuntaa (komission tiedonanto EUVL [2016] C 
262/01, kohta 211).

Jotta tietyn hankkeen kaikki julkinen rahoitus kuuluisi valtiontukisääntö-
jen soveltamisalan ulkopuolelle, on varmistettava, että infrastruktuurien 
rakentamiseen kohdassa 211 mainituissa tilanteissa myönnettyä rahoi-
tusta ei voida käyttää muiden taloudellisten toimintojen, kuten infrast-
ruktuurin toiminnan harjoittamisen, ristiin tukemiseen tai välilliseen tu-
kemiseen (komission tiedonanto EUVL [2016] C 262/01, kohta 212). 
Turun Tunnin Juna Oy:n ainoa tehtävä on kyseisen raideliikenneinfrast-
ruktuurin suunnittelu rakentamisvalmiuteen saakka, eikä myönnettävää 
rahoitusta käytetä infrastruktuurin toiminnan harjoittamisen tai muiden 
taloudellisten toimintojen tukemiseen.  

Komissio katsoo, että mahdollisten käyttäjien saataville tasavertaisin ja 
syrjimättömin ehdoin asetettavan rautatieinfrastruktuurin rakentaminen 
täyttää yleensä kohdassa 211 mainitut edellytykset ja sen vuoksi sen 
rahoitus ei tavallisesti vaikuta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan eikä 
vääristä kilpailua (komission tiedonanto EUVL [2016] C 262/01, kohta 
219). Vaikka Turun Tunnin Juna Oy:n toiminta arvioitaisiinkin luonteel-
taan taloudelliseksi, on edellä esitetyin perustein katsottava, että tuki ei 
vaikuta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan eikä vääristä kilpailua. Näin 
ollen on joka tapauksessa niin, että hankeyhtiön omistamisessa ja ra-
hoittamisessa ei ole kyseessä SEUT 107(1) mukainen valtiontuki.

Päätöksen täytäntöönpano

Edellyttäen, että kaupunginvaltuusto tekee päätöksen Turun Tunnin 
Juna Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen osallistumisesta, kaupun-
ginhallitus tulee täytäntöönpanopäätöksessään

 hyväksymään kaupungin osalta Turun Tunnin Juna Oy:n perusta-
misen,

 myöntämään kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käy-
tettäväksi vuoden 2020 talousarviomäärärahoja enintään 100 000 
euroa osakkeiden merkintähintojen tai muun pääomasuorituksen 
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maksamiseen talousarvion tililtä 8 06 02, Arvopaperit, Muut kohteet, 
kaupunginhallituksen käytettäväksi, 

 kehottamaan kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa huo-
lehtimaan osakkeiden merkitsemiseen tai muuhun pääomittamiseen 
liittyvistä käytännön toimenpiteistä, sekä

 kehottamaan kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa huo-
lehtimaan yhtiön perustamiseen liittyvistä toimenpiteistä kaupungin 
osalta sekä tekemään tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vä-
häisiä muutoksia hankeyhtiöasiakirjoihin.

Täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kaupunginhallituksen konser-
nijaosto hyväksyy Turun Tunnin Juna Oy:n osakassopimuksen.

Lopuksi

Suomen kilpailukyvyn eturintamassa ovat tiiviit ja innovatiiviset kau-
punkiseudut, jotka toimivat merkittävinä tuottavuuden, asumisen, kau-
pan ja työssäkäynnin keskuksina. Tiiviit kaupunkiseudut eroavat merkit-
tävästi muista Suomen alueista ruuhkautumisen ja maan kalliin hinnan 
vuoksi. Nopeat junayhteydet kasvukolmion Helsinki, Turku ja Tampere 
sekä Helsinki-Vantaan lentoaseman välillä luovat kansainvälisesti kil-
pailukykyisen kasvualueen parantaen erityisesti tuottavuutta, monipuo-
lisia työmarkkinoita, kasvavia kulutusmarkkinoita ja innovaatioihin pe-
rustuvaa yritystoimintaa. Lisäksi Turun tunnin juna -hanke on sekä 
kaupungin että kansallisten ilmastotavoitteiden mukainen.

Ottaen huomioon Helsingin ja Turun välisen ratayhteyden kehittämises-
tä muodostuvat valtakunnalliset sekä alueelliset suorat ja välilliset hyö-
dyt on kaupungin kannalta perusteltua osallistua Turun Tunnin Juna 
Oy:n omistamiseen Helsinki-Turku-yhteysvälin kehittämisen edistämi-
seksi ja jouduttamiseksi. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Osakassopimusluonnos
2 Osakassopimusluonnos_liite 1.2
3 Osakassopimusluonnos_liite 12.4.1
4 Perustamissopimusluonnos
5 Yhtiöjärjestysluonnos
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Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Muut neuvotteluosapuolet Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelu

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.03.2020 § 164

HEL 2019-002808 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

09.03.2020 Pöydälle

Esteelliset: Anna Vuorjoki
Esteellisyyden syy: intressijääviys (hallintolaki 28.1 § 3 kohta)

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
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§ 189
Vanhusneuvoston varajäsenen valinta

HEL 2020-002630 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus

 myönsi Samia Muselle eron vanhusneuvoston varajäsenen luotta-
mustoimesta ja

 valitsi Tuovi Nöjdin varajäseneksi (Veijo Lehdon henkilökohtainen 
varajäsen) vanhusneuvostoon. 

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 1.3.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus valitsi Samia Musen (SDP) 26.6.2017 § 702 varajä-
seneksi vanhusneuvostoon. Samia Muse pyytää 1.3.2020 eroa van-
husneuvoston varajäsenen luottamustoimesta.
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Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi 
erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön 
valinnut toimielin.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan 
toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, 
joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on 
kaupunginhallituksen 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 Eroilmoitus 1.3.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Vanhusneuvosto
Taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 190
Alkuperäiseen yhteishankintaan kuuluvien organisaatioiden liitty-
minen Oy Apotti Ab:n omistajiksi ja Apotti-järjestelmän käyttäjiksi

HEL 2020-001131 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

 hyväksyä osaltaan, että alkuperäiseen yhteishankintaan sisältyneet 
Uudenmaan alueen kunnat tai näiden muodostamat kuntayhtymät 
sekä kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain perusteel-
la yhteistyösuhteessa olevat kunnat ja kuntalain 51 §:ssä tarkoitetut 
vastuukunnat yhteistyökuntineen tulevat Apotti-järjestelmää koske-
van puitejärjestelyn ja hankintasopimuksen osapuoliksi, jos nämä 
mainitut tahot omalta osaltaan päättävät liittyä yhteishankinnan osa-
puoliksi, tulla Oy Apotti Ab:n osakkaiksi ja sitoutua kaikille Oy Apotti 
Ab:n osakkaille yhteisiin sopimuksiin ja niiden mukaisiin velvoittei-
siin, sekä

 kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa kaupun-
gin puolesta allekirjoittamaan edellä mainittujen tahojen liittymiseen 
liittyvät merkintä- ja liittymissopimukset sekä tekemään sopimuksiin 
tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia.

Samalla kaupunginhallitus päätti, että Apotti-järjestelmän yhteishankin-
taan liittymistä koskevan päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, 
että Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Vantaan 
kaupunki, Kauniaisten kaupunki ja Kirkkonummen kunta tekevät omalta 
osaltaan vastaavat päätökset liittymisestä. 

Käsittely

Esteelliset: Juha Jolkkonen
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1 Liittymis- ja merkintäsopimus
2 Oy Apotti Ab hallituksen esitys
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiirin kuntayhtymä

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Kauniaisten kaupunki Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Keravan kaupunki Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Kirkkonummen kunta Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tuusulan kunta Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Vantaan kaupunki Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Oy Apotti Ab Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oy Apotti Ab

Kaupunginhallitus päätti 1.6.2015 hyväksyä sosiaali- ja terveydenhuol-
lon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja omistajilleen 
omakustannushintaan tuottavan Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön pe-
rustamisen yhdessä Vantaan kaupungin, Kauniaisten kaupungin, Kirk-
konummen kunnan sekä Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymän (HUS) kanssa. Samalla hyväksyttiin myös yhtiön osak-
kaiden välillä laadittu osakassopimus, joka allekirjoitettiin 24.6.2015. 

Kaupunginhallitus hyväksyi 24.4.2017, 458 § Tuusulan kunnan ja Ke-
ravan kaupungin liittymiseen Apotti-järjestelmään.
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Kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi Helsingin osalta 
7.10.2019, § 93 Oy Apotti Ab:n osakassopimusmuutokset, ja uusi osa-
kassopimus tuli voimaan helmikuussa 2020.

Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamassa mielessä 
osakkeenomistajien sidosyksikkönä, jonka tarkoituksena on tuottaa 
palveluja yhtiön osakkeenomistajille. Yhtiö voi tuottaa rajallisen määrän 
palveluja myös ulkopuolisille kuitenkin siten, että se ei vaaranna yhtiön 
asemaa omistajiensa sidosyksikkönä. 

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on tällä hetkellä 36,3 %.

Oy Apotti Ab:n uusien käyttäjien liittyminen ennen puitejärjestelyn päättymistä

Apotti-järjestelmän käyttäjäksi ja Oy Apotti Ab:n osakkaaksi on mahdol-
lisuus liittyä niillä kunnilla tai näiden kuntien muodostamilla kuntayhty-
millä sekä yhteistyökunnilla, mitkä ovat olleet KL-Kuntahankintojen ja 
hankintarenkaan toteuttaman yhteishankinnan piirissä. 

Hankintasopimuksen ehtojen mukaan Apotti-järjestelmän käyttäjäksi 
liittyminen edellyttää yhteishankintaan liittymistä Oy Apotti Ab:n perus-
tajaosakkaiden hyväksynnällä. Perustajaosakkaita ovat HUS, Helsingin 
kaupunki, Kauniaisten kaupunki, Kirkkonummen kunta ja Vantaan kau-
punki. Liittymisessä allekirjoitetaan liitteenä 1 olevan mallin mukainen 
liittymis- ja merkintäsopimus, jossa määritetään liittymisen ja Oy Apotti 
Ab:n osakkuuden ehdot sekä mm. sitoudutaan yhtiön osakassopimuk-
sen määräyksiin. Osakassopimuksessa sovitusti kaikki osakkaat sitou-
tuvat hyväksymään uuden liittyjän Oy Apotti Ab:n osakassopimuksen 
osapuoleksi ja toimimaan yhtiön yhtiökokouksessa niin, että liittymis- ja 
merkintäsopimuksen allekirjoittamisen jälkeen yhtiökokous päättää 
suunnatusta osakeannista uudelle liittyjälle ja osakkaalle. 

Kerava ja Tuusula ovat tämän mukaisesti liittyneet vuonna 2017 Apotti-
järjestelmään ja tulleet Oy Apotti Ab:n osakkaiksi. Kerava ja Tuusula 
ovat myös osakassopimuksessa sitoutuneet hyväksymään uudet liitty-
jät osakkaiksi näitä koskevan liittymis- ja merkintäsopimuksen allekirjoi-
tuksen jälkeen. 

Puitejärjestely päättyy hankintalain mukaisen 4 vuoden määräajan 
päättyessä 20.4.2020. Tämän jälkeen puitejärjestelyyn ei ole mahdollis-
ta liittyä tämän yhteishankintamenettelyn mukaisesti. Jotta varmiste-
taan mahdollisimman monen puitejärjestelyn piiriin kuuluvan tahon 
mahdollisuus muodollisesti liittyä järjestelmän käyttäjäksi ennen mää-
räajan päättymistä, huomioiden lisäksi näiden uusien liittyjien omat liit-
tymisen käsittely- ja hyväksymisprosessit, on Oy Apotti Ab:n hallitus 
esittänyt liitteen 2 mukaisesti perustajaosakkaille, että tämä viimeinen 
liittymishyväksyntä annetaan kollektiivisesti kaikille mahdollisille lopuille 
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liittyjätahoille. Lisäksi yhtiön hallitus on esittänyt ylimääräisen yhtiöko-
kouksen koollekutsumista 17.3.2020 päättämään uusien osakkaiden 
liittymiseen liittyvästä, hallitukselle annettavasta osakeantivaltuutukses-
ta. Valtuutuksen perusteella hallitus oikeutetaan päättämään osakean-
nissa tai osakeanneissa annettavien osakkeiden merkintähinnasta hal-
lituksen esityksessä olevien laskukaavojen mukaisesti sekä muista 
osakeannin tai osakeantien ehdoista voimassa olevien osakassopi-
muksen sekä liittymis- ja merkintäsopimuksen mukaisesti.

