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Kokousaika 16.08.2021 16:00 - 18:32

Kokouspaikka Kaupungintalon terassikabinetti / sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Vartiainen, Juhana pormestari
poistui 18:21, läsnä: 564 - 574 §

Sinnemäki, Anni apulaispormestari
kaupunginhallituksen 1. varapu-
heenjohtaja

Razmyar, Nasima (etänä) apulaispormestari
kaupunginhallituksen 2. varapu-
heenjohtaja

Arhinmäki, Paavo (etänä) apulaispormestari
Gebhard, Elisa (etänä)
Halla-aho, Jussi (etänä)
Iskanius, Anniina
Koskela, Minja
Nuorteva, Johanna (etänä)
Rantala, Marcus (etänä)
Rantanen, Tuomas (etänä)
Sarkomaa, Sari (etänä)
Sazonov, Daniel apulaispormestari
Vanhanen, Reetta (etänä)
Vierunen, Maarit

Muut

Diarra, Fatim (etänä) kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
esteellinen: 565 §

Rydman, Wille (etänä) kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-
johtaja

Torsti, Pilvi (etänä) kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-
johtaja

Sarvilinna, Sami (etänä) kansliapäällikkö
Jolkkonen, Juha (etänä) sosiaali- ja terveystoimialan toimia-

lajohtaja
Järvenkallas, Satu (etänä) vs. kasvatuksen ja koulutuksen toi-

mialajohtaja
Laitio, Tommi (etänä) kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-

taja
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Hyvärinen, Silja (etänä) vs. kaupunkiympäristön toimialajoh-
taja
saapui 17:30, läsnä 568 - 574 §

Manninen, Rikhard (etänä) vs. kaupunkiympäristön toimialajoh-
taja 564 - 567 §
maankäyttöjohtaja, asiantuntija 568 
- 570 §
poistui 18:06, läsnä: 564 - 570 §

Gros, Nina (etänä) henkilöstöjohtaja
poistui 17:27, läsnä: 564 - 566 §

Kivelä, Liisa (etänä) viestintäjohtaja
Kühn, Markus (etänä) strategiajohtaja
Rinkineva, Marja-Leena (etänä) elinkeinojohtaja
Rope, Jenni (etänä) kaupunginlakimies
Saxholm, Tuula (etänä) rahoitusjohtaja
Summanen, Juha (etänä) hallintojohtaja

poistui 17:30, läsnä: 564 - 567 §
Peltonen, Antti (etänä) hallintopäällikkö
Turtola, Ilona viestintäasiantuntija
Vennelä, Asta hallintoasiantuntija
Nirkko, Saara hallintoasiantuntija
Reinikainen, Mikko (etänä) tiimipäällikkö

asiantuntija
poistui 17:01, läsnä: 564 - osa 565 
§:ää

Puheenjohtaja

Juhana Vartiainen pormestari
564 - 574 §

Anni Sinnemäki apulaispormestari
klo 18:21 - 18:32

Esittelijät

Juhana Vartiainen pormestari
564 §, 570 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
565 - 569 §, 571 - 574 §

Pöytäkirjanpitäjä

Asta Vennelä hallintoasiantuntija
564 - 574 §
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§ Asia

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

565 Asia/2 V 8.9.2021 Lauttasaaren Koivusaaren asemakaava ja asemakaavan 
muutos (nro 12587)

566 Asia/3 V 25.8.2021 Kruunusillat-hankkeen hankesuunnitelman enimmäishin-
nan korottaminen raitiotieosuuden osalta

567 Asia/4 V 25.8.2021 Eräiden vuoden 2021 talousarvioon merkittyjen määrära-
hojen ylittäminen Kruunusillat-hankkeen liittyvien hankkeiden vuoksi

568 Asia/5 V 25.8.2021, Jäsenten valitseminen Helsingin ja Uudenmaan sairaan-
hoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2021 alkavaksi toimikau-
deksi

569 Asia/6 F 25.8.2021, Val av ledamöter i fullmäktige för Kårkulla samkommun 
för mandattiden som börjar 2021

569 Asia/6 V 25.8.2021, Jäsenten valitseminen Kårkulla samkommun -nimisen 
kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

570 Asia/7 Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelman 
raami ja laatimisohjeet

571 Asia/8 Selvitys apulaisoikeuskanslerille kantelusta kaupunginhallituksen vah-
vistamista nuorisoneuvoston lautakuntaosallistumisen periaatteista

572 Asia/9 Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi kaupunkipyörä-
aseman lisäämisestä Lauttasaaren Tiirasaarentielle

573 Asia/10 Utlåtande om Kårkulla samkommuns ekonomiplan 2022–2024

573 Asia/10 Lausunto Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän taloussuunni-
telmasta vuosiksi 2022-2024

574 Asia/11 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 564
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 Marcus 
Rantalan ja Nasima Razmyarin sekä varatarkastajiksi Minja Koskelan 
ja Reetta Vanhasen.

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 565
V 8.9.2021 Lauttasaaren Koivusaaren asemakaava ja asemakaavan 
muutos (nro 12587)

HEL 2016-000235 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle kahdeksi viikoksi.

Käsittely

Esteelliset: Fatim Diarra 
Esteellisyyden syy: yleislausekejääviys (hallintolaki 28.1 § 7 kohta)

Asian käsittelyn aikana kuultavana oli tiimipäällikkö Mikko Reinikainen. 
Asiantuntija Reinikainen poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta. 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle kahdeksi 
viikoksi Marcus Rantalan ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12587 kartta, päivätty 
19.5.2020, muutettu 4.5.2021

2 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12587 selostus, päivätty 
19.5.2020, muutettu 4.5.2021, päivitetty Kylk:n 4.5.2021 päätöksen 
mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 31.1.2017, täydennetty 19.5.2020 ja 20.4.2021 
sekä asukastilaisuuden (12.4.2016) muistio

4 Osa päätöshistoriaa
5 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7054)
6 Havainnekuva, 20.4.2021
7 Liittyminen kaupunkirakenteeseen, ympäristön rakeisuuskaavio
8 Näkymäkuvia, IKEA:n viitesuunnitelman materiaalia, Julkisen ulkotilan 

yleissuunnitelman materiaalia

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus
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Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:  

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 31. kaupunginosan (Lauttasaari, Koivu-
saari) kortteleiden 31150, 31151, 31156–31163, 31207–31210, osan 
kortteleista 31164, 31165, 31173 ja 31174 sekä katu-, puisto-, liikenne-
, venesatama- ja vesialueiden asemakaavan ja 31. kaupunginosan 
(Lauttasaari, Koivusaari) katu-, puisto-, venesatama- ja vesialueiden 
asemakaavan muutoksen (muodostuvat uudet korttelit 31164–31178) 
19.5.2020 päivätyn ja 4.5.2021 muutetun piirustuksen nro 12587 mu-
kaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaava ja asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Koivu-
saaren maa-aluetta, ympäröivää merialuetta, Länsiväylää ja maapen-
kereitä Koivusaaren itä- ja länsipuolella. Lisäksi alueeseen kuuluvat 
Länsiväylän reunustat tien ja korttelialueiden välissä Katajaharjun sillal-
le asti. Kaava-alue sijaitsee Lauttasaaren länsipuolella noin viiden ki-
lometrin päässä Helsingin ydinkeskustasta. Espoon ja Helsingin väli-
nen kaupungin raja sijaitsee Koivusaaren ja Hanasaaren välissä. 

Suunnittelualue on osa Lauttasaaren kaupunginosaa Länsi-
Helsingissä. Koivusaari rajautuu lännessä Espoon kuntarajaan ja idäs-
sä Lauttasaaren Katajaharjun alueeseen. Pohjoisessa ja etelässä 
aluetta ympäröi merialue. 