Jos kaikki nimetyt tahot liittyvät Oy Apotti Ab:n osakkaaksi, niin yhtiön 
kokonaisosakemäärä on liittymisten jälkeen enintään 1445. Liitteenä 
olevasta hallituksen esityksestä ilmenee kunnat, joilla on mahdollisuus 
liittyä puitejärjestelyyn sekä niiden vuoden 2013 asukasmäärän perus-
teella määräytyvät kuntakohtaiset osakemäärät.

Oy Apotti Ab:n uuden osakkaan sitoumukset

Uusi liittyjä allekirjoittaa liitteen mukaisen merkintä- ja liittymissopimuk-
sen, jolla se tulee yhtiön osakassopimuksen osapuoleksi ja sitoutuu 
samalla:

 asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttäjäksi, 

 suorittamaan osakassopimuksen mukaiset sijoitukset yhtiön sijoite-
tun vapaan oman pääoman rahastoon,

 takaamaan omistusosuuttaan vastaavan osuuden yhtiön ottamista 
lainoista,

 maksamaan yhtiölle sen tuottamista palveluista,

 laatimaan yhtiön kanssa henkilöresurssien käyttöä koskevan sopi-
muksen, sekä

 muihin osakassopimuksen mukaisiin osakkaiden velvollisuuksiin.

Liittymis- ja merkintäsopimuksessa uusi osakas sitoutuu maksamaan 
osakkeiden merkintähinnan sekä liittymismaksun, jotka määräytyvät liit-
teenä olevassa hallituksen ehdotuksessa olevan laskukaavan mukai-
sesti. Verrattuna liittymis- ja merkintäsopimuksessa määrättyyn lasku-
kaavaan hallituksen ehdotuksen laskukaavaa on tarkennettu huomioi-
maan perustamisten jälkeisten osakeantien vaikutus yhtiön osakkeiden 
määrään. Näin saavutetaan oikea ja osakkaiden kesken yhdenvertai-
nen lopputulos. Uusien mahdollisten osakkaiden päätöksentekopro-
sessien aikataulut huomioon ottaen asiaan liittyviä sopimusmuutoksia 
ei katsottu mahdolliseksi tehdä ennen hankintaan liittymisen määräajan 
päättymistä, vaan ne on tarkoitus tehdä määräajan päättymisen jäl-
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keen. Yhtiö on ilmoittanut, että uusien mahdollisten osakkaiden kanssa 
neuvottelut on käyty uuden laskukaavan mukaisin luvuin, ja että lukujen 
muodostuminen on selvitetty uusille osakkaille. Liittymismaksu makse-
taan erillisenä rahastosijoituksena hallituksen erikseen määräämässä 
aikataulussa.

Uuden liittyjän merkittäväksi tarjottavien osakkeiden merkintähinnan ja 
erillisen rahastosijoituksen määräytymisen lähtökohtana on uuden 
osakkaan osakeomistusta vastaava osuus järjestelmän rakentamiseksi 
ja kehittämiseksi osakeantiin mennessä tarvituista, osakkaiden teke-
mistä kokonaissijoituksista ja -panostuksista. Rahastosijoituksen mää-
rää laskettaessa otetaan myös huomioon osakkaiden muuna kuin osa-
kepääomana tai suorina sijoitetun vapaan oman pääoman sijoituksina 
antama kokonaispanostus järjestelmän toimittamiseksi ja kehittämisek-
si Apotin hanketoimiston perustamisesta lukien. Uusien osakkeiden 
merkintähinta ja rahastosijoituksena suoritettava liittymismaksu merki-
tään kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman ra-
hastoon. 

Uusi liittyjä sitoutuu myös ottamaan vastattavakseen omistusosuuttaan 
vastaavan osuuden Oy Apotti Ab:n lainarahoituksesta korkoineen ja ku-
luineen sekä takaamaan omistusosuuttaan vastaavan osuuden yhtiön 
lainoista. Tämä pienentää vastaavasti nykyisten osakkaiden takauso-
suuksia.

Lisäksi uudelle liittyjälle tulee vuoden 2020 osalta laskutettavia kustan-
nuksia, koska niitä ei ole sisällytetty liittymismaksuun. Vuoden 2020 
kustannusten laskutus tasataan kyseisen tilikauden aikana, kun on tie-
dossa kaikki tahot, jotka ovat tulleet Oy Apotti Ab:n osakkaiksi 
20.4.2020 mennessä.

Liittymis- ja sopimusehdot sekä kustannusten määräytymisperusteet 
ovat samat kullekin liittyjälle.

Lopuksi

Hankintalain mukainen määräaika puitejärjestelyyn liittymiselle päättyy 
20.4.2020. 

On oletettavissa, että käyttäjämäärän kasvaessa uusien osakkaiden 
myötä Apotti-järjestelmän käyttäjäkohtainen hinta laskee, kun kustan-
nukset eivät nouse samassa suhteessa käyttäjämäärän kanssa. Lisäksi 
uudet osakkaat jakavat nykyisten omistajien ohella jo toteutuneita sekä 
tulevia järjestelmän kehitykseen liittyviä kustannuksia, jotka muuten ja-
kautuisivat vain nykyisille osakkaille. Uudet osakkaat, kunnat, yhteis-
toiminta-alueet ja kuntayhtymät tuovat liittyessään mukanaan rahoitus-
ta omistusosuuksiensa suhteessa. Lisäksi uusien osakkaiden liittymi-
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nen järjestelmän käyttäjiksi myös muun muassa parantaa Uudenmaan 
alueen kuntien asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhteensopivuutta. 
Samalla liittyvät kunnat saavat käyttöönsä ajantasaisen asiakas- ja po-
tilastietojärjestelmän ja pääsevät osaksi Apotti-järjestelmän kasvavaa 
käyttäjäyhteisöä. 

Jos sote-uudistus toteutetaan valmistelussa olevan Uudenmaan erillis-
ratkaisun pohjalta, Helsingin kaupunki hoitaa maakunnan tehtäviä. Hel-
singin kaupungin ja maakunnan tehtäviä koskeva kirjanpito ja talouden 
seuranta tulee eriyttää toisistaan. Helsingin maakuntatehtäviin liittyvä 
aloittava tase muodostetaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelas-
tustoimen tehtäviin kohdistettavissa olevista omaisuus- ja pääomaeris-
tä lukuun ottamatta pysyvien vastaavien hyödykkeisiin sisältyviä toimiti-
loja. Aloittava tase laaditaan 1.1.2023 ja muodostetaan kaupungin kir-
janpitoon 31.12.2022 merkityistä eristä niiden kirjanpitoarvoilla. 

Edellä kuvattu tarkoittaa Oy Apotti Ab:n osakkeiden osalta, että osak-
keet jäävät Helsingin kaupungin omistukseen, mutta ovat osa maakun-
tatehtävien eriytettyä kirjanpitoa ja talouden seurantaa. Oy Apotti Ab:n 
muiden kuntaomistajien osalta yhtiön osakkeet sen sijaan siirtyvät ao. 
maakuntien omistukseen, jos uudistus toteutuu Uudenmaan erillisrat-
kaisun pohjalta.

Uusien järjestelmäkäyttäjien mukaantulo Oy Apotti Ab:hen on Helsingin 
kaupungin ja myös muiden nykyisten osakkaiden etujen mukaista. Hel-
singin kaupungin tulee osaltaan hyväksyä uusien tahojen liittyminen 
järjestelmän käyttäjiksi, mikäli nämä näin haluavat toimia määräajan 
puitteissa. 

Kaikkien perustajaosakkaiden hyväksyttyä omalta osaltaan KL-
Kuntahankintojen puitejärjestelyyn kuuluville kunnille ja muille tahoille 
annettavan mahdollisuuden liittyä järjestelmän käyttäjiksi määräajan 
puitteissa, yhtiö vastaa liittymisprosessin valmistelusta ja läpiviennistä. 
Uusien osakkaiden liittymiseen liittyvä ylimääräinen yhtiökokous järjes-
tetään 17.3.2020, ja siellä käsiteltävää hallitukselle annettavaa osa-
keantivaltuutusta on tarkoitus käsitellä kaupunginhallituksen konserni-
jaostossa 16.3.2020.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2020 65 (108)
Kaupunginhallitus

Asia/10
16.03.2020

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

1 Liittymis- ja merkintäsopimus
2 Oy Apotti Ab hallituksen esitys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiirin kuntayhtymä

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Kauniaisten kaupunki Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Keravan kaupunki Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Kirkkonummen kunta Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tuusulan kunta Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Vantaan kaupunki Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Oy Apotti Ab Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia (oike, taso)
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§ 191
Toimitilojen vuokraaminen Finnkino Oy:lle Tennispalatsista (Fredri-
kinkatu 65)

HEL 2020-001921 T 10 01 03

Päätös

Kaupunginhallitus vuokrasi Finnkino Oy:lle (y-tunnus 0647239-1) yh-
teensä noin 10 591 m² kokoiset toimitilat Tennispalatsista osoitteesta 
Fredrikinkatu 65, Helsinki, 15 vuoden vuokra-ajalle siten, että pääoma-
vuokra on noin 148 000 euroa kuukaudessa ja ylläpitovuokran ennakko 
on noin 52 000 euroa kuukaudessa, eli yhteensä vuokran määrä on 
noin 200 000 euroa kuukaudessa (alv. 0 %).

Kaupunginhallitus oikeutti teknisen johtajan allekirjoittamaan vuokraso-
pimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Vuokralainen Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Koy Helsingin Tennispalatsi Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Vuokrattavat tilat

Vuokrattava kohde sisältää tiloja kerroksittain seuraavasti:

 kellarikerros yhteensä 713 m²
 ensimmäinen kerros yhteensä 7 839 m²
 toinen kerros yhteensä 2 281 m²
 kolmas kerros yhteensä 1 606 m²
 neljäs kerros yhteensä 1 152 m².

Tilojen pääasiallinen käyttötarkoitus on elokuvateatteri ja sitä palveleva 
toiminta.

Vuokran määrä ja vuokra-aika

Edellä mainittujen tilojen yhteenlaskettu pääomavuokra on noin 
148 000 euroa kuukaudessa ja ylläpitovuokran ennakko on noin 52 000 
euroa kuukaudessa, eli yhteensä kuukausivuokra noin 200 000 euroa 
(alv. 0 %). Pääomavuokra tarkistetaan vuosittain elinkustannusindeksin 
perusteella.

Vuokra-aika on 1.5.2020 alkaen 15 vuotta. Vuokrasopimuksen mukaan 
vuokralaisella on oikeus viiden vuoden jatkoaikaan (optio). Option käy-
töstä on ilmoitettava vuokranantajalle kirjallisesti viimeistään 12 kuu-
kautta ennen varsinaisen vuokra-ajan päättymistä.

Vuokrasopimus on liitteenä 1.

Tilojen vuokraaminen

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsin toimialana on osana Hel-
singin kaupunkikonsernia hallita maanvuokrasopimuksen nojalla Hel-
singin kaupungin 4. kaupunginosan (Kampin) korttelissa tonttia nro 
4010/1 sekä omistaa sillä oleva museo- ja liikerakennus (Tennispalat-
si). Helsingin kaupunki omistaa keskinäisen Kiinteistöosakeyhtiö Hel-
singin Tennispalatsin osakekannan kokonaisuudessaan ja siten myös 
vuokrattavien tilojen hallintaa oikeuttavat osakkeet.

Finnkino Oy on toiminut Tennispalatsissa vuosina 1998–1999 tehdyn 
peruskorjauksen jälkeen yhtäjaksoisesti, eli yhteensä yli 20 vuoden 
ajan. Finnkino Oy konsernin oma investointi on ollut rakennuksen in-
vestointivaiheessa merkittävä, jonka tuloksena on muodostunut 14:n 
elokuvateatterisalin kokonaisuus, joka on edelleen Pohjoismaiden suu-
rin yksikkö omalla alallaan. Vuosittainen myytyjen pääsylippujen määrä 
on ollut noin miljoona pääsylippua.

Finnkino Oy:llä on edelleen voimassa oleva vuokrasopimus kohtee-
seen. Sopimus on voimassa vielä noin 5 vuotta. Tulevien investointien 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2020 68 (108)
Kaupunginhallitus

Asia/13
16.03.2020

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

tarkemman suunnittelun kannalta on perusteltua jatkaa jo tässä vai-
heessa vuokrasopimusta mahdollistaen vuokralaisen tulevien inves-
tointien suunnittelu ja toteuttaminen.