Kaavaratkaisu on tehty, koska Koivusaaren sijainti tehokkaan joukkolii-
kenneyhteyden varrella tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden täydentää 
kaupunkirakennetta. Tavoitteena on, että Koivusaareen rakennetaan 
uusi asunto- ja työpaikka-alue metroaseman ympärille. Kaupunkiraken-
teen lähtökohtana on uuden tehokkaan joukkoliikenneyhteyden ohella 
ympäröivä saaristomaisema ja meri.

Suunnittelun tavoitteena on hyödyntää merellistä ympäristöä ja maise-
maa mahdollisimman monipuolisesti asuinympäristön, julkisen ulkotilan 
ja työ- ja liiketilojen suunnittelussa. 

Kaavaratkaisussa on erityisesti pyritty ratkaisemaan se, että kaikista 
suunnitelluista asunnoista ja työpaikoista on kävelyetäisyys metroase-
malle. Asunnot, työtilat ja julkiset ulkotilat aukeavat erilaisiin vaihteleviin 
merellisiin ympäristöihin. Merelliset toiminnot, kuten veneily ovat osa 
Koivusaaren suunniteltua identiteettiä ja tärkeimmät julkiset ulkotilat si-
joittuvat rannoille. 
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Alueelle on suunniteltu uusi metroaseman ympärille rakentuva kaupun-
ginosa. Koivusaari tarjoaa kaupunkimaisen asumisvaihtoehdon niille, 
jotka arvostavat palvelujen hyvää saavutettavuutta, tehokasta joukkolii-
kennettä ja keskustan läheisyyden tarjoamaa mahdollisuutta monipuo-
liseen kaupunkielämään. Alueella on kaksi suurta venesatamaa, jotka 
sopivat pursiseurojen käyttöön. Koivusaaresta suunnitellaan toiminnal-
lisesti monipuolinen alue, jossa erilaiset asuinkorttelit ja asumismuodot 
ovat mahdollisia ja merimaisema näkyy niin asuntoihin, toimitiloihin 
kuin julkiseen tilaan. Toimistotyöpaikat ja kaupalliset palvelut Koivusaa-
ren keskustassa tuovat alueelle toimintaa ja ihmisiä myös päivällä. Koi-
vusaaren keskustaan on suunniteltu IKEA:n tavaratalo ja siihen liittyviä 
muita liike- ja toimitiloja, jotka parantavat palvelutarjontaa koko Helsin-
gissä ja monipuolistavat Koivusaaren kaupunkirakennetta.

Koivusaarelle on suunnitelmassa luotu omaleimainen ja tunnistettava 
hahmo ja identiteetti, joka noudattaa julkisen kansainvälisen kilpailun 
voittaneen ehdotuksen pohjalta kehitellyn suunnitelman keskeisiä aja-
tuksia. Koivusaaren korttelit rajaavat saaristomaisemaa polveilevin ja 
kaartuvin julkisivuin niin, että rakennetun ja rakentamattoman alueen 
raja on selvä. Koivusaaren sisäosiin muodostuu suojattuja, mittakaaval-
taan ja tilan tunnultaan intiimejä piha- ja katutiloja. 

Uutta asuntokerrosalaa on 194 560 k-m². Liike- ja toimitilakerrosalaa on 
78 750 k-m² ja julkista rakentamista 12 200 k-m².

Tonttien keskimääräinen tehokkuusluku on e=2,26. 

Asukasmäärän lisäys on n. 5 000 asukasta. Työpaikkamäärän lisäys n. 
3 300–4 000 työpaikkaa.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma, piirustus 
nro 7054, jonka mukaan uusi katu, Vaskilahdenkatu, yhdistää Koivu-
saaren Lauttasaareen, Koivusaaren eritasoliittymä korvaa Katajaharjun 
eritasoliittymän ja Länsiväylän yli rakennettava Koivusaaren puistokatu 
yhdistää eteläisen ja pohjoisen Koivusaaren toisiinsa. Katujen sekä 
ranta- ja puistoreittien muodostama jalankulkuverkko on kattava. Met-
roasemalle on luontevat ja suorat yhteydet. Pyöräily on katuluokasta 
riippuen pyöräkaistoilla tai ajoradalla. Katuverkkoa täydentävät puisto-
raitit ja pihakadut. Pyöräliikenteen pääreitti Länsibaana on Länsiväylän 
pohjoispuolella. 

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Koivusaari 
muuttuu nykyisestä väljästi veneilijöiden käyttöön rakennetusta ja osit-
tain virkistyskäytössä olevasta saaresta kaupunkimaisesti rakennetuksi 
saareksi ja Koivusaari liittyy osaksi metron varren tiivistyvää ja Espoo-
seen jatkuvaa kaupunkirakennetta. Rakennetulla Koivusaarella on tun-
nistettava omaleimainen identiteetti, joka syntyy pehmeästi kaartuvista 
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kortteleista ja alueen päistään keskiosaan loivasti nousevasta aluesil-
huetista.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista mahdollistamalla uutta kaupunkirakennetta metroaseman lähei-
syyteen. Koivusaaren osayleiskaava on hyväksytty vuonna 2015 eikä 
Helsingin yleiskaava 2016 korvannut sitä, joten suunnittelua ohjaa ao. 
osayleiskaava. Kaavaratkaisu on oikeusvaikutteisen osayleiskaavan 
mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella on kaksi suurehkoa venesatamaa ja saarella sijaitsevat raken-
nukset liittyvät enimmäkseen veneilytoimintaan. Rakennuksista merkit-
tävimmät ovat NJK:n pursiseuran puusta rakennettu rakennusryhmä 
kerho-, koulutus- ja varastotiloineen, veneilyalan liikkeen käytössä ole-
va vanha rappausjulkisivuinen teollisuusrakennus saaren itäreunalla ja 
punatiilinen edustushuvila rantasaunoineen Länsiväylän pohjoispuoli-
sella osalla saarta.

Länsiväylä kulkee Koivusaaren halki. Tiemaisema ja tiealueen vaatima 
maa-alue on aluetta voimakkaasti leimaava elementti. Leveä tiealue ja-
kaa alueen toiminnallisesti ja visuaalisesti kahtia erottaen saaren etelä- 
ja pohjoisosan toisistaan.

Koivusaaren etelä- ja pohjoiskärjet ovat puustoisia ja enimmäkseen 
luonnonrantaisia. Saaren eteläkärjessä on puistoalue, jossa sijaitsee 
avokallioita, siirtolohkare ja rantaniitty. Alkuperäinen Koivusaari on yh-
distetty sen eteläpuolella sijainneeseen pienempään Leppäsaareen 
täyttömaalla.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1977–2012. Kaa-
vojen mukaan Länsiväylän eteläpuolinen osa Koivusaarta, vesialue 
saaren länsipuolella ja Vaskilahden alue on merkitty asemakaavassa 
venesatama-alueeksi (Uvs). Koivusaaren eteläkärki on asemakaavas-
sa puistoaluetta (P) samoin kuin osia saaren keskellä. Lisäksi Koivu-
saaressa on katualuetta. 

Alueella on lisäksi voimassa Länsimetron rakentamista varten laaditut 
asemakaavat vuosilta 2009 ja 2012. Asemakaavojen mukaan Koivu-
saareen voi toteuttaa metrotunnelin ja Koivusaaren aseman Lauttasaa-
ren puoleisen sisäänkäyntirakennuksen sekä ilmavaihdon, paloturvalli-
suuden ja huollon kannalta välttämättömät rakenteet Koivusaaressa.
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Länsiväylän pohjoispuolella oleva osa Koivusaaresta on asemakaavoit-
tamaton.