Helsingin kaupungin tarkoituksena on myydä Kiinteistöosakeyhtiö Hel-
singin Tennispalatsin osakkeet ja tätä koskeva myyntiprosessi on jo 
aloitettu. Osakkeiden myynnin kannalta on erittäin tärkeää, että voi-
massa olevilla vuokrasopimuksilla on tietty varmuus ja jatkuvuus. Sa-
massa yhteydessä on päivitetty rakennuksen toisen päävuokralaisen 
eli Helsingin kaupungin taidemuseon vuokrasopimus.

Jones Lang LaSalle Finland Oy on laatinut maaliskuussa 2019 poh-
joismaisten elokuvateattereiden vuokratasoja koskevan arviolausun-
non. Annetun ulkopuolisen asiantuntijan arviolausunnon perusteella 
voidaan todeta, että vuokra on markkinahintainen.

Toimivalta

Kaupunginhallitus on 18.9.2017, § 856 vahvistanut kaupunkiympäristö-
lautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle hallintosäännön 
16 luvun 3 §:ssä tarkoitetun erityisen toimivallan rajat, siten että kau-
punkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto tai 
sen määräämä viranomainen päättää liikehuoneistojen vuokralle anta-
misesta, kun määräaikaisen sopimuksen ennakoitu kokonaisarvo on 
enintään 5 miljoonaa euroa. Kun sopimuksen kokonaisarvo on yli 5 mil-
joonaa euroa on toimivalta kaupunginhallituksella.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Vuokralainen Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
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Koy Helsingin Tennispalatsi Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 05.03.2020 
§ 24

HEL 2020-001921 T 10 01 03

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle että Finnkino Oy:lle vuokrataan toimitiloja 
Tennispalatsista, osoitteesta Fredrikinkatu 65, Helsinki, yhteensä noin 
10 591 m². Vuokrakohde sisältää mm. seuraavia tiloja:

- kellarikerros yhteensä   713 m²
- ensimmäinen kerros yhteensä 7 839 m²
- toinen kerros yhteensä 2 281 m²
- kolmas kerros yhteensä 1 606 m²
- neljäs kerros yhteensä 1 152 m²

Tilojen pääasiallinen käyttötarkoitus on elokuvateatteria palveleva toi-
minta auloineen. Edellä mainittujen tilojen yhteenlaskettu pääomavuok-
ra on 148 020,34 euroa/kk ja ylläpitovuokran ennakko on tasoa 52 000 
euroa/kk tehden yhteensä noin 200 000 euroa kuukaudessa (alv. 0 %).

Tällä hetkellä ylläpidon ennakkona maksetaan 52 000 euroa/kk (alv. 
0 %). Bruttovuokra on yhteensä 200 020,34 euroa/kk (alv. 0 %). Pää-
omavuokra on sidottu indeksiin.

Neuvoteltu vuokrasopimuksen pituus on 1.5.2020 alkaen kiinteä 15 
vuotta. Vuokralaisella on oikeus viiden (5) vuoden jatkoaikaan (optio). 
Option käytöstä pitää ilmoittaa kirjallisesti 12 kk:ta ennen varsinaisen 
vuokra-ajan päättymistä vuokraisännälle.

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden
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Lisätiedot
Risto Heikkinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 23101

risto.heikkinen(a)hel.fi
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§ 192
Valtuutettu Katju Aron toivomusponsi suostumusperustaisuuden 
vahvistamisesta koulujen seksuaalikasvatuksessa

HEL 2019-010194 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
25.9.2019 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille val-
tuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään koulujen seksuaalikasvatuksen kehittämistä koskevaa 
aloitetta 25.9.2019 kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Katju Aron 
ehdottaman toivomusponnen:

Hyväksyessään esityksen kaupunginvaltuusto edellyttää selvittämään 
mahdollisuudet sille, miten opetussuunnitelman toteuttamisen laajen-
tamisessa voitaisiin paremmin huomioida myös suostumusperustai-
suuden vahvistaminen seksuaalikasvatuksessa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on toivomusponnen johdosta anta-
massaan lausunnossa kannattanut suostumusperustaisuuden vahvis-
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tamista seksuaalikasvatuksessa. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 
on jo aloitteen käsittelyn yhteydessä sitoutunut tarkentamaan ja laajen-
tamaan opetussuunnitelman toteuttamista seksuaalikasvatuksessa. 
Suostumusperustaisuuden vahvistaminen sopii tähän työhön hyvin.

Suostumusperustaisuuden vahvistaminen tarkoittaa seksuaalisen itse-
määräämisoikeuden korostamista. Se on tärkeä tapa vaikuttaa asen-
teisiin ja siten seksuaalisen häirinnän ja väkivallan ennalta ehkäisyyn. 
Esimerkiksi kouluterveyskyselyn mukaan nuorten kokema seksuaali-
nen häirintä on yleistä. 

Suostumusperustaisuus otetaan vahvemmin mukaan koulujen ja oppi-
laitosten seksuaalikasvatukseen ja henkilökunnan koulutuksiin. Käy-
tännössä se tapahtuu opiskeluhuollon henkilökuntaa ja opettajia koulut-
tamalla sekä tarpeen mukaan järjestettävissä lisäkoulutuksissa oppilail-
le ja opiskelijoille.

Suostumusperustaisuus on esillä myös kiusaamisen vastaisen ohjel-
man toimenpiteissä, jotka liittyvät verkossa tapahtuvan kiusaamisen ja 
häirinnän ehkäisemiseen. Lisäksi käynnissä on grooming-ilmiön ehkäi-
semiseen keskittyvä hanke: Turvallisesti mediassa ja maailmalla – lap-
siin ja nuoriin kohdistuvien seksuaalirikosten ehkäisy. Sekä tähän 
hankkeeseen että kiusaamisen vastaiseen ohjelman toimenpiteisiin 
kuuluu osana henkilökunnan, oppilaiden ja opiskelijoiden sekä huolta-
jien tietoisuuden ja osaamisen lisääminen suostumusperustaisuuteen 
liittyen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on lausunnon käsittelyn yhteydessä 
kehottanut toimialaa olemaan yhteydessä oppimateriaalivalmistajiin, 
jotta suostumusperustaisuus näkyisi selvemmin myös koulujen oppima-
teriaaleissa. Samalla lautakunta kehotti toimialaa huolehtimaan siitä, 
että nuorisoneuvosto osallistuu koulujen seksuaalikasvatuksen kehit-
tämiseen.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto
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§ 193
Kaupunginvaltuuston 11.3.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 11.3.2020 tekemät 
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista va-
lituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

76 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

77 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

78 §, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle sekä Taloushallintopalve-
luliikelaitokselle.

79 §, Vuoden 2019 talousarvion tytäryhteisöjen kaupunginvaltuustolle raportoitavat 
tavoitteet

Ei toimenpidettä.

80 §, Vuoden 2019 talousarvion toteutumaton sitova toiminnan tavoite

Tiedoksi kulttuuri ja vapaa-ajan toimiala.

81 §, Gymnasiet Lärkanin ja Hoplaxskolanin perusparannuksen ja laajennuksen 
hankesuunnitelma

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten aluei-
den jaostolle sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.

82 §, Päiväkoti Longinojan, päiväkoti Vilppulan ja leikkipuisto Filpuksen korvaavan 
uudisrakennuksen hankesuunnitelma

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten aluei-
den jaostolle sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.

83 §, Ressun peruskoulun ja Ressun lukion lisätilojen vuokraaminen (Ruoholah-
denkatu 23)
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Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan rakennukset 
ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden toimitilavuokrausyksikön päälli-
kön vuokraamaan Pro2-Immo Helsinki R23 Oy:ltä yhteensä 5 890 
htm²:n tilat 15 vuoden vuokra-ajaksi ja tekemään vuokrasopimukseen 
vähäisiä muutoksia.

Tiedoksi kasvatus- ja koulutuslautakunnalle, ympäristölautakunnan ra-
kennusten ja yleisten alueiden jaostolle sekä kaupunkiympäristön toi-
mialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden toimitila-
vuokrausyksikölle.

84 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotonteille (Viikki tontti 36110/9 ja 
Mellunkylä tontti 47278/4)

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

85 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Herttoniemi ja Laajasa-
lo, tontit 43124/4 ja 49273/10)

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

86 §, Länsisataman Porkkalankadun toimitilojen asemakaavan muuttaminen 
(12597)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsin-
gin seudun liikenne –kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalve-
lut –kuntayhtymän Vesihuollolle, Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle, 
kaavamuutoksen hakijoille sekä hyväksymispäätöksen tiedoksisaajalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakun-
nan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölau-
takunnan ympäristö- ja lupajaostolle sekä asemakaavoitukselle.

87 §, Pitäjänmäen korttelin 46028, Hiilloskuja 1 ja 5 asemakaavan muuttaminen 
(12066)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsin-
gin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle ja kaavamuutoksen ha-
kijalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakun-
nan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölau-
takunnan ympäristö- ja lupajaostolle, asemakaavoitukselle sekä kau-
punginmuseon kulttuuriperintöyksikölle.
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88 §, Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite kaupungin organisaatioiden johtamiseen 
liittyvän jatkuvan arvioinnin kehittämiseksi

Ei toimenpidettä.

89 §, Valtuutettu Atte Harjanteen aloite Vanhankaupunginkosken padon purkami-
sesta

Ei toimenpidettä.

90 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Talousarvioaloitteet 15 - 58 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Aloitteet 59 ja 60 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta 
heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2020 77 (108)
Kaupunginhallitus

Asia/16
16.03.2020

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

§ 194
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 11. 

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto  
- elinkeinojaosto  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta  
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto 10.3.2020
kaupunkiympäristölautakunta 10.3.2020
- ympäristö- ja lupajaosto 12.3.2020
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto  
pelastuslautakunta  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 10.3.2020
- kulttuuri- ja kirjastojaosto  
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta 10.3.2020
- sosiaali- ja terveysjaosto  
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos  
- liikenneliikelaitos  
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta  
  
pormestari  
  
apulaispormestarit  
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- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  
- kaupunkiympäristön toimiala  
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  
- sosiaali- ja terveystoimiala  
  
kaupunginkanslian viranhaltijat  
  
henkilöstökassatoimikunta  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 195
V 25.3.2020, Hakaniemenrannan asemakaava ja asemakaavan muu-
tos (12575)

HEL 2013-002028 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 1. kaupunginosan (Kruununhaka) vene-
satamaa ja vesialuetta, 10. kaupunginosan (Sörnäinen, Vilhonvuori) 
puisto-, vesi- ja katualueita, 11. kaupunginosan (Kallio, Siltasaari) vesi- 
ja katualueita koskevan asemakaavan sekä 1. kaupunginosan (Kruu-
nunhaka) puisto-, vesi- ja katualueita, 10. kaupunginosan (Sörnäinen, 
Vilhonvuori) venesatamaa ja katualuetta,  11. kaupunginosan (Kallio, 
Siltasaari) korttelia 206 sekä vesi- ja katualueita (muodostuvat uudet 
korttelit 10397, 11207 ja 11209) koskevan asemakaavan muutoksen 
9.4.2019 päivätyn ja 10.12.2019 muutetun piirustuksen nro 12575 mu-
kaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. 

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti käsitellä esityslistan kolmannen ehdotuksen 
kokouksen viimeisenä asiana.

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Perttu Pulkka. Asiantuntija poistui 
kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12575 kartta, 
päivätty 9.4.2019, muutettu 10.12.2019

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12575 selostus, 
päivätty 9.4.2019, muutettu 10.12.2019, päivitetty Kylk:n 10.12.2019 
päätöksen mukaiseksi

3 Liikennesuunnitelma (piir. nro 6927)
4 Tehdyt muutokset
5 Vuorovaikutusraportti 28.10.2014, täydennetty 14.2.2017, 9.4.2019 ja 

3.12.2019 liitteineen
6 Osa päätöshistoriaa
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Helsingin Satama Oy
Helsingin seudun liiken-
ne -kuntayhtymä
Helsingin seudun ympä-
ristöpalvelut -
kuntayhtymä
Museovirasto, kulttuu-
riympäristön suojelu
Helen Oy

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee alueita Hakaniemenran-
nassa sekä Siltavuorenrannassa, Opetushallituksen korttelia sekä katu-
, puisto- ja vesialueita Sörnäisten, Kallion ja Kruununhaan kaupungino-
sissa Siltavuorensalmen ympäristössä.

Kaavaratkaisu mahdollistaa Kruunusillat -pikaraitiotieyhteyden Kalasa-
taman Nihdin suunnasta Hakaniemen kautta kohti keskustaa, Haka-
niemensillan uuden linjauksen, uutta julkista rantaa sekä alueen kau-
punkirakenteen tiivistämisen täydennysrakentamalla.

Kaavaratkaisun tavoitteena on luoda Hakaniemen ympäristöön uutta 
laadukasta ja monipuolista julkista tilaa meren äärelle. Tavoitteena on 
vahvistaa Hakaniemen ominaispiirteitä ja vetovoimaisuutta sekä alueen 
asemaa osana keskustan kaupunkirakennetta.
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Alueelle on suunniteltu uusi raitiotieyhteys Hakaniemenrantaan, Haka-
niemensillan uusi linjaus, uutta julkista rantaa sekä kolme uutta asuin-
kerrostalojen korttelia. Tonttitehokkuus on keskimäärin eₜ=4,15. Uutta 
asuntokerrosalaa on 57 550 k-m² ja liike- ja toimitilakerrosalaa on 6 300 
k-m². Asukasmäärän lisäys on noin 1 250.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 
6927), jonka mukaan Hakaniemen alueen kävelyn ja pyöräilyn yhteydet 
sekä joukkoliikenteen toimintaedellytykset paranevat. Autoliikenteen 
ajoreitteihin tulee muutoksia, kun Hakaniemen sillan ramppijärjestelyt 
poistetaan ja uusi silta kytkeytyy katuverkkoon tasoristeyksin Siltavuo-
rensalmen molemmin puolin.

Kaavaratkaisu toteuttaa kortteleiden 11209 ja 10397 osalta kaupun-
kiympäristölautakunnan 16.4.2019 § 203 hyväksymän markkinaehtoi-
sen pysäköintijärjestelmän kokeilun periaatteita.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että alueen lii-
kenteelliset yhteydet paranevat kaikilla kulkumuodoilla ja ympäristön 
virkistysmahdollisuudet paranevat. Alueen kaupunkikuva muuttuu ra-
kennetummaksi ja palvelutaso paranee täydennysrakentamisen myötä. 
Toteuttaminen vahvistaa Hakaniemen aluetta osana keskusta-aluetta.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista. Kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan 2016 mukainen.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi alueen asemakaavan muut-
tamisen periaatteet 4.11.2014 jatkosuunnittelun pohjaksi. Kuitenkin 
edellytettiin, että tutkitaan mahdollisuutta lisätä olennaisesti täydennys-
rakentamisen määrää.

Kaavaratkaisu on osa Hakaniemenrannan ja Sörnäistenrannan asema-
kaavakokonaisuutta, jonka kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 
28.2.2017 § 110 asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen 
laatimisen pohjaksi. Jatkosuunnittelussa Siltavuorensalmen alueesta 
mukaan lukien Hakaniemenranta järjestetään monialainen suunnittelu-
kilpailu, jossa osallistuvilta joukkueilta vaaditaan arkkitehtuurin, maise-
ma-arkkitehtuurin ja kaupunkimuotoilun osaamista.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Suunnittelualue on vanhaa täyttömaata ja maisema on rakennettua. 
Ympäristön rakennuskannan vanhimmat osat ovat 1900-luvun alusta, 
nykyisen muotonsa alueen korttelirakenne on saanut 1900-luvun puoli-
välin jälkeen ja uusimmat osat alueen rakennuksista ovat 1960–70 -
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luvuilta, jonka jälkeen alueella on tapahtunut hyvin vähän muutoksia. 
Hakaniemen silta rakennettiin vuonna 1961 palvelemaan idästä saapu-
vaa autoliikennettä.

Hakaniementori on itäisen kantakaupungin liikenteellinen solmupiste ja 
toiminnallinen keskus. Suunnittelualueen itäisen osan kaupunkikuvaa 
hallitsee Sörnäisten rantatien liikenneväylä, joka halkaisee kaupunkira-
kenteen ja erottaa Merihaan muusta Kallion ja Sörnäisten kaupunkira-
kenteesta.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1922–2007, joissa 
alue on merkitty pääasiassa katu- ja puistoalueeksi. Lisäksi alueella on 
asemakaavoittamatonta aluetta.

Helsingin kaupunki omistaa alueet, lukuun ottamatta YH–korttelialuetta, 
joka on yksityisomistuksessa.

Kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia il-
man arvonlisäveroa seuraavasti:

Esirakentaminen ja rannat 36 milj. euroa
Johtosiirrot 9 milj. euroa
Kadut ja liikennealueet 15,5 milj. euroa
Puistot, virkistys- ja viheralueet 5 milj. euroa
Yhteensä 62–67 milj. euroa

Ranta-alueiden toteuttamisessa ja suunnittelualueen tasaus-
suunnittelussa on otettu huomioon ilmastonmuutoksen aiheuttaman 
merenpinnan nousun vaikutukset. Lisäksi tulevaisuudessa joudutaan 
varautumaan meri- ja hulevesitulviin suunnittelualuetta laajemmalla 
alueella. Varautumiskeinoina on esitetty tulva- ja hulevesijärjestelmät ja 
-pumppaamot sekä muutoksia nykyisen Merihaan alueella. Näiden kus-
tannukset ovat yhteensä noin 16 miljoonaa euroa. Tulviin varautumisen 
järjestelyt jakautuvat pitkälle aikavälille eivätkä kaikki investoinnit ole 
välttämättömiä alueen rakentamiskäyttöönoton yhteydessä. Tulviin va-
rautumisen vaikutus Siltavuorensalmen alueella on noin 250 €/k-m².

Kustannuksissa ei ole otettu huomioon Kruunusillat raitiotien kustan-
nuksia eikä Hakaniemensillan uusimisen kustannuksia, joista on käyn-
nissä erilliset suunnittelu- ja toteutushankkeet.

Alueelle on aiemmin laadittu asemakaava hotellitonttia sekä tontin itä-
puolella sijaitsevaa aukiota ja näihin liittyviä julkisia ranta-alueita varten. 
Hakaniemen hotellin asemakaavan toteuttamisen kustannuksiksi on 
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arvioitu aiemmin 19 miljoonaa euroa, eikä sitä ole sisällytetty Hakanie-
menrannan asemakaavan kustannuksiin.

Asemakaava mahdollistaa venesataman toteuttamisen Pohjoisrannan 
pohjoispäähän. Tämän toteuttaminen ei ole muun maankäytön toteut-
tamisen edellytyksenä. Alustavasti venesataman esi- ja rantarakenta-
misen kustannuksiksi on arvioitu n. 20 miljoonaa euroa. Tätä ei ole si-
sällytetty edellä esitettyyn kustannusarvioon. Tarkempi kustannusarvio 
tulee laatia, mikäli alueen jatkosuunnittelua edistetään.

Rakennusoikeuden arvo ja tonttitulot

Asemakaava ja asemakaavamuutos nostavat alueen nykyisten tonttien 
arvoa. Kaupungille kohdistuu tuloja rakennusoikeuden myynnistä ja 
vuokraamisesta. Rakennusoikeuden arvoksi AM-ohjelman mukaisella 
hallinta- ja rahoitusmuotojakaumalla on arvioitu noin 75 miljoonaa eu-
roa.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 7.5.–5.6.2019. 

Kaavaehdotuksesta tehtiin kolme muistutusta. Nähtävilläoloajan ulko-
puolella saapui yksi kirje. Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdis-
tuivat lintujen elinolosuhteiden muutoksiin, vaatimukseen poistaa täytöt 
suunnitelmista, merenpinnan nousun vaikutuksiin alueella, pysäköinti-
paikkojen vähentymiseen Kruununhaan alueella sekä uusien katulin-
jausten vaikutuksiin ympäristössä. Kirjeessä esitetyt huomautukset 
kohdistuivat pyöräily-yhteyksien laatuun.

Kaavaehdotuksesta antoivat lausuntonsa Museovirasto, Väylävirasto, 
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL), Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY), Helen Oy, Helsingin Satama Oy ja 
Helsingin kaupunginmuseo. Lausunnoissa esitetyt huomautukset koh-
distuivat arvokkaan ympäristön huomioimiseen kaavamuutoksessa, 
kunnallistekniikan tilavarausten tarkentamiseen, Pisararadan työmaa-
aikaisten järjestelyjen huomioimiseen, sataman liikenteen yhteyksien 
erityispiirteiden huomioimiseen, virtausten muutosten riittävään huo-
mioimiseen sekä melumääräysten riittävyyteen.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saaduista muistutuksista, kirjeistä ja viranomaisten lausunnoista sekä 
vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet 
huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.
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Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin 
julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskoh-
taisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu 
Tehdyt muutokset -liitteeseen. Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, 
joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta 
asemakaavaselostuksesta.

Päätösehdotus on kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12575 kartta, 
päivätty 9.4.2019, muutettu 10.12.2019

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12575 selostus, 
päivätty 9.4.2019, muutettu 10.12.2019, päivitetty Kylk:n 10.12.2019 
päätöksen mukaiseksi

3 Liikennesuunnitelma (piir. nro 6927)
4 Tehdyt muutokset
5 Vuorovaikutusraportti 28.10.2014, täydennetty 14.2.2017, 9.4.2019 ja 

3.12.2019 liitteineen
6 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva, 3.12.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
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Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Helsingin Satama Oy
Helsingin seudun liiken-
ne -kuntayhtymä
Helsingin seudun ympä-
ristöpalvelut -
kuntayhtymä
Museovirasto, kulttuu-
riympäristön suojelu
Helen Oy

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Asemakaavoitus

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 10.12.2019 § 641

HEL 2013-002028 T 10 03 03

Hankenumero 1611_1, 1611_2

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti

 9.4.2019 päivätyn ja 10.12.2019 muutetun asemakaava- ja asema-
kaavan muutosehdotuksen nro 12575 hyväksymistä. Asemakaava 
koskee 1. kaupunginosan (Kruununhaka) venesatamaa ja vesialuei-
ta; 10. kaupunginosan (Sörnäinen, Vilhonvuori) puisto-, vesi- ja ka-
tualueita; 11. kaupunginosan (Kallio, Siltasaari) vesi- ja katualueita 
ja asemakaavan muutos koskee 1. kaupunginosan (Kruununhaka) 
puisto-, vesi- ja katualueita; 10. kaupunginosan (Sörnäinen, Vilhon-
vuori) venesatamaa ja katualuetta; 11. kaupunginosan (Kallio, Silta-
saari) korttelia 206 sekä vesi- ja katualueita (muodostuvat uudet 
korttelit 10397, 11207 ja 11209).

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.
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 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutuksiin sekä nähtävilläoloajan ulkopuolella kirjallisesti 
esitettyihin mielipiteisiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, 
Sörnäistenkatu 1, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

Kaupunkiympäristölautakunta edellyttää, että Siltavuorenrannan katu- 
ja puistosuunnitelmissa pyritään mahdollisimman laadukkaaseen jalan-
kulkuympäristöön, kiinnitetään huomiota seikkoihin jotka vähentävät 
katuympäristön väylämäisyyttä ja edesauttavat nopeusrajoitusten puit-
teissa ajamista kuten ajokaistojen leveyteen, pysäköintipaikkojen ja ka-
tupuiden sijoitteluun. Lautakunta pitää tärkeänä, että kävely-yhteydet 
puistoon ja sillalle suunnitellaan sujuviksi ja toimiviksi. Puiston osalta 
pyritään luomaan ympäristö, jolla on laaja vetovoima.

Käsittely

10.12.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavana oli liikenneinsinööri Juha Väisänen. Asiantun-
tija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Kaupunkiympäristölautakunta edellyttää, että Siltavuo-
renrannan katu- ja puistosuunnitelmissa pyritään mahdollisimman laa-
dukkaaseen jalankulkuympäristöön, kiinnitetään huomiota seikkoihin 
jotka vähentävät katuympäristön väylämäisyyttä ja edesauttavat no-
peusrajoitusten puitteissa ajamista kuten ajokaistojen leveyteen, pysä-
köintipaikkojen ja katupuiden sijoitteluun. Lautakunta pitää tärkeänä, et-
tä kävely-yhteydet puistoon ja sillalle suunnitellaan sujuviksi ja toimivik-
si. Puiston osalta pyritään luomaan ympäristö, jolla on laaja vetovoima.

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sin-
nemäen vastaehdotuksen.