Helsingin kaupunki omistaa kaava-alueen maa- ja vesialueet. Porstan 
saari on yksityisomistuksessa. Länsiväylän aluetta hallinnoi valtio. Kaa-
varatkaisu on tehty kaupungin aloitteesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia il-
man arvonlisäveroa seuraavasti (03/2021):

Esirakentaminen 45–50 milj. euroa 
Ranta-alueet ja -rakenteet 35–40 milj. euroa 
Kadut ja aukiot 15–20 milj. euroa 
Puistot ja virkistysalueet 10 milj. euroa 
Länsiväylän siltakansi 15 milj. euroa 
Julkiset rakennukset 30 milj. euroa 
Länsiväylän järjestelyt 20 milj. euroa 
Yhteensä n. 170–185 milj. euroa 

Kustannusarvio ei sisällä liikenteen väliaikaisratkaisuja. Metroaseman 
ja siihen liittyvien rakenteiden sekä maanalaisten tilojen kustannuksista 
neuvotellaan jatkossa erikseen.

Länsiväylän alueen rakennustöiden kustannukset täsmentyvät erikseen 
laadittavassa tiesuunnitelmassa ja kustannusten jakoperusteista sovi-
taan erikseen valtion ja kaupungin kesken.

Kokonaisuudessaan kustannuksia on arvioitu aiheutuvan noin 175–185 
miljoonaa euroa. Uutta kaavoitettavaa kerrosalaa kohden aiheutuu kus-
tannuksia noin 650 euroa/k-m².

Kaupungille kertyy tuloja uuden kaavoitettavan rakennusoikeuden 
myymisestä ja vuokraamisesta. Asumisen ja maankäytön toteutus- eli 
AM-ohjelman 2021-2024 mukaisen hallinta- ja rahoitusmuotojakauman 
perusteella rakennusoikeuden arvo on noin 240–250 miljoonaa euroa.

Muut kustannukset

Asemakaavan toteuttaminen edellyttää myös uusien kunnallisteknisen 
huollon verkostojen rakentamista. Näistä kustannuksista pääsääntöi-
sesti vastaavat verkonhaltijat. Kustannukset jakaantuvat seuraavasti:

Vesihuolto 6,6 milj. euroa 
Kaukolämpö 2,3 milj. euroa 
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Sähköverkko 3,5 milj. euroa 
Yhteensä 12,4 milj. euroa 

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

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

Kaupunkisuunnittelulautakunta on käsitellyt siinä esitetyt mielipiteet ja 
kannanotot 25.4.2017 hyväksyessään Koivusaaren asemakaavaluon-
noksen ja 2.6.2020 hyväksyessään Koivusaaren asemakaavaehdotuk-
sen.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 19.6.–19.8.2020.

Kaavaehdotuksesta tehtiin 52 muistutusta.

Muistutuksissa esitetyt kriittiset huomautukset kohdistuivat Koivusaaren 
asemakaavan lainmukaisuuteen, rakentamisen määrään ja mittakaa-
vaan, rakentamisen suhteeseen ympäristöönsä, meritäyttöjen laajuu-
teen, luontoarvoihin, maisemaan ja kaupunkikuvaan, rakentamisen ta-
louteen, veneilyn edellytyksiin Koivusaaressa ja liikenteen toimivuuteen 
sekä Länsiväylän jatkosuunnitteluun (kaupunkibulevardi). Useassa 
muistutuksessa on yhdytty Lauttasaari-Seuran muistutuksessa esittä-
miin kannanottoihin.

Muistutuksissa nousevat esille enimmäkseen samat asiat ja aihepiirit 
kuin asemakaavaprosessin aikaisemmissa vaiheissa. Näihin asioihin ja 
aihepiireihin on vastattu vuorovaikutusraportissa.

Joissakin muistutuksissa on kuitenkin todettu asemakaavan olevan 
erinomainen ja parantavan myös Lauttasaaren lounais- ja länsiosan 
palveluiden saatavuutta. Muutoksen todetaan olevan myönteinen, kun-
han alueen eteläosan luontoarvot säilytetään ja että rantojen tulee olla 
asemakaavaehdotuksen mukaisesti avoimia kaikille eikä niiden tule olla 
pelkästään yksityisten venekerhojen käytössä. Yhdyskuntarakenteen 
tiivistäminen metroliikenteen varteen vastaa hyvin Helsingin strategisiin 
tavoitteisiin ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävästä kau-
pungista. 

Lausunnot kaavaehdotuksesta saatiin seuraavilta tahoilta: Helen Oy, 
Helen Sähköverkko Oy, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL), 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY), Uudenmaan elinkeino-, lii-
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kenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), Länsimetro Oy, Espoon kau-
punki, Museovirasto ja kaupunginmuseo.  

Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat Länsiväylän tilanva-
rauksiin, meluun ja ilmanlaatuun, rakennettuun kulttuuriympäristöön, 
kaupan mitoitukseen, pintavesien hallintaan ja luonnonympäristöön, 
vesihuollon tilanvarausten riittävyyteen ja vesihuollon yleissuunnitel-
man tarkentamiseen jatkosuunnittelussa, joukkoliikenteen järjestelyihin 
rakentamisen aikana, varautumiseen pienkalustolinjan liikennöintiin 
Koivusaaressa, luontevan ja saumattoman seudullisen pyöräilyreitin 
varmistamiseen muuttuvassa ympäristössä Koivusaaressa ja Kataja-
harjussa, metroaseman teknisten reunaehtojen huomioon ottamiseen 
asemakaavassa ja rakentamisessa sekä metroaseman rakennusoikeu-
teen ja palveluiden mahdollistamiseen metroaseman yhteydessä.

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. 

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. 

Julkisen nähtävilläolon jälkeen järjestettiin viranomaisneuvottelu 
10.12.2020. Viranomaisneuvottelu järjestettiin ELY-keskuksen aloit-
teesta.

Viranomaisneuvottelun muistio on esitetty vuorovaikutusraportissa ja 
sen sekä ELY-keskuksen lausunnon perusteella kaavaan on tehty tar-
kistuksia.

Jatkosuunnitteluohjeet

Päättäessään esityksestä kaupunginhallitukselle lautakunta hyväksyi 
seuraavat, jatkosuunnittelua koskevat ohjeet:

Jatkosuunnittelussa pyritään mahdollisuuksien mukaan lisäämään ran-
ta-alueiden viihtyisyyttä erityisesti täyttömaan osalta. 

Jatkosuunnittelun yhteydessä varmistetaan pyöräväylien toteuttaminen 
niin, että ne mahdollistavat sujuvan ja turvallisen pyöräreittien kokonai-
suuden Lauttasaaren ja Espoon pyöräväyläverkostoon.
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Lautakunta edellytti, että Länsiväylän liittymän tarkemmassa jatko-
suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että liittymä ei vie 
tilaa enemmän kuin on välttämätöntä.

Lautakunta totesi, että kaupungin on tarpeen tutkia ja arvioida jatkos-
sakin Länsiväylän ympäristön maankäyttöä ja edellytyksiä sille, että 
Helsingin yleiskaavan 2016 valtuuston päättämät linjaukset maankäy-
tön osalta voisivat toteutua myös Länsiväylän varressa.

Tarkemmat perustelut

Kaavaratkaisun vaikutukset ja tarkemmat 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 ja asemakaavan muutoksen nro 12587 kartta, päivätty 
19.5.2020, muutettu 4.5.2021

2 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12587 selostus, päivätty 
19.5.2020, muutettu 4.5.2021, päivitetty Kylk:n 4.5.2021 päätöksen 
mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 31.1.2017, täydennetty 19.5.2020 ja 20.4.2021 
sekä asukastilaisuuden (12.4.2016) muistio

4 Osa päätöshistoriaa
5 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7054)
6 Havainnekuva, 20.4.2021
7 Liittyminen kaupunkirakenteeseen, ympäristön rakeisuuskaavio
8 Näkymäkuvia, IKEA:n viitesuunnitelman materiaalia, Julkisen ulkotilan 

yleissuunnitelman materiaalia

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Muistutukset
4 Tehdyt muutokset

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet
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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

Museovirasto, kulttuu-
riympäristön suojelu

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Espoon kaupunki, Hal-
lintokeskus

Esitysteksti

Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun liiken-
ne -kuntayhtymä

Esitysteksti

Helsingin seudun ympä-
ristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Länsimetro Oy Esitysteksti

Tiedoksi

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

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 04.05.2021 § 224

HEL 2016-000235 T 10 03 03

Hankenumero 0845_2

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle  

 19.5.2020 päivätyn ja 4.5.2021 muutetun asemakaava- ja asema-
kaavan muutosehdotuksen nro 12587 hyväksymistä. Asemakaava 
koskee 31. kaupunginosan (Lauttasaari, Koivusaari) kortteleita 
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31150, 31151, 31156–31163, 31207–31210, osaa kortteleista 
31164, 31165, 31173 ja 31174 sekä katu-, puisto-, liikenne-, vene-
satama- ja vesialueita ja asemakaavan muutos koskee 31. kaupun-
ginosan (Lauttasaari, Koivusaari) katu-, puisto-, venesatama- ja ve-
sialueita (muodostuvat uudet korttelit 31164–31178).

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.
 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-

toihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat 
luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työ-
pajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksen-
teko

 että jatkosuunnittelussa pyritään mahdollisuuksien mukaan lisää-
mään ranta-alueiden viihtyisyyttä erityisesti täyttömaan osalta.

 jatkosuunnittelun yhteydessä varmistetaan pyöräväylien toteuttami-
nen, niin että ne mahdollistavat sujuvan ja turvallisen pyöräreittien 
kokonaisuuden Lauttasaaren ja Espoon pyöräväyläverkostoon.

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.

Lautakunta edellyttää että Länsiväylän liittymän tarkemmassa jatko-
suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että liittymä ei vie 
tilaa enemmän kuin on välttämätöntä.

Lautakunta toteaa, että kaupungin on tarpeen tutkia ja arvioida jatkos-
sakin Länsiväylän ympäristön maankäyttöä ja edellytyksiä sille, että 
yleiskaavan 2016 valtuuston päättämät linjaukset maankäytön osalta 
voisivat toteutua myös Länsiväylän varressa.

Käsittely

04.05.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavana oli tiimipäällikkö Mikko Reinikainen. Asiantun-
tija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Atte Kaleva: Lisätään kohtaan (2) kolmas viiva:
– että jatkosuunnittelussa pyritään mahdollisuuksien mukaan lisää-
mään ranta-alueiden viihtyisyyttä erityisesti täyttömaan osalta.

Kannattaja: Sirpa Asko-Seljavaara

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Atte Kale-
van vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Sirpa Asko-Seljavaara: Jatkosuunnittelun yhteydessä varmistetaan 
pyöräväylien toteuttaminen, niin että ne mahdollistavat sujuvan ja tur-
vallisen pyöräreittien kokonaisuuden Lauttasaaren ja Espoon pyöräväy-
läverkostoon.

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Sirpa As-
ko-Seljavaaran vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Lautakunta edellyttää että Länsiväylän liittymän tar-
kemmassa jatkosuunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, 
että liittymä ei vie tilaa enemmän kuin on välttämätöntä.

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sin-
nemäen vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Lautakunta toteaa, että kaupungin on tarpeen tutkia ja 
arvioida jatkossakin Länsiväylän ympäristön maankäyttöä ja edellytyk-
siä sille, että yleiskaavan 2016 valtuuston päättämät linjaukset maan-
käytön osalta voisivat toteutua myös Länsiväylän varressa.

Kannattaja: Risto Rautava

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lautakunta toteaa, että kaupungin on tarpeen tutkia ja ar-
vioida jatkossakin Länsiväylän ympäristön maankäyttöä ja edellytyksiä 
sille, että yleiskaavan 2016 valtuuston päättämät linjaukset maankäy-
tön osalta voisivat toteutua myös Länsiväylän varressa.

Jaa-äänet: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva

Ei-äänet: 10
Mia Haglund, Eveliina Heinäluoma, Noora Laak, Jape Lovén, Antti Möl-
ler, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Anni Sinnemä-
ki, Mikko Särelä
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Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Anni Sinnemäen vastaehdotuk-
sen äänin 10-3.

20.04.2021 Pöydälle

02.06.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

26.05.2020 Pöydälle

19.05.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Mikko Reinikainen, tiimipäällikkö, asemakaavoitus, puhelin: 310 37206

mikko.reinikainen(a)hel.fi
Miika Vuoristo, arkkitehti, asemakaavoitus, puhelin: 310 37192

miika.vuoristo(a)hel.fi
Olga Veikkolainen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37280

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

anu.lamminpaa(a)hel.fi
Karri Kyllästinen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37347

karri.kyllastinen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 07.04.2020 § 22

HEL 2016-000235 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12587 pohjakartan 
kaupunginosassa 31 Lauttasaari. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja 
rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12587
Kaupunginosa: 31 Lauttasaari
Kartoituksen työnumero: 15/2019
Pohjakartta valmistunut: 1.4.2020 Uusinta (ensi tilaus 2019)
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000
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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 11.09.2019 § 67

HEL 2016-000235 T 10 03 03

Nimistötoimikunta on käsitellyt alueen nimistöä viimeksi 13.4.2016 § 
39. Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavia uusia nimiä:

Leppäsaarenaukio–Alholmsplatsen

(aukio)

Perustelu: Liitynnäinen, maantäyttöjen myötä Koivusaareen yhdistetyn 
Leppäsaaren mukaan.

Pursiseurankuja–Segelsällskapsgränden

(katu)

Perustelu:  Ryhmänimi (kilpapurjehdus ja pursiseuratoiminta); liitynnäi-
nen, Pursiseurankadun mukaan.

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 25.04.2017 § 191
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HEL 2016-000235 T 10 03 03

Ksv 0845_2

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

 hyväksyä 31.1.2017 päivätyn Koivusaaren asemakaava- ja asema-
kaavan muutosluonnoksen jatkosuunnittelun pohjaksi. Asemakaa-
valuonnos koskee 31. kaupunginosan (Lauttasaari, Koivusaari) kort-
teleita 31150–31162, osaa kortteleista 31163 ja 31164 sekä katu-, 
puisto-, liikenne- ja vesialueita. Asemakaavan muutosluonnos kos-
kee 31. kaupunginosan (Lauttasaari, Koivusaari) korttelin 31067 
tonttia 10, katu-, puisto- ja venesatama-alueita sekä vesialuetta 
(muodostuvat uudet korttelit osa kortteleita 31163 ja 31164 sekä 
korttelit 31165–31176)

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mieli-
piteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Lai-
turilla, Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-
sivuilla: kohdassa Päätöksenteko

www.hel.fi/ksv

 että jatkosuunnittelussa pyritään liikenneratkaisuissa ja liikenteen 
ohjauksella estämään läpiajoliikenteen valuminen Lauttasaaren ka-
tuverkkoon.

Käsittely

25.04.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Lautakunta päätti käsitellä esityslistan asian Akp/1 asian Ykp/3 jälkeen. 

Palautusehdotus:
Osmo Soininvaara: Lautakunta palauttaa asian valmisteltavaksi niin, et-
tä liittymälle Länsiväylään varataan katumaisen liittymän kokoinen tila. 