03.12.2019 Pöydälle

16.04.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

09.04.2019 Pöydälle

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Perttu Pulkka, arkkitehti, puhelin: 310 37465

perttu.pulkka(a)hel.fi
Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37258

anu.lamminpaa(a)hel.fi
Juha Väisänen, liikenneinsinööri, puhelin: 31026659

juha.vaisanen(a)hel.fi
Mikko Juvonen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37252

mikko.juvonen(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 27.5.2019

HEL 2013-002028 T 10 03 03

Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta kulttuuriympäristön vaalimisen 
näkökulmasta ja on päättänyt antaa seuraavan lausunnon.

Suunnittelualue sijaitsee Hakaniementorin itä- ja kaakkoispuolella, Sil-
tavuorensalmen molemmin puolin. Pohjoisessa suunnittelualue rajau-
tuu Haapaniemenkadun eteläpuolelle ja Kruununhaan puolella Kirjan-
työntekijänkadun eteläreunaan. Alueen täydennysrakentaminen poh-
jautuu kaupungin strategisten, yleiskaavan ja Asumisen ja maankäytön 
ohjelman tavoitteisiin tiivistää kaupunkirakennetta olemassa olevien 
joukkoliikenteen solmukohtien ympäristössä. Kaavaratkaisu mahdollis-
taa Kruunusillat –pikaraitiotieyhteyden Kalasataman Nihdin suunnasta 
Hakaniemen kautta kohti keskustaa, Hakaniemensillan uuden linjauk-
sen, uutta julkista rantaa, sekä alueen kaupunkirakenteen tiivistämisen 
täydennysrakentamalla. 

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisun lähtökohtana ovat keväällä 2018 ratkaistun Hakanie-
menrannan ideakilpailun ensimmäisen ja toisen palkinnon saaneet eh-
dotukset. Alueen suunnittelun lähtökohtana on ollut paikalliseen kau-
punkirakenteeseen sitoutuva täydennysrakentamisen periaate. Sör-
näisten rantatien varteen Merihaan tornin läheisyyteen on osoitettu 
korkeampaa rakentamista. Julkiset tilat, erityisesti ranta-alueet on 
suunniteltu monimuotoiseen aktiiviseen toimintaan sekä oleskeluun. 
Kruununhaan pohjoista rantaa sekä Merihaan eteläpuolella sijaitsevaa 
nurmialuetta laajennetaan täytöillä puistoalueiksi.

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)
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Alueelle suunnitellaan kolme uutta asuinkorttelia. Hakaniemenrantaan 
on suunniteltu Hakaniemen kaupunkirakennetta jatkavia kortteleita 
(11209 ja 10397). Puoliavoimet korttelit muodostuvat seitsemänkerrok-
sisista asuinkerrostaloista.  Katutasoon tulee sijoittaa liike- ja ravintola-
tiloja. Korttelit muodostuvat puoliavoimista pihoista, jotka avautuvat ete-
lään lahden suuntaan. Pihat yhdistyvät kävelyalueeseen portaan kaut-
ta. Ensimmäisiin kerroksiin sijoittuu kivijalkaliiketilaa. Asuinkerrostalot 
sijoittuvat eteläkärjiltään osittain ulokkeelle.

Hakaniemen sillan vapautuvalle ramppialueille on suunniteltu Sörnäis-
ten rantatietä rajaavaa korttelia (kortteli 11205). Asuinkerrosalaa muo-
dostuu yhteensä 31 200 k-m2.  Korttelin eteläreunaan sijoittuu neliker-
roksinen toimitilarakentamisen osa-alue, jossa kerrosalaa on 650 k-m². 
Kortteli sijoittuu kaupunkirakenteelliseen rajapintaan. Sen länsipuolen 
korttelirakenne on Hakaniemen ympäristölle tyypillinen umpikortteli, 
itäpuolelle sijoittuu avointa rakentamistapaa hyvin edustava Merihaka; 
näistä paikallisista erityispiirteistä on muodostettu uusi yhdistelmäkort-
teli, jossa perinteiseen umpikortteliin on lisätty kolme korkeampaa 
osaa, jotka liittyvät Merihaan korkomaailmaan. Umpikortteliosuus on 
seitsemänkerroksinen, korkeimmillaan korttelin kerrosluku on 19.

Hallinto- ja virastorakennusten korttelialue (YH)

Opetushallituksen olemassa oleva rakennus. Korttelialuetta joudutaan 
pienentämään reunoilta, jotta uudet katulinjaukset ovat mahdollisia. 
Korttelin kerrosala säilyy nykyisellään.

Puisto (VP)

Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden puiston, Merihaanpuiston, Merihaan 
eteläpuolelle. Puisto muodostaa laajennuksen Merihaan eteläpuolelle 
sijoittuvalle suositulle nurmialueelle. Tavoitteena on säilyttää puiston 
luonteelle ominaiset vahvuudet. Puistoon sijoittuu maanalainen huleve-
sien pumppaamo. Puiston korkotasojen suunnittelussa on varauduttu 
merenpinnan nousuun. Kruununhaan Kirjanpuistoa laajennetaan ja 
mahdollistetaan puiston sijoittuminen rantaan, joka parantaa puiston 
valoisuutta ja virkistysmahdollisuuksia.

Vesialue (W)

Käyttöikänsä päähän tullut Hakaniemen silta korvataan uudella sillalla. 
Hakaniemen sillan uusi linjaus on suunniteltu olemassa olevan sillan 
itäpuolelle. Vanhan sillan tapaan uusi Hakaniemensilta ylittää Siltavuo-
rensalmen muodostaen yhteyden Sörnäisten rantatieltä Pohjoisran-
taan. Uusi silta on suunniteltu nykyistä matalampana, mikä mahdollis-
taa sillan liittymisen olemassa olevaan katuverkkoon tasossa Haka-
niemenrannassa ja Siltavuorenrannassa. Uuden sillan suunnittelussa 
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on kiinnitetty erityistä huomiota jalankulun ja pyöräilyn reitteihin ja ran-
tojen virkistysalueisiin. Siltavuorenrantaan sillan länsipuolelle syntyy 
laaja yhtenäinen puistoalue. Siltavuorensalmeen ei sijoiteta välitukia, 
joten merinäkymät muodostuvat avoimiksi ja sillan ali syntyy luonteva 
väylä vesiliikenteelle kuten vesibusseille. Yleissuunnitelman mukaan 
silta toteutetaan kolmiaukkoisena jännitettynä betonisena kehäsiltana. 
Sillan rakenteiden tulee olla ilmeeltään keveitä ja huolellisesti viimeis-
teltyjä. Erityistä huomioita kaupunkikuvassa tulee kiinnittää näkymiin 
Hakaniementorin ja Pitkänsillan suunnista sekä sillan valaistukseen. 

Hakaniemenrannan laiturista liikennöi säännöllistä lauttaliikennettä 
Korkeasaareen, Vallisaareen sekä itäiseen saaristoon. Reittiliikenne on 
mahdollista jatkossakin Hakaniemenrannasta. Alueelle sijoittuu kolme 
pienvenesatamaa, niiden osalta Merihaan venesatamaa joudutaan siir-
tämään puiston täyttöjen ja toimintojen myötä. Samoin Siltavuoren ve-
nesataman sekä Halkolaiturin veneilijöiden venepaikkoja joudutaan siir-
tämään tulevien täyttöjen ja sillan rakenteiden takia. 

Venesatama (LV)

Pohjoisrannassa sijaitsevaa kaupallisen veneliikenteen tukisatamaa 
kehitetään Helsingin yleiskaavan sekä Merellisen strategian tavoittei-
den mukaisesti. Alueelle mahdollistetaan kotisataman toiminnan laajen-
taminen, laituripaikkojen lisääminen sekä merellinen huoltotoiminta. 

Kaupunginmuseon lausunto

Hakaniemen ja Sörnäisten rantamaisemat ja näkymät tulevat merkittä-
vällä tavalla muuttumaan ja vesialueet kapenemaan kaavamuutoksen 
myötä. Alueen kaupunkirakenne tiivistyy ja alueelle nousee runsaasti 
myös korkeaa rakentamista. Näkymät Hakaniementorin suunnasta 
kohti Kruunuvuorenselkää ja Kruununhaan pohjoista kaupunkijulkisivua 
muuttuvat. Kaavaratkaisun toteutuessa näkymä kaventuu. Pitkänsillan 
ja Siltavuorenrannan suunnasta katsottuna suunnitelma muodostaa 
uuden julkisivun Hakaniemenrannalle ja Merihaan edustalle. 

Suunnittelualue on kahden RKY 2009 -alueen vaikutusalueella, Osuus-
liikkeiden ja teollisuuden Sörnäinen ja Helsingin yliopiston rakennusten 
muodostama kokonaisuus Siltavuoren penkereellä. Suunnittelualue 
kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön (Helsingin 
empire-keskusta ja kivikaupunki), johon sisältyy Kruununhaka ja joka 
pohjoisessa rajautuu Sörnäisten kaupunginosaan.

Suunnittelussa on otettava huomioon myös kulttuurihistoriallisesti, ra-
kennustaiteellisesti ja maisemallisesti arvokkaan Merihaan 1970-luvulla 
syntyneen kompaktikaupungin ominaispiirteiden säilyminen. Merihaka 
on listattu Suomen Docomomon (International Comittee for Documen-
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tation and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the 
Modern Movement) kohdevalikoimaan 2017. Merihaka on edustava 
esimerkki 1970-luvun kaupunkirakentamisesta. Alue rakennettiin kerral-
la ja suunnittelussa sovellettiin kompaktikaupunkiajattelua. Aikakauden 
ihanteiden mukaisesti suunnittelijoiden tavoitteena oli luoda autoliiken-
teeltä rauhoitetulle kansitasolle sosiaalista kanssakäymistä edistävää 
tilaa. Merihaka on betoniarkkitehtuurin vaikuttava edustaja, jossa ra-
kennusten detaljointi on erityisen huolellista ja tärkeä ominaispiirre. 
Alueen suunnittelussa paneuduttiin erityisesti myös korkomaailmaan 
suhteessa läheiseen Kallion kaupunginosaan, ja kokonaisuus toteutet-
tiin niin, etteivät Merihaan rakennusmassat estä Kalliosta avautuvia 
merinäkymiä. Alueella on vahva merellinen identiteetti ja yhtenäinen 
1970-luvun ilme, jonka säilyminen tulee jatkossakin turvata.

Esillä olevan asemakaavaehdotuksen toteutuessa alueen kaupunkiku-
vallinen muutos tulee olemaan merkittävä, kun laajoja rakentamattomia 
alueita Siltasaarensalmen rannalla muuttuu rakennetuiksi, alue tiivistyy 
ja korkeaa rakentamista nousee Merihaankadun varrelle. Myös kau-
empaa katsottaessa maiseman muutos on merkittävä, kun avoimet tilat 
muuttuvat rakennetuiksi ja uudet tornitalot sulkevat avoimena säilyneitä 
pitkiä näkymiä. Merihaan saarekemainen asema muuttuu, kun sen vä-
littömään läheisyyteen syntyy uusia, tiiviisti rakennettuja kortteleita. Me-
rihaan yhden keskeisen dominantin, toimistotornin, symbolinen ja hal-
litseva vaikutus liudentuu, jos vaikutusalueelle sen läheisyyteen nousee 
19- ja 15-kerroksiset uudet tornitalot. Kaupunginmuseo esittää, että 
tornirakennusten kerroskorkeutta alennettaisiin niin, että Merihaan tor-
nin keskeinen ja tunnistettava asema ympäristössä voisi säilyä. Kaavan 
lähtökohdaksi on määritelty paikalliseen kaupunkirakenteeseen sitou-
tuva täydennysrakentamisen periaate, jota kaupunginmuseon mielestä 
tulisi toteuttaa myös siten, ettei kaupunginosan ominaisista rakennus-
korkeuksista merkittävällä tavalla poiketa. Kantakaupungin olemassa 
olevan, historiallisesti kerroksellisen ja kerroskorkeuksiltaan vakiintu-
neen kaupunkiympäristön arvoja tulee kunnioittaa myös siten, että 
muutos- ja täydennysrakentamisvaiheessa otetaan parhaalla mahdolli-
sella tavalla alueen rakentumisen jatkumo huomioon.