Kannattaja: Elina Moisio

Vastaehdotus:
Elina Moisio: Jatkosuunnittelussa pyritään liikenneratkaisuissa ja liiken-
teen ohjauksella estämään läpiajoliikenteen valuminen Lauttasaaren 
katuverkkoon.

http://www.hel.fi/ksv
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Kannattaja: Risto Rautava

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lautakunta palauttaa asian valmisteltavaksi niin, että liitty-
mälle Länsiväylään varataan katumaisen liittymän kokoinen tila. 

Jaa-äänet: 6
Michael Berner, Eija Loukoila, Jape Lovén, Matti Niiranen, Risto Rau-
tava, Heta Välimäki

Ei-äänet: 3
Nuutti Hyttinen, Elina Moisio, Osmo Soininvaara

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti jäsen Soininvaa-
ran palautusehdotuksen äänin 6 – 3 (tyhjä 0/poissa 0).

Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä jäsen Moision tekemän ja 
puheenjohtaja Rautavan kannattaman vastaehdotuksen.

28.02.2017 Pöydälle

14.02.2017 Pöydälle

31.01.2017 Pöydälle

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Marja Piimies

Lisätiedot
Mikko Reinikainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 37206

mikko.reinikainen(a)hel.fi

Opetusvirasto Opetustoimen johtaja 19.10.2016

HEL 2016-000235 T 10 03 03
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Suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa uuden asunto- ja työpaikka-
alueen rakentaminen Koivusaareen (n. 5 000 asukasta ja n. 3 800–4 
500 työpaikkaa) uuden metroaseman ympärille, Vattusaaren keskeisel-
le yritysalueelle. Kaikista suunnitelluista asunnoista ja työpaikoista on 
kävelyetäisyys asemalle ja uusi asunto- ja työpaikka-alue asettuu myös 
Länsiväylän ja nopean pyöräilyreitin varrelle. Suunnittelualue sijaitsee 
Lauttasaaren länsipuolella noin viiden kilometrin päässä Helsingin 
ydinkeskustasta ja muutosalueelle on osoitettu Kantakaupunki C2-
määräys joka myös mahdollistaa asuntokaavoituksen. Asemakaavan 
muutos koskee Koivusaaren maa-aluetta, ympäröivää merialuetta, 
Länsiväylää ja maapenkereitä Koivusaaren itä- ja länsipuolella. Lisäksi 
alueeseen kuuluvat Länsiväylän reunustat tien ja korttelialueiden välis-
sä Katajaharjun sillalle asti. Asemakaava-alueella on käynnissä Länsi-
metron rakennustyöt. Koivusaaren aseman Lauttasaaren puoleinen si-
säänkäynti valmistuu vuoden 2016 aikana. Koivusaaren maanalaisen 
aseman toteuttamiselle välttämättömät poistumistieyhteydet ja ilman-
vaihtokuilut rakennetaan samalla valmiiksi Koivusaaren puoleisen si-
säänkäynnin myöhempää toteuttamista varten.

Alueen kouluihin, Myllykallion kouluun sekä ruotsinkieliseen Drumsö 
lågstadieskolaniin kohdistuu jo lähivuosina kasvupaineita ja nyt käyn-
nistynyt asemakaavavaihe mahdollistaa uudemman tarvekartoituksen 
tilojen mitoituksen suhteen osana laajempaa kokonaistarkastelua. Ko-
konaissuunnittelussa on otettava huomioon asumisen, toimitilojen ja lii-
ketilojen riittävät tilanvaraukset ja pystyttävä arvioimaan olemassa ole-
vien kiinteistöjen riittävyys. 

Koivusaaren osalta varhaiskasvatus- ja koulutilojen mitoitus perustuu 
virastojen kanssa käytyihin neuvotteluihin ja saatuihin mitoitusohjeisiin, 
joiden mukaan noin 5 000 asukasta tuottaa Koivusaaressa tarpeen ra-
kentaa päiväkoti koivusaarelaisille ja ala-asteen tiloja noin sadalle 1–2-
luokkalaiselle. Mitoitusta on syytä katsoa koulun osalta uudelleen kaa-
van edetessä. Suunnitelmassa Koivusaaren korttelitalon laajuus (päi-
väkoti + ala-aste 1–2 luokat) on 3 300 kem2.

Lisätiedot
Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

mia.kuokkanen(a)hel.fi

Pelastuslaitos Pelastuskomentaja 22.04.2016 § 32

HEL 2016-000235 T 10 03 03

Päätös
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Pelastuslaitos päättää antaa Koivusaaren asemakaavamuutoksen 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1237-00/16 seuraavan kanna-
noton:

Pelastuslaitos toteaa, että kaavan jatkosuunnittelussa on kiinnitettävä 
erityistä huomioita alueen sammutusvesijärjestelyihin. Uusien alueiden 
sammutusvesijärjestelyiden suunnittelu on tehtävä yhteistyössä pelas-
tuslaitoksen kanssa. Kaavoituksessa on myös varauduttava mahdollis-
ten maanpäällisten palovesipostien tarvitsemiin tilavarauksiin, jotka 
selviävät tarkemmin vasta sammutusvesijärjestelyiden suunnittelussa.

Myös rakennusten pelastusturvallisuuteen ja etenkin asuinrakennusten 
varatiejärjestelyihin on kiinnitettävä jatkosuunnittelussa huomiota. Kaa-
valuonnoksessa esitetyt katu- ja reittivaraukset johtavat useammassa 
asuinkerrostalojen korttelissa siihen, että kaikkien asuntojen varatiet on 
mahdollista järjestää vain rakennuksen toiselle puolelle. Riippuen tule-
vien asuntojen koosta ja sijoituksesta, voi olla tarpeen suunnitella vara-
tiejärjestelyitä rakennusten kummallekin sivustalle. Tämä tulisi huo-
mioida kaavassa varaamalla myös pelastustiekäyttöön soveltuvia reit-
tejä riittävästi.

Päätöksen perustelut

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt pelastuslaitoksen kannanottoa 
Koivusaaren asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunni-
telmasta 1237-00/16.

Suunnittelualue sijaitsee Lauttasaaren länsipuolella noin viiden kilomet-
rin päässä Helsingin ydinkeskustasta. Espoon ja Helsingin välinen 
kaupungin raja sijaitsee Koivusaaren ja Hanasaaren välissä. Asema-
kaavan muutos koskee Koivusaaren maa-aluetta, ympäröivää meria-
luetta, Länsiväylää ja maapenkereitä Koivusaaren itä- ja länsipuolella. 
Lisäksi alueeseen kuuluvat Länsiväylän reunustat tien ja korttelialuei-
den välissä Katajaharjun sillalle asti.

Suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa uuden asunto- ja työpaikka-
alueen rakentaminen Koivusaareen (n. 5 000 asukasta ja n. 3 800–4 
500 työpaikkaa) uuden metroaseman ympärille.

Koivusaaren kaupunginosan laajentuessa huomattavasti nykyisestä, on 
tärkeää, että tulevien asukkaiden ja työntekijöiden turvallisuus sekä pe-
lastuslaitoksen toimintaedellytykset alueella on turvattu. Näihin voidaan 
kaavassa vaikuttaa tekemällä riittävät tilavaraukset sekä sammutusve-
si- että pelastus- ja varatiejärjestelyille alueella.

Lisätiedot
Pulmu Waitinen, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31237

pulmu.waitinen(a)hel.fi
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Rakennusvirasto 18.4.2016

HEL 2016-000235 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston pyytää rakennusviraston kannanottoa 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1237-00/16, 25.4.2016 men-
nessä.

Alustavassa asemakaavaluonnoksessa Länsiväylä on tiealuetta. Bule-
vardin kaavoitusta voidaan tutkia kun yleiskaavan ratkaisuista on pää-
tetty. Tien muuttaminen bulevardiksi vaatii sopimusta maankäytön 
muutoksista valtion kanssa.

Rakennusvirastolla ei ole huomauttamista osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmaan.

Rakennusvirastossa Koivusaaren asemakaavoituksen yhteyshenkilöinä 
toimivat aluesuunnittelija Anu Kiiskinen 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

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 15.4.2016

HEL 2016-000235 T 10 03 03

Koivusaari on kallioista aluetta. Myös maapeitteisten alueiden kalliopin-
ta on pääosin lähellä maanpintaa. Maaperä on enimmäkseen kitka-
maata ja vanhaa louhetäyttöä, jonka alla on paikoin savea ja silttiä. 
Noin puolet nykyisen Koivusaaren maa-alueelle sijoittuvista rakennuk-
sista on perustettavissa maanvaraisesti ja puolet paaluilla. Koivusaaren 
maa-alueen rakennettavuus on pääosin hyvä. Koivusaaren maanpinta 
on pääosin tason +3,0 alapuolella, joten nykyiselle maa-alueelle raken-
taminen vaatii runsaasti täyttöä.

Koivusaaren maa-alueen laajentaminen merialueelle vaatii merenpoh-
jan ruoppaamista ja täyttöä. Koivusaaren ranta-alueiden vesisyvyys on 
kohtuullinen, savikerrokset ovat ohuet ja alueella on vain vähän vai-
keasti rakennettavia vanhoja täyttöjä. Koivusaaren rantojen ja merialu-
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een rakennettavuus on parempi kuin Helsingin rannikolla keskimäärin. 
Ruoppauksen ja täyttötyön onnistuessa pääosa uuden täyttöalueen ra-
kennuksista voidaan perustaa maanvaraisesti.

Ennen rakentamista Koivusaari olisi logistisesti järkevä alue Helsingin 
massojen käsittelyyn. Varastoituja massoja olisi mahdollista käyttää 
täyttöinä ja esikuormituspenkereinä, mikä pienentäisi perustamiskus-
tannuksia. Koivusaaren täyttötöiden massatarpeen turvaamiseksi ja 
materiaalikustannusten pienentämiseksi on taloudellisesti järkevää va-
rata etukäteen suurehkoja louhintakohteita.

Lisätiedot
Harri Ruotsala, projektipäällikkö, puhelin: 310 70871

harri.ruotsala(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 13.04.2016 § 39

HEL 2016-000235 T 10 03 03

Nimistötoimikunta jatkoi edellisessä kokouksessa aloittamaansa kes-
kustelua Koivusaaren uudesta nimistöstä. Nimistötoimikunta päätti esit-
tää alueelle seuraavia uusia nimiä:

Alahanka–Läsidan
(katuaukio)
Perustelu: Ryhmänimi (kilpapurjehdus ja pursiseuratoiminta); Kielitoi-
miston sanakirjassa: alahanka = aluksen suojanpuoleinen laita, suo-
janpuoli;

Bågaskärinranta–Bågaskärsstranden
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (merisää); Bågaskärin mukaan, joka on Inkoon 
ulkosaaristossa Porkkalanselällä Suomenlahdessa sijaitseva saari, jos-
sa on vuonna 1955 perustettu Ilmatieteen laitoksen merisään havain-
toasema;

Estlanderinkuja–Estlandersgränden
(katu)
Perustelu: Muistonimi; liitynnäinen, Estlanderinlaiturin mukaan;

Estlanderinlaituri–Estlanderskajen
(venesatama)
Perustelu: Muistonimi; pikaluistelija, venesuunnittelija, purjehtija, arkki-
tehti (Axel) Gustaf Estlanderin (1876–1930) mukaan, joka suunnitteli 
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Helsinkiin mm. NJK:n paviljongin Valkosaareen arkkitehti Nils Johan 
Settergrenin kanssa;

Koivusaaren puistokatu–Björkholmsallén
(katu)
Perustelu: Liitynnäinen, Koivusaaren (saari ja kaupunginosan osa-alue) 
mukaan;

Koivusaarenpoukama–Björkholmsbukten
(lahti, poukama)
Perustelu: Liitynnäinen, Koivusaaren (saari ja kaupunginosan osa-alue) 
mukaan;

Koivusaarenpuisto–Björkholmsparken
(puisto)
Perustelu: Liitynnäinen, Koivusaaren (saari ja kaupunginosan osa-alue) 
mukaan;

Koivusaari–Björkholmen
(metroasema)
Perustelu: Koivusaaren (saari ja kaupunginosan osa-alue) mukaan;

Kotisatama–Hemmahamnen
(venesatama)
Perustelu: Ryhmänimi (kilpapurjehdus ja pursiseuratoiminta); 

Kotisatamanpuisto–Hemmahamnsparken
(puisto)
Perustelu: Ryhmänimi (kilpapurjehdus ja pursiseuratoiminta); liitynnäi-
nen, Kotisataman mukaan;

Märketinkatu–Märketgatan
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (merisää); Märketin mukaan, joka on pieni maja-
kastaan tunnettu luoto keskellä Ahvenanmeren pohjoisosaa eli Ahve-
nanraumaa. Luoto on puoliksi Ruotsin puolella, ja Suomen puoleinen 
osa kuuluu Hammarlandin kuntaan. Luodolla on vuonna 1977 perustet-
tu Ilmatieteen laitoksen merisään havaintoasema;

Märketinkuja–Märketgränden
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (merisää); liitynnäinen, Märketinkadun mukaan;

Kylmäpihlajankuja–Kylmäpihlajagränden
(katu)
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Perustelu: Ryhmänimi (merisää); liitynnäinen (Kylmäpihlajanrannan 
mukaan);

Kylmäpihlajanranta–Kylmäpihlajastranden
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (merisää); Kylmäpihlajan mukaan, joka on Rau-
man edustalla ulkosaariston reunalla Selkämeressä sijaitseva saari, 
jossa on vuonna 1990 perustettu Ilmatieteen laitoksen merisään ha-
vaintoasema;

Kylmäpihlajansilta–Kylmäpihlajabron
(silta)
Perustelu: Ryhmänimi (merisää); liitynnäinen (Kylmäpihlajanrannan 
mukaan);

Leppäsaarenkanava–Alholmskanalen
(kanava)
Perustelu: Liitynnäinen, maantäyttöjen myötä Koivusaareen yhdistetyn 
Leppäsaaren mukaan;

Leppäsaarenpuisto–Alholmsparken
(puisto)
Perustelu: Liitynnäinen, maantäyttöjen myötä Koivusaareen yhdistetyn 
Leppäsaaren mukaan;

Merisäänaukio–Sjövädersplatsen
(aukio)
Perustelu: Ryhmänimi (merisää);

Merisäänkatu–Sjövädersgatan
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (merisää); liitynnäinen, Merisäänaukion mukaan;
                     
Merisäänkuja–Sjövädersgränden
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (merisää); liitynnäinen, Merisäänaukion mukaan;

Merisäänpolku–Sjövädersstigen
(jalankulku- ja pyöräily-yhteys)
Perustelu: Ryhmänimi (merisää); liitynnäinen, Merisäänaukion mukaan;

Merisäänsilta–Sjövädersbron
(silta)
Perustelu: Ryhmänimi (merisää); liitynnäinen, Merisäänaukion mukaan;
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Merkkikallio–Signalberget
(aukio)
Ryhmänimi (kilpapurjehdus ja pursiseuratoiminta);

Orrengrundinranta–Orrengrundsstranden
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (merisää); Orrengrundin mukaan, joka on Perna-
jan saaristossa Loviisan edustalla Suomenlahdessa sijaitseva saari, 
jossa on vuonna 1974 perustettu Ilmatieteen laitoksen merisään ha-
vaintoasema;

Porstanaukio–Borstanplatsen
(aukio)
Perustelu: Liitynnäinen, läheisen Porsta-nimisen saaren mukaan;