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

sari.saresto(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 13.02.2019 § 11

HEL 2013-002028 T 10 03 03

Päätös
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Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12575 pohjakartan 
kaupunginosissa 1 Kruunuhaka, 10 Sörnäinen, 11 Kallio. Pohjakartta 
täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaa-
timukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittaus-
palvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12575
Kaupunginosat: 1 Kruunuhaka, 10 Sörnäinen, 11 Kallio
Kartoituksen työnumero: 46/2018
Pohjakartta valmistunut: 11.1.2019
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

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

timo.tolkki(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 16.01.2019 § 5

HEL 2013-002028 T 10 03 03

Arkkitehti Perttu Pulkka esitteli asiaa.

Nimistötoimikunta on käsitellyt alueen nimistöä viimeksi 14.11.2018.

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavia uusia nimiä:

Näkinaukio–Näckens plats
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(aukio)

Perustelu: Liitynnäinen, vuokra-alueen ja huvilan nimen Necken sekä 
samasta aihepiiristä ammennettujen kaavanimien (kuten Näkinku-
ja–Näckens gränd, 1901) mukaan.

Vetehisenkulku–Strömkarlsgången

(jalankulkuyhteys)

Perustelu: Liitynnäinen, Vetehisenkujan mukaan.

14.11.2018 Käsitelty

17.10.2018 Pöydälle

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 05.04.2017 § 25

HEL 2013-002028 T 10 03 03

Nimistötoimikunta käsitteli Hakaniemenrannan ja Sörnäistenrannan 
alueella tarvittavista nimistä arkkitehti Perttu Pulkan esittelyn pohjalta. 
Nimistötoimikunta on esittänyt alueelle uusia nimiä myös 12.10.2016 (§ 
77), 14.12.2016 (§ 100) ja 8.3.2017 (§ 18).

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavia uusia nimiä:

Kauraholmankatu–Kauraholmsgatan
(katu)
Perustelu: Nykyisen Vilhonvuoren tai Kulmavuoren paikkeilla sijain-
neen, tarkemmin määrittelemättömän Kauraholma-nimisen paikan mu-
kaan, joka esiintyy 1700-luvun asiakirjoissa. Kauraholmaan liittyvät 
myös nimet Kauraholmsbacken (Kauraholmanmäki), Kauraholmshagen 
ja Kauraholmsåkern, jotka ovat olleet käytössä 1800-luvun alussa. 
(Lähde: Paunonen, Heikki 2010: Stadin mestat 1. Ikkunoita Helsingin ja 
sen asukkaiden historiaan ja nykyisyyteen. Edico Oy. Helsinki.);

Näkinkulku–Näckens gång
(katu)
Perustelu: Liitynnäinen, läheisen vuokra-alueen ja huvilan nimen Nec-
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ken mukaan;

Pannukakunsilta–Pannkaksbron
(silta)
Perustelu: Hakaniemenrantaan maantäytöillä 1900-luvun alussa yhdis-
tetyn
Pannukakku-nimisen saaren mukaan. Nimistötoimikunta on 12.10.2016 
esittänyt nimeä toiseen paikkaan;

Signe Branderin kuja–Signe Branders gränd
(katu)
Perustelu: Muistonimi; liitynnäinen, Signe Branderin terassin mukaan; 
valokuvaaja Signe Viola Branderin (1869–1942) mukaan, joka ansioitui 
Helsingin muinaismuistolautakunnan valokuvaajana vuosina 1907–
1913. Signe Brander on ottanut useita valokuvia nykyisestä Hakanie-
menrannasta Siltavuorensalmen yli Kruununhakaan ja kuvannut paljon 
myös Pitkänsillan pohjoispuoleista elämää;

ja

Väinö Vähäkallion kuja–Väinö Vähäkallios gränd
(katu)
Perustelu: Muistonimi; arkkitehti, rakennushallituksen puheenjohtaja 
Väinö Niilo Vähäkallion (aik. Vilander, 1886–1959) mukaan. Vähäkallio 
tunnetaan erityisesti osuustoimintaliikkeen ja teollisuuden arkkitehtina. 
Nimeä esitetään 12.10.2016 esitetyn nimen Kauraholmanku-
ja–Kauraholmsgränden tilalle.

Lisäksi nimistötoimikunta päätti esittää, että voimassa olevaa kadunni-
meä Hakaniemenkatu–Hagnäsgatan jatketaan uudessa asemakaavas-
sa Merihaankadulle asti ja että Näkinkuja–Näckens gränd säilyy nykyi-
sellä paikallaan.

08.03.2017 Pöydälle

14.12.2016 Käsitelty

12.10.2016 Käsitelty

21.09.2016 Pöydälle

11.05.2016 Käsitelty

13.04.2016 Pöydälle

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386
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johanna.lehtonen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.02.2017 § 110

HEL 2013-002028 T 10 03 03

Ksv 1611_1

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 

 hyväksyä 14.2.2017 päivätyn asemakaava- ja asemakaavan muu-
tosluonnoksen asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen 
laatimisen pohjaksi. Asemakaavaluonnos koskee 1. kaupunginosan 
(Kruununhaka) venesatama- ja vesialueita, 10. kaupunginosan 
(Sörnäinen) osaa korttelista 10397 sekä vesi- ja katualueita ja 11. 
kaupunginosan (Kallio) vesi- ja katualueita. Asemakaavan muutos-
luonnos koskee 1. kaupunginosan (Kruununhaka) vesi- ja katualuei-
ta, 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 398 tontteja 1, 3 ja 4, 
korttelin 399 tontteja 14 ja 15 sekä puisto-, venesatama-, vesi- ja 
katualueita ja 11. kaupunginosan (Kallio) korttelia 206 sekä vesi- ja 
katualueita (muodostuu uudet korttelit 10397, 10400–10404, 11205 
ja 11207–11209)

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mieli-
piteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuilla: koh-
dassa Päätöksenteko 

 että jatkosuunnittelussa Siltavuorensalmen alueesta mukaan lukien 
Hakaniemenranta järjestetään monialainen suunnittelukilpailu, jossa 
osallistuvilta joukkueilta vaaditaan esimerkiksi arkkitehtuurin, mai-
sema-arkkitehtuurin ja kaupunkimuotoilun osaamista.

www.hel.fi/ksv

Käsittely

28.02.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Osmo Soininvaara: - että jatkosuunnittelussa Siltavuorensalmen alu-
eesta mukaan lukien Hakaniemenranta järjestetään monialainen suun-
nittelukilpailu, jossa osallistuvilta joukkueilta vaaditaan esimerkiksi ark-
kitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja kaupunkimuotoilun osaamista.

Kannattaja: Risto Rautava

http://www.hel.fi/ksv
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Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti yksimielisesti ilman äänestystä 
hyväksyä varapuheenjohtaja Soininvaaran tekemän ja puheenjohtaja 
Rautavan kannattaman vastaehdotuksen.

14.02.2017 Pöydälle

04.11.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

28.10.2014 Pöydälle

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Perttu Pulkka, arkkitehti, puhelin: 310 37465

perttu.pulkka(a)hel.fi
Janne Prokkola, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37233

janne.prokkola(a)hel.fi
Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti, julkiset tilat, puhelin: 310 37258

anu.lamminpaa(a)hel.fi
Juuso Helander, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37134

juuso.helander(a)hel.fi
Taneli Nissinen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37447

taneli.nissinen(a)hel.fi
Mikko Juvonen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37252

mikko.juvonen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto 4.11.2016

HEL 2013-002028 T 10 03 03

Hakaniemenranta, Sörnäistenranta

Lausunto

Kiinteistövirasto toteaa Kruununhaan, Kallion ja Sörnäisten kaupungi-
nosien alueelle suunnitellusta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
1176-01/16 ja asemakaavaluonnoksesta seuraavia ehdotuksia jatko-
suunnitteluun:

Asemakaavaluonnoksessa esitetään mahdollisuutta Hakaniemen mer-
kittävään kehittämiseen tuoden sinne runsaasti uutta asumista ja elin-
keinoelämän toimintoja. Alueen toteuttamisen kustannukset ovat kui-
tenkin todennäköisesti niin kalliit, että maanmyyntitulot eivät välttämättä 
kata kaava-alueen kaikkia kustannuksia.

Liikennetunnelin linjausta ja toteutusvaihtoehtoja tulee tarkastella jatko-
suunnittelun yhteydessä, jotta hankkeille siitä aiheutuvia kustannuksia 
voitaisiin minimoida ja tonteista saatavia nettotuloja lisätä.
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Jatkosuunnittelussa pitää tutkia vaihtoehtoisia pysäköintiratkaisuja. Ha-
kaniemenrannan alueella osa asukkaiden autopaikoista voisivat sijaita 
velvoitepaikkoina Hakaniemen toriparkissa, mikä vuorottaiskäytön an-
siosta saattaisi alentaa rakentamiskustannuksia sekä parantaa rannan 
viihtyisyyttä, sillä pihakannet nousisivat todennäköisesti varsin korkeal-
le katutasosta. Velvoitepaikkoja on Hakaniemenrannassa yhteensä lä-
hes 300 autopaikkaa. Samoin Sörnäistenrannan alueella keskitettyä 
pysäköintiä voisi tutkia esimerkiksi Väinö Tannerin kentän alle maana-
laisena laitoksena. Sörnäistenrannassa on velvoiteautopaikkoja yli 400.

Kaavan jatkosuunnittelussa on tutkittava erityisen huolellisesti alueen 
liikennejärjestelyt ja Hakaniemen nykyisten ja sinne suunniteltavien uu-
sien toimintojen saavutettavuus sekä kulkuyhteydet toriparkkiin.

Keskitetyt ja joustavat pysäköintiratkaisut toisivat jatkosuunnitteluun 
merkittävä mahdollisuuksia lisätä koko alueen kerrosalaa ja parantaa 
alueen taloudellisia toteutusedellytyksiä.

Kivijalkaliiketilojen määrää ja sijoittelua tulee toimivan kaupunkiraken-
teen varmistamiseksi tarkastella muun muassa käynnissä olevan Ha-
kaniemen hankkeiden yhteisarviointi -konsulttiselvityksen avulla.

Jos kustannuksissa löytyy merkittäviä säästökohteita, olisi suunnittelua-
lueella tutkittava mahdollisuuksia lisätä toimistorakentamista. Haka-
niemi on jo ennestään vahva toimitilakeskittymä, jota olisi hyvä vahvis-
taa. Etenkin ydinkeskustan uusien toimistotonttien suunnitteluun on ra-
jalliset mahdollisuudet jatkossa.

Hanasaaren kaavoituksen yhteydessä on tutkittu Suvilahden meritäyt-
töä eri laajuuksilla. Tämän asemakaavaluonnoksen jatkosuunnittelussa 
olisi entistä paremmin yhteensovitettava nämä kaksi aluetta, mikä voi 
vaikuttaa esimerkiksi Sörnäisten rantatien linjaukseen.

Yksityiskohtana mainittakoon, että siltojen asemakaavamerkinnät olisi-
vat tarkoituksenmukaisempaa kiinteistö- ja toteutusteknisistä syistä 
merkitä vesialueen sijaan katualueeksi.

Kiinteistöviraston tonttiosasto puoltaa asemakaavaluonnosta edellyt-
täen, että edellämainitut seikat huomioidaan jatkosuunnittelussa. Kiin-
teistöviraston geotekninen osasto on antanut lisäksi oman lausuntonsa.

Suunniteltu asemakaavaluonnos

Hakaniemen silta on elinkaarensa päässä ja tullaan korvaamaan uudel-
la sillalla. Vanhan sillan poistumisen myötä vapautuu alueita, joille on 
mahdollista rakentaa. Samalla Merihaka voidaan liittää paremmin 
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osaksi ympäröivää kaupunkia. Kruunusillat-pikaraitiotieyhteys kulkee 
Kalasataman Nihdistä kohti keskustaa Hakaniemenrannan kautta.

Ramppialueilta vapautuville alueille, rannoille ja Sörnäisten rantatien 
kaupunkibulevardin varrelle esitetään täydennysrakentamista yhteensä 
noin 150 000 k-m². Asuinkortteleiden keskimääräinen tehokkuus on 
ek=2,40. Uutta kivijalkaliiketilaa esitetään noin 8 000 k-m². Helsingin 
kaupunki omistaa suurimman osan alueesta. Merihaan yhteyteen sijoit-
tuvat korttelit ovat osin yksityisomistuksessa.

Suvilahden ja Siltavuorensalmen rannat on tarkoitus saada paremmin 
kaupunkilaisten käyttöön. Keskustatunnelille on tarkoitus jättää tilava-
raukset. Pikaraitiotieyhteys sekä täydennysrakentaminen vaativat täyt-
töjä alueella. Pysäköintiratkaisuna ovat pääosin tonttikohtaiset pysä-
köintilaitokset pihakansien alla.