Porstankaari–Borstanbågen
(katu)
Perustelu: Liitynnäinen, Porstanaukion mukaan;

Pursiseurankatu–Segelsällskapsgatan
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (kilpapurjehdus ja pursiseuratoiminta); 

Satamakapteeninkuja–Hamnkaptensgränden
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (kilpapurjehdus ja pursiseuratoiminta); liitynnäi-
nen, Satamakapteeninlaiturin mukaan;

Satamakapteeninlaituri–Hamnkaptenskajen
(venesatama)
Perustelu: Ryhmänimi (kilpapurjehdus ja pursiseuratoiminta); Kielitoi-
miston sanakirjassa: satamakapteeni = suurissa satamissa järjestystä 
ja liikennettä valvova virkamies, satamapäällikkö;

Singoallankuja–Singoallagränden
(katu)
Perustelu: Liittyy viereiseen Estlanderinlaituriin ja Estlanderinkujaan. 
Singoalla oli Gustaf Estlanderin suunnittelema, vuonna 1920 valmistu-
nut yli 22-metrinen saaristoristeilijä, jota pidettiin Itämeren nopeimpana 
purjeveneenä ennen tuhotumistaan vuonna 1922. Singoalla lienee ni-
metty Viktor Rydbergin (1828–1895) vuonna 1857 julkaiseman saman-
nimisen, 1340–1350-luvuille sijoittuvan romaanin mukaan, jossa pää-
henkilö, ritari Erland Månesköld rakastuu Singoalla-nimiseen romanityt-
töön;
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Ulkokallanranta–Ulkokallastranden
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (merisää); Ulkokallan mukaan, joka on Peräme-
ressä Kalajoen edustalla sijaitseva luoto, jossa on vuonna 1977 perus-
tettu Ilmatieteen laitoksen merisään havaintoasema;

Vaskilahdenkatu–Kopparviksgatan
(katu)
Perustelu: Liitynnäinen, Vaskilahden mukaan;

Vaskilahdenranta–Kopparviksstranden
(puisto)
Perustelu: Liitynnäinen, Vaskilahden mukaan;

Vaskilahdensalmi–Kopparvikssundet 
(salmi)
Perustelu: Liitynnäinen, Vaskilahden mukaan; käytössä oleva nimi;

Vaskilahdensilta–Kopparviksbron
(silta)
Perustelu: Liitynnäinen, Vaskilahden mukaan;

Vaskilahti–Kopparviken
(lahti)
Perustelu: Käytössä oleva nimi;

ja

Ylähanka–Lovartssidan
(katuaukio)
Perustelu: Ryhmänimi (kilpapurjehdus ja pursiseuratoiminta); Kielitoi-
miston sanakirjassa: ylähanka = aluksen tuulenpuoleinen laita, tuulen-
puoli, luuvartti.

Nimistötoimikunta on esittänyt osaa nimistä jo luonnosvaiheessa 
9.3.2011.

Nimistötoimikunta merkitsee lisäksi tiedoksi, että 15.3.2016 tuli kulu-
neeksi 90 vuotta siitä kun ensimmäinen säätiedotus merenkulkijoille eli 
merisää lähetettiin radiossa: 

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/10/08/merisaa-radiotiedotteiden-klassikko

16.03.2016 Pöydälle

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

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 12.4.2016

HEL 2016-000235 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 22.3.2016

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

Suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa uuden asunto- ja työpaikka- 
alueen rakentaminen Koivusaareen (n. 5000 asukasta) uuden metroa-
seman ympärille. Koivusaaren asema seudun kaupunkirakenteessa 
muuttuu nykytilanteeseen nähden Länsimetron rakentamisen myötä.

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Koivusaaren osayleiskaavan 
14.1.2015, mutta kaava ei ole lainvoimainen muutoksenhakuprosessin 
ollessa kesken.

Asemakaavan luonnoksessa Koivusaaressa suurin osa kortteleista on 
merkitty asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Asuinkerrostalojen 
korttelialuilla rakennusten kerrosluvut vaihtelevat 4-8 kerroksen välillä. 
Koivusaaren tärkeimmät virkistyspalvelut liittyvät veneilyyn. Satamien 
suunnittelu on tärkeä osa Koivusaaren suunnittelua.

Nykyinen Koivusaari on muodostunut alun perin kahdesta saaresta: 
Koivusaaresta (Björkholmen) ja Leppäsaaresta (Alholmen). Suurin osa 
saarella nykyisin sijaitsevista rakennuksista liittyy veneilyyn. Aiemmin 
siellä on ollut myös pienteollisuutta. Alueen eteläpuolta on käytetty kaa-
topaikkana1950-luvulle asti. Jorvaksentie Lauttasaaren, Koivusaaren, 
Hanasaaren, Karhusaaren ja mantereen välille valmistui 1935. Ruoho-
lahden ja Espoon Haukilahden välinen moottoritieosuus avattiin 1965. 
Alueen läpi kulkeva leveä Länsiväylä on hallitseva piirre Koivusaarelle. 
Saaren pienvenesatamat ja pursiseurat ovat tehneet alueesta merelli-
sen keskuksen.

Koivusaaren pohjoinen rantaviiva on osittain luonnontilainen ja paikoin 
tukimuurein rakennettu ja se sisältää kiinteitä laiturirakenteita. Koivu-
saaren eteläpuoli on veneseurojen käyttämää aluetta.  Eteläisin kärki 
on säilynyt vapaana ja siellä on suojeltu merenrantaniitty.

Kaupunginmuseon Lauttasaaren rakennusinventoinnissa (2003) on ar-
votettu yksi kohde Koivusaaresta, entinen Radiator Oy putkiliikkeen va-
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rasto ja verstas. Yksikerroksinen tiilinen rakennus on saaren itärannalla 
ja se on valmistunut vuonna 1939.  Kaupunginmuseo on arvottanut sen 
paikallishistoriallisesti merkittäväksi rakennukseksi. Rakennuksella ei 
kuitenkaan ole säilymisedellytyksiä, mitä kaupunginmuseo pitää valitet-
tavana.

Nykyisin lähinnä veneily- ja pienvenesatamakäytössä ja viheralueena 
toimivan Koivusaaren rakentaminen muuttaa merkittävällä tavalla Hel-
singin läntisen sisääntulon maisemaa tiiviisti rakennetuksi kaupunkiym-
päristöksi. Koivusaaren pinta-alaa kasvatetaan täytöillä, jolloin vesialue 
puolestaan supistuu. Tämä omalta osaltaan muuttaa merellistä maise-
maa rakennetuksi ympäristöksi.

Museovirasto lausuu vedenalaisen kulttuuriperinnön osalta. 

Kaupunginmuseolla ei ole asemakaavan osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmasta ja asemakaavan muutosluonnoksesta huomautettavaa.

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

sari.saresto(a)hel.fi
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§ 566
V 25.8.2021 Kruunusillat-hankkeen hankesuunnitelman enimmäis-
hinnan korottaminen raitiotieosuuden osalta

HEL 2021-006915 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää Kruunusillat -hankkeen raitiotieosuuden 
(Helsingin päärautatieasemalta Laajasalon Yliskylään ja Haakoninlah-
delle) vaiheistamisesta ja enimmäishinnan korottamisesta seuraavasti:

A. 
Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan raitiotieyhteys Laajasalon Laa-
jasalontieltä Hakaniemeen, jonka osalta hankkeen kokonaiskustannu-
sarvio on 326 miljoonaa euroa joulukuun 2020 kustannustasossa.

B.
Raitiotieyhteyden Hakaniemestä Helsingin päärautatieasemalle  suun-
nittelua ja toteutuksen valmistelua jatketaan ja osuutta koskeva kus-
tannusarvio tuodaan erikseen päätettäväksi.