Hakaniemenrannasta

Hakaniemenrantaan on suunniteltu Hakaniemen kaupunkirakennetta 
jatkavia 8-kerroksisia asuinkerrostaloja. Uutta asuinkerrosalaa alueelle 
muodostuu 26 400 k-m². Rantaan päin avautuvaan katutasoon tulee si-
joittaa liike- ja ravintolatiloja, yhteensä 3 000 k-m².

Hakaniemen sillan vapautuville ramppialueille sekä Merihaan alueen 
pysäköintilaitosten tonteilla on Sörnäisten rantatietä rajaavia korkeam-
pia kortteleita, joihin esitetään tavallisen asumisen lisäksi esimerkiksi 
opiskelija-asumiseen soveltuvia erityisasumisen tontteja. Asuinkerrosa-
laa esitetään yhteensä 34 000 k-m². Liiketilaa katutasoon tulee sijoittaa 
yhteensä 2 800 k-m².

Hakaniementorin kupeeseen esitetään hotellitonttia (KL-1). Kortteliin on 
mahdollista rakentaa 14 500 k-m²:n hotelli. Kaupunginhallitus päätti 
30.5.2016 varata hotellitontin AB Invest AS:lle. Hotellin suunnitteluva-
raus edellytti arkkitehtuurikilpailun järjestämistä, jonka pohjalta asema-
kaavan ehdotusta tarkennetaan.

Sörnäistenrannasta

Sörnäistenrannan aluetta rajaavat Sörnäisten rantatie sekä Suvilahden 
ranta. Alueelle on suunniteltu kuusi asuinkerrostalojen korttelialuetta. 
Uutta asuinkerroalaa syntyy 65 300 k-m². Rantaan päin sekä Sörnäis-
tenrantatien puolen kulmiin, katutasoon tulee sijoittaa liike- ja ravintola-
tiloja yhteensä 2 450 k-m². Ajo pysäköintitiloihin tapahtuu pistokatujen 
kautta.

Kaikissa kortteleissa on pihakannen alainen pysäköintiratkaisu, jossa 
pihakansi on toisen kerroksen lattian tasossa.
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Positiivisia vaikutuksia Hakaniemen kehittämiselle

Asemakaavamuutos mahdollistaa merkittävän asuinrakentamisen li-
säksi uutta palvelurakentamista alueelle, jonka nykyinen niukahko pal-
veluverkko vaatii uudelleenjäsentämistä. Hakaniemestä muotoutuu 
kaavan toteutuessa entistä parempi joukkoliikenteen solmukohta, joka 
parantaa kehittyvän vesiliikenteen ansiosta myös saariston saavutetta-
vuutta. Lisäksi rantojen suunnittelulla edistetään merellisten elämysten 
tarjontaa kaupunkilaisille ja matkailijoille sekä liiketoimintamahdolli-
suuksia yrityksille.

Kaavan toteuttamisen kustannuksista

Maaperän ja merenpohjan sedimenttien pilaantuneisuus, vaikeasti ra-
kennettava maaperä, rantarakenteet ja laajat ruoppaus- ja täyttötyöt 
sekä olemassa olevat kunnallistekniikan verkostot edellyttävät kaupun-
gilta merkittäviä ennakkoinvestointeja.

Alueen sijainti merivesien tulvavaara-alueella edellyttää varautumista 
hule- ja merivesitulvien torjuntaan. Tulviin varaudutaan aluetasauksia 
muuttamalla, rantarakenteita muokkaamalla ja pumppaamojen ja hule-
vesijärjestelmien rakentamisella.

Kaupunkisuunnitteluviraston teknis-taloudellisen toimiston alustavien 
selvitysten perusteella kaupungille aiheutuu Hakaniemenrannan uuden 
maankäytön toteuttamisesta kustannuksia noin 70 miljoonaa euroa 
(noin 850 €/k-m²).

Hakaniemenrannan alueen kaupungille aiheutuvat kustannukset eritel-
tyinä:

Ruoppaukset ja yleistäyttö, 19 milj. euroa
Ranta-alueiden rakenteet ja pinnat, 30 milj. euroa
Katualueet, 10 milj. euroa
Johtosiirrot, 4 milj. euroa
Maaperän pilaantuneisuuden kunnostus, 6 milj. euroa

Näiden lisäksi joudutaan tulevaisuudessa varautumaan meri- ja hule-
vesitulviin suunnittelualuetta laajemmalla alueella. Tulva- ja hulevesijär-
jestelmät ja pumppaamot aiheuttavat yhteensä noin 10 miljoonan euron 
kustannukset. Tulviin varautumisen järjestelyt jakautuvat pitkälle aika-
välille eivätkä kaikki investoinnit ole välttämättömiä alueen rakentamis-
käyttöönoton yhteydessä. Tulviin varautumisen vaikutus Hakaniemen-
rannan alueella on noin 160 €/k-m².

Alueella sijaitsee myös yleiskaavan mukaisen liikennetunnelin (keskus-
tatunneli) varaus. Mikäli suunniteltu tunneli toteutettaisiin ns. lyhyen 
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vaihtoehdon mukaisena, tulisi osalla suunnitelluista korttelialueista ja 
katualueista varautua tunnelin myöhempään toteuttamiseen erityisellä 
tukirakenteella. Tämä edellyttäisi alustavasti noin 35 miljoonan euron 
ennakkoinvestointia.

Mikäli kaikki kustannukset toteutuvat, ovat Hakaniemenrannan kustan-
nukset kokonaisuudessaan noin 115 miljoonaa euroa, joka alueen uu-
delle kerrosalalle kohdistettuna on noin 1400 €/k-m². Kustannuksissa ei 
ole otettu huomioon Laajasalo-Hakaniemi -raitiotien kustannuksia, eikä 
Hakaniemen tai Nihdin siltojen kustannuksia.

Sörnäistenrannan kaupungille aiheutuvat kustannukset ovat alustavasti 
yhteensä noin 31 miljoonaa euroa (noin 450 €/k-m²). Sörnäistenrannan 
kustannuserittely:

Ruoppaus ja yleistäyttö, 6 milj. euroa
Ranta-alueiden rakenteet ja pinnat, 7 milj. euroa
Katualueet, 11 milj. euroa
Johtosiirrot, 5 milj. euroa
Pilaantuneen maaperän kunnostus, 2 milj. euroa

Kuten Hakaniemenrannan alueellakin, tulee Sörnäistenrannan alueella 
varautua tulevaisuudessa tulvariskeihin. Alueelle suunniteltujen tulva-
pumppaamojen ja järjestelmien kustannuksiksi on arvioitu noin 9 mil-
joonaa euroa. Kokonaiskustannukset tulviin varautumisen kanssa ovat 
alustavasti noin 40 miljoonaa euroa, joka Sörnäistenrannan uutta ker-
rosalaa kohden on noin 580 €/k-m².

Sörnäistenrannan kustannukset ovat kokonaisuudessaan noin 71 mil-
joonaa euroa, joka alueen uudelle kerrosalalle kohdistettuna on noin 
1000 €/k-m².

Uudesta maankäytöstä koko kaavaluonnosalueella, ilman silta- ja rai-
tiotiekustannuksia, on arvioitu aiheutuvan kaupungin kustannuksia noin 
100 miljoonaa euroa. Uutta kerrosalaa kohden kustannuksia aiheutuu 
kaupungille noin 670 €/k-m².

Täyttöjen kustannukset on laskettu toteutettavaksi ostolouheella, joten 
sopivalla yhteensovituksella jonkin maanalaisen louhintahankkeen 
kanssa kustannuksia olisi mahdollista pienentää vastaanottamalla il-
maista louhetta alueelle.

Kaupungin tonttitulot koko kaava-alueen osalta

Tavanomaisesti rakennettavien kaavaluonnoksen mukaisten tonttien 
käypä hinta olisi tällä hetkellä noin 150 miljoonaa euroa (950 €/k-m²). 
Kun kaavan toteuttamisen suoranaiset kaupungin kustannukset ovat 
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yhteensä suuruusluokkaa 100 miljoonaa euroa, tonttien pääoma-
arvojen netto on tasoa 50 miljoonaa euroa.

Alustavien kustannustarkastelujen mukaan tonttien toteuttamiseen liit-
tyy tavanomaisuudesta poikkeavia (tulvasuojelu ja keskustatunneli) 
kustannuksia yhteensä noin 85 miljoonaa euroa. Jos nämä kustannuk-
set vaikuttaisivat suoraan tonttien hintaan, olisi alueen toteuttamisen 
yhtälö noin 35 miljoonaa euroa negatiivinen. Lisäksi on huomioitava ai-
katekijä, koska suuri osa kustannuksista toteutuu merkittävästi ennen 
tonttituloja.

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

ilkka.aaltonen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 2.11.2016

HEL 2013-002028 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 6.10.2016

Kaupunginmuseo on aiemmin antanut lausunnon 12.9.2014 päivätystä 
suunnitelmasta. Suunnittelualueeseen on lisätty alueita Hakaniemen-
rannasta läheltä toria sekä Merihaka-Nihti siltayhteys.

Hakaniemen silta on elinkaarensa päässä ja se tullaan korvaamaan 
uudella sillalla. Samalla vapautuu alueita, joille on mahdollista raken-
taa. Suuri muutos alueella tapahtuu, kun Kruunusillat-
pikaraitiotieyhteys alkaa kulkea Kalasataman Nihdistä kohti keskustaa 
Hakaniemenrannan kautta.

Suunnittelualueeseen kuuluvat Hakaniemen sillan ramppialueet, Haka-
niemenranta, Merihaan pysäköintilaitokset, Siltavuorenrannan katualue 
sekä vesialuetta Hakaniemen ja Kruununhaan sekä Merihaan ja Nihdin 
välillä. Ramppialueilta vapautuville alueille sekä rannoille tutkitaan täy-
dennysrakentamista. Tavoitteena on, että alueesta muodostuu osa 
kantakaupunkia siten, että Merihaka kytkeytyy sekä Hakaniemen että 
Kalasataman kaupunkirakenteeseen nykyistä paremmin.

Suunnitelma edellyttää Sörnäisten rantatien muuttamista kaupunkibu-
levardiksi. Suvilahden ja Siltavuoren-salmen rannat on tarkoitus saada 
paremmin kaupunkilaisten käyttöön. Keskustatunnelille jätetään tilava-
raukset. Pikaraitiotieyhteys sekä täydennysrakentaminen vaativat täyt-
töjä alueella.
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Hakaniemenrantaan on suunniteltu Hakaniemen kaupunkirakennetta 
jatkavia kortteleita. Korttelit muodostuvat 8-kerroksista asuinkerrosta-
loista. Hakaniemen sillan vapautuville ramppialueille sekä Merihaan 
alueen pysäköintilaitosten tonteilla on Sörnäisten rantatietä rajaavia 
korkeampia kortteleita, joihin on suunniteltu tavallisen asumisen lisäksi 
esimerkiksi opiskelija-asumiseen soveltuvia erityisasumisen tontteja. 
Korttelin kerroskorkeudet vaihtelevat kahdeksasta kuuteentoista. Sör-
näistenrannan aluetta rajaavat Sörnäisten rantatie sekä Suvilahdenran-
ta. Tälle alueelle on suunniteltu kuusi asuinkerrostalojen korttelialuetta. 
Kerroskorkeudet vaihtelevat kuudesta viiteentoista. Hotellirakennusta 
esitetään kaava-alueen länsikulmaan, Hakaniementorin eteläpuolelle, 
korttelialue (KL-1). Hotellirakennus olisi kahdeksankerroksinen. Kruu-
nunhaan puolelle Siltavuorenrantaan esitetään venesatamaa ja puis-
toaluetta. 

Kaupunginmuseon lausunto:

Hakaniemen ja Sörnäisten rantamaisemat ja näkymät tulevat merkittä-
vällä tavalla muuttumaan ja vesialueet kapenemaan kaavamuutoksen 
myötä. Alueen kaupunkirakenne tiivistyy ja alueelle nousee runsaasti 
myös nykyistä rakennuskantaa huomattavasti korkeampaa rakentamis-
ta. Sörnäisten rantatien varren rakennukset jäävät uuden rakentamisen 
taakse Suvilahden suunnasta. Näkymät Hakaniementorin suunnasta 
kohti Kruunuvuorenselkää ja Kruununhaan pohjoista kaupunkijulkisivua 
muuttuvat. Kaavaratkaisun toteutuessa näkymä kaventuu. Hakanie-
mentorin kaupunkitila tiivistyy uuden hotellin rajatessa sen kaakkois-
kulmaa. Pitkänsillan ja Siltavuorenrannan suunnasta katsottuna suunni-
telma muodostaa uuden julkisivun Hakaniemenrannalle. Lisäksi täyt-
tömaalle rakentaminen kaventaa Siltavuorensalmen vesialuetta enti-
sestään.

Suunnittelualue on kahden RKY 2009 alueen vaikutusalueella, Osuus-
liikkeiden ja teollisuuden Sörnäinen ja Helsingin yliopiston rakennusten 
muodostamaan kokonaisuuteen Siltavuoren penkereellä.

Suunnittelualue kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympä-
ristöön (Helsingin empire-keskusta ja kivikaupunki), johon sisältyy 
Kruununhaka ja joka pohjoisessa rajautuu Sörnäisten kaupunginosaan. 
Suunnittelussa on otettava huomioon teollisuushistoriaan liittyvän kult-
tuuriympäristön ja toisaalta kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti ar-
vokkaan (Yleiskaava 2002) Merihaan 1970-luvulla syntyneen kompak-
tikaupungin ominaispiirteiden säilyminen. Hakaniemen torin kulttuuri-
historiallinen ja kaupunkihistoriallinen merkitys on huomattava. Toriin ja 
sen ympäristöön tulee suhtautua vaalien. Uudisrakentaminen tulee so-
vittaa olemassa oleviin kulttuuriympäristöihin. Asemakaavan muutos 
tuottaa uuden merellisen julkisivun Hakaniemen rantaan ja Sörnäisten-
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rantaan. Uudisrakennusten arkkitehtuurin laatuun ja rantareittien suun-
nitteluun tulee panostaa erityisellä huolellisuudella. 

Museovirastolta tulee pyytää lausunto vedenalaisen arkeologisen pe-
rinnön osalta. 

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelmasta ja asemakaavaluonnoksesta.

2.10.2014 Lausunto annettu

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

sari.saresto(a)hel.fi

Rakennusvirasto 1.11.2016

HEL 2013-002028 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa päivi-
tetystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1176-01/16 ja kaava-
luonnoksesta. Määräaika on 4.11.2016.

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee Hakaniemenrannan, 
Sörnäistenrannan sekä Siltavuorensalmen alueita, jotka sijaitsevat Kal-
lion, Sörnäisten ja Kruununhaan kaupunginosissa. Tällä hetkellä suu-
relta osin kaupunkitilallisesti jäsentymätön alue suunnitellaan osaksi 
kantakaupunkia.

Asemakaava ja asemakaavan muutos mahdollistaa Kruunusillat  -
pikaraitiotieyhteyden, uuden Hakaniemensillan linjauksen sekä asuin- 
ja toimitilakortteleiden rakentamisen Hakaniemenrannan, Merihaan ja 
Suvilahden ympäristöön. Liikenneyhteyksien uudelleenjärjestelyn myö-
tä erityisesti jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden yhteyksiä, esteettömyyttä 
sekä rantojen käytettävyyttä voidaan alueella parantaa. 

Muutosalueen pinta-ala on 23,3 ha, josta maa-aluetta on 15,5 ha ja ve-
sialuetta 7,8 ha. Uutta kerrosalaa on noin 150 000 k-m². Asukasmäärän 
lisäys on noin 2500. Asuinkortteleiden keskimääräinen tehokkuus on 
ek=2,40.

Alueella ja sen läheisyydessä on tällä hetkellä vireillä erilaisia kehittä-
mishankkeita. Näiden kaikkien hankkeiden yhteisvaikutuksia ja mahdol-
listen toteutuksen järjestystä tulee jatkosuunnittelussa tutkia ja tarken-
taa.
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Kaavaselostuksessa on todettu, että alue on esteettömyyden kannalta 
normaalia aluetta. Joukkoliikenteen tärkeät solmukohdat ovat aina es-
teettömyyden erikoistasoa ja muut alueet ovat esteettömyyden perus-
tasoa.

Sörnäistenrannassa on koira-aitaus. Aitauksen tarve alueella ei tule 
poistumaan. Päinvastoin alueen asukasmäärän lisääntyminen lisää 
myös koirien määrää alueella. Hankkeessa tulee tutkia aitauksen sijoit-
tamista alueelle tai sen välittömään läheisyyteen. Tiivistyvässä kau-
punkirakenteessa viheralueiden käyttö ja niihin kytkeytyvien erilaisten 
palveluiden tarve kasvaa. 

Jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota huolto- sekä pelastusyh-
teyksiin ja -paikkoihin.

Siltavuorenrannassa oleva pienvenesatama-alue puuttuu asemakaava-
luonnoksesta. Tämän lisäksi Hakaniemenrannan laiturista operoi laut-
taliikenne Korkeasaareen, Vallisaareen, itäiseen saaristoon sekä ti-
lauskalustoa.  

Jätevedenpumppaamolle varattu alueen osa (et-1) on merkitty osaksi 
keskustatunnelivarauksen päällä. Mahdollinen keskustatunneli on ky-
seisessä kohdassa ns. betonitunneli. Rakennukset perustetaan alusta-
van yleissuunnitelman mukaan alueella pitkälti porapaaluille. Betoni-
tunnelin seinän tukirakenteet ovat haastavia toteuttaa, jos pumppaamo 
sijaitsee sen päällä.

Hakaniemensillalle osoitetaan uusi linjaus nykyisen sillan itäpuolelta. 
Sillan alituskorkeudeksi on ilmoitettu selostuksessa 5,25 metriä. Määri-
teltyä alituskorkeutta tulkitaan mitaksi rakenteen pintaan. Virallisessa 
alituskorkeudessa tulee huomioida myös aaltoiluvara.

Merihaka-Nihti sillan kaava-alueen (W-1) rajaus on kapea. Kaava-
alueen rajausta myös rannan kohdilla tulee leventää. Kruunusillat-
suunnitteluohjeen mukaan pysäkin tasaisen palvelualueen pituus tulee 
olla 45 m. Jatkosuunnittelussa asia tulee tarkistaa.  

Selostuksessa todetaan että, maaperän ja merenpohjan sedimenttien 
pilaantuneisuus, vaikeasti rakennettava maaperä, rantarakenteet ja 
laajat ruoppaus- ja täyttötyöt sekä olemassa olevat kunnallistekniikan 
verkostot edellyttävät kaupungilta merkittäviä ennakkoinvestointeja. 
Rakennusviraston mielestä ennen kaavan jatkokäsittelyä kaavan mu-
kaisista rakenteista (silta ja rantarakenteet) sekä katujen ja kunnallis-
teknisten johtojen muutoksista tulee laatia riittävän tarkat tekniset yleis-
suunnitelmat, jotta kaavan kaupungille aiheuttamat kustannukset pysty-
tään luotettavasti selvittämään ja kaavan taloudelliset edellytykset var-
mistamaan.
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Rakennusvirastolla ei ole tällä hetkellä muuta huomautettavaa päivite-
tystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1176-01/16 ja kaavaluon-
noksesta.

14.10.2014 Lausunto annettu

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

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

heikki.takainen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 31.10.2016

HEL 2013-002028 T 10 03 03

Oleellisin seikka Hakaniemenrannan ja Sörnäistenrannan asemakaa-
van muutoksessa on varautuminen ilmastomuutoksesta aiheutuviin 
sään ääri-ilmiöiden lisääntymiseen sekä merenpinnan nousun. Kiinteis-
töviraston geoteknisen osaston tilaamassa ja Ilmatieteen laitoksen to-
teuttamassa tutkimushankkeessa tehtiin aalto-, tuuli- ja vedenkorkeus-
mittauksia, joita yhdistettiin matemaattisiin aaltomalleihin. Tulosten 
avulla on luotu kartasto ”Turvalliset rakentamiskorkeudet Helsingin 
rannoilla vuosina 2020, 2050 ja 2100". Kartastossa on otettu huomioon 
Ilmatieteen laitoksen arviot siitä, miten ilmastonmuutos vaikuttaa tule-
vaisuudessa meriveden korkeuteen. Liitekuvassa on ote Hakaniemen-
rannan ja Sörnäistenrannan osalta kyseisestä kartastosta. Sen mukaan 
merivesi nousee Pohjoisrannassa tasolle +3,5 (N2000), Hakaniemen-
rannassa tasolle +3,4 (N2000) ja Suvilahden pohjukassa tasolle +3,2 
(N2000) vuoteen 2100 mennessä. Edellä luetellut tasot ovat selvästi 
alueen nykyisiä maanpinnan tasoja korkeampia. Ongelma on ratkaista-
vissa tulvasuojelutoimenpiteillä ja/tai toteuttamalla rakenneratkaisut, 
jotka sietävät meriveden nousun rakenteisiin.

Kohteet sijoittuvat mereen rakennettavan uuden täytön alueelle. Uuden 
täytön paksuus tulee olemaan paikoitellen > 17m. Ruopattavan savi-
kerroksen paksuus merialueella on 1…10m, vesisyvyys ruopattavalla 
alueella vaihtelee noin 2…8 m. Nykyisen rantarakenteen alle on jäänyt 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2020 105 (108)
Kaupunginhallitus

Asia/3
16.03.2020

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

savikerroksia. Tulevien rakennusten perustamiskustannukset tulevat 
olemaan normaalia selvästi korkeampia. Kohteessa joudutaan käyttä-
mään kalliimpia paalutyyppejä olemassa olevien täyttöjen vuoksi. Kus-
tannuksia voidaan kohtuullistaa tehokkaalla rakentamisoikeudella, jol-
loin pohjarakennuskustannukset jakautuvat suuremmalle kerrosalalle.

Meritäytön tekeminen ja siihen tarvittavan materiaalin saanti tulee sovit-
taa yhteen kaupungin suurten louhintakohteiden kanssa. Täyttömateri-
aalin saatavuudella on suuret kustannusvaikutukset hankkeen kannal-
ta. Vaihtoehtona louhetäytölle on merihiekkatäyttö, jolloin myös uusien 
täyttöjen paalutettavuus helpottuisi. Uutta meritäyttöä tulee tehdä ker-
ralla laajalla alueella. Meritäyttöalueen pilkkominen pieniin osiin hanka-
loittaa täytön vaatimaa tiivistystyötä. Paksut louhetäyttökerrokset vaati-
vat tiivistystyöltä suuria energiamääriä. Suurien energiamäärien käyt-
täminen vaatii laajan varoalueen. Olemassa olevat rakenteet, uudet ra-
kennukset ja rakenteet tekevät vaadittavasta syvätiivistyksestä tekni-
sesti erittäin vaikean. Vaihtoehtoinen merihiekkatäyttö ja siihen sovel-
tuva täryhuuhtelu olisi myös ympäristövaikutusten kannalta hyvä rat-
kaisu. 

Ruoppauksen ja meritäytön tekeminen ahtaassa kaupunkiympäristössä 
ja olemassa olevien rantatäyttöjen kohdalla tulevat olemaan erittäin 
haastavia työvaiheita. Työvaiheiden suunnitteluun sekä työn tekemisen 
turvallisuuteen tulee kiinnittää suurta huomioita, ml. alueen työnaikai-
nen stabiliteetti. Edellä olevaa tilannetta ajatellen olisi korkea aika ottaa 
käyttöön savi- ja liejukerrosten vahvistaminen (paikalleen stabilointi) 
ruoppauksen sijasta. Toistaiseksi emme ole Helsingissä saaneet liik-
keelle yhtään vesialueella tapahtuvaa paikoilleen stabilointi -projektia, 
mutta tätä asemakaavan muutosta ajatellen pehmeiden, mahdollisesti 
pilaantuneiden maakerrosten paikoilleen stabilointi merialueella olisi 
ehdottoman hyödyllinen.

Keskustatunnelin tilavarauksen sovittaminen tiiviiseen kaupunkiraken-
teeseen on haastava tehtävä

Lisätiedot
Miia Paatsema, projektipäällikkö, puhelin: 310 37820

miia.paatsema(a)hel.fi
Ilkka Vähäaho, osastopäällikkö, puhelin: 310 37811

ilkka.vahaaho(a)hel.fi
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 180, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 192, 193, 194 ja 
195 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 184, 189, 190 ja 191 §: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 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä 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
180 - 194 §

Anni Sinnemäki
puheenjohtaja
195 §

Jenni Björksten
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Sanna Vesikansa Marcus Rantala

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 25.03.2020.