Vaiheen jatkosuunnittelun lähtökohtana on, että Kaivokadulle ei tarvita 
erillistä pikaraitiotien päätepysäkkiä, vaan linja kytketään tarkoituksen-
mukaisella tavalla jatkumaan muuhun raitiotieverkkoon.

Kaupunginvaltuusto päättää tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta 
heti.

Kaupunginhallitus palautti asian uudelleen valmisteltavaksi kohdan C 
osalta.

Samalla kaupunginhallitus totesi, että vastaisuudessa suurissa inves-
toinneissa on jo hankkeiden suunnittelun alkuvaiheessa kiinnitettävä 
huomattavasti enemmän huomiota hankkeeseen liittyviin muihin inves-
tointitarpeisiin sekä kaupunkitaloudelliseen kannattavuuteen. Mahdolli-
nen siirtyminen suurten hankkeiden kaksivaiheiseen päätöksentekoon 
olisi omiaan auttamaan kokonaisuuksien hallintaa.

Käsittely

Palautusehdotus:
Paavo Arhinmäki: Kaupunginhallitus palauttaa kohdan C uudelleen-
valmisteltavaksi siten, että esitystä täydennetään selvityksillä Yliskylän 
lenkin toteuttamisen tarkemmista kustannuksista ja arvion tarkoituk-
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senmukaisuudesta toteuttaa se muun hankkeen rakentamisen yhtey-
dessä. Esityksen pitää sisältää myös arvio siitä, minkä verran Yliskylän 
yhteyden rakentaminen maksaisi, jos se tehdään myöhemmin erillisenä 
hankkeena.

Kannattaja: Daniel Sazonov

Asian käsittelyn keskeyttäminen käsiteltiin ennen keskustelun jatkamis-
ta.

Kaupunginhallitus palautti yksimielisesti asian uudelleen valmistelta-
vaksi kohdan C osalta.

Palautusehdotus:
Marcus Rantala: Asia palautetaan uuteen valmisteluun niin, että no-
pealla aikataululla selvitetään onko vaihtoehtoja sillalle jotka mahdollis-
tavat toimivan joukkoliikenteen Kruunuvuorenrannalta. Vaihtoehtona 
voisi olla esimerkiksi yhdistelmä kehitetystä lauttaliikenteestä, sähkö-
busseista ja Herttoniemen metroasemalle kulkevasta pikaraitiotiestä. 
Tehdään myös vertailu eri vaihtoehtojen hiilijalanjälkien osalta. 

Marcus Rantalan palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Daniel Sazonovin 1. vastaehdotus: 
Päätösehdotuksen kohtaan A lisätään: 

”Rakentamisen aikana selvitetään, minkälaisilla teknisillä ja toiminnalli-
silla ratkaisuilla sillan käyttöastetta voitaisiin kasvattaa esimerkiksi 
mahdollistamalla päästöttömille ajoneuvoille sillan käyttö.”

Kannattaja: Marcus Rantala

Daniel Sazonovin 2. vastaehdotus: 
Päätösehdotuksen kohtaan B lisätään:

”Vaiheen jatkosuunnittelun lähtökohtana on, että Kaivokadulle ei tarvita 
erillistä pikaraitiotien päätepysäkkiä, vaan linja kytketään tarkoituksen-
mukaisella tavalla jatkumaan muuhun raitiotieverkkoon.”

Kannattaja: Reetta Vanhanen

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Daniel Sazonovin 2. vastaeh-
dotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Daniel Sazonovin 3. vastaehdotus: 
Lisätään päätösehdotukseen:

”Samalla kaupunginhallitus toteaa, että vastaisuudessa suurissa inves-
toinneissa on jo hankkeiden suunnittelun alkuvaiheessa kiinnitettävä 
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huomattavasti enemmän huomiota hankkeeseen liittyviin muihin inves-
tointitarpeisiin sekä kaupunkitaloudelliseen kannattavuuteen. Mahdolli-
nen siirtyminen suurten hankkeiden kaksivaiheiseen päätöksentekoon 
olisi omiaan auttamaan kokonaisuuksien hallintaa.”

Kannattaja: Reetta Vanhanen

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Daniel Sazonovin 3. vastaeh-
dotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Daniel Sazonovin 1. vastaehdotuksen mukaisesti muutet-
tuna

Jaa-äänet: 9
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Jussi Halla-aho, Minja Koskela, Jo-
hanna Nuorteva, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Anni Sinnemä-
ki, Reetta Vanhanen

Ei-äänet: 5
Anniina Iskanius, Marcus Rantala, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, 
Maarit Vierunen

Tyhjä: 1
Juhana Vartiainen

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 9 - 5 (1 tyhjä).

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Saara Kanto, hankepäällikkö, puhelin: 310 20277

saara.kanto(a)hel.fi
Ville Alajoki, tiimipäällikkö, puhelin: 310 39848

ville.alajoki(a)hel.fi
Artturi Lähdetie, Yksikön johtaja, puhelin: 310 36245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

Liitteet

1 Perusteet raitiotieosuuden enimmäishinnan korotukselle

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Helen Oy Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää Kruunusillat -hankkeen  raitiotieosuuden 
(Helsingin päärautatieasemalta Laajasalon Yliskylään ja Haakoninlah-
delle) vaiheistamisesta ja enimmäishinnan korottamisesta seuraavasti:

A. 
Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan raitiotieyhteys Laajasalon Laa-
jasalontieltä Hakaniemeen, jonka osalta hankkeen kokonaiskustannu-
sarvio on 326 miljoonaa euroa joulukuun 2020 kustannustasossa.

B.
Raitiotieyhteyden Hakaniemestä Helsingin päärautatieasemalle  suun-
nittelua ja toteutuksen valmistelua jatketaan ja osuutta koskeva kus-
tannusarvio tuodaan erikseen päätettäväksi.

C. 
Raitiotieyhteyttä Laajasalon Yliskylässä Ollinraition ja Ilomäentien kaut-
ta Reposalmentielle ei toistaiseksi toteuteta. Mikäli se myöhemmin pää-
tetään toteuttaa, enimmäishinta ja toteutusaikataulu tuodaan erikseen 
päätettäväksi.

Kaupunginvaltuusto päättää tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta 
heti.

Esittelijän perustelut

Kruunusillat-hanke toteuttaa uuden raitiotieyhteyden Helsingin keskus-
tan ja Laajasalon välille. Raitiotien on suunniteltu kulkevan Helsingin 
päärautatieasemalta Hakaniemen ja Merihaan kautta Kalasataman 
Nihtiin, josta se jatkaa Korkeasaaren kautta Kruunuvuorensiltaa pitkin 
Kruunuvuorenrantaan ja edelleen Yliskylään. Raitiotien yhteydessä to-
teutetaan kolme uutta siltaa, Merihaansilta, Finkensilta ja Kruunuvuo-
rensilta, joka tulee valmistuessaan olemaan Suomen pisin (1,2 km). 
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Raitiotien oheen toteutetaan jalankulkuyhteydet ja pyöräliikenteen baa-
nayhteys.

Kruunusillat-hankkeessa toteutetaan noin 9 kilometriä uutta pikaraitio-
tietä. Toteutus sisältää raitiotiejärjestelmän edellyttämän raitiotieinfran 
sekä raitiotiejärjestelmän edellyttämät välttämättömät muutokset ole-
massa olevaan katuinfraan. Pikaraitiotien suunnittelun tavoitteena on 
mahdollisimman nopea ja häiriötön raitiovaunun kulku. 

Raitiotie kulkee pääosin kehittyvillä alueilla, joissa alueen katuverkkoa 
joko uusitaan tai rakennetaan samassa yhteydessä joko Kruunusillat-
hankkeen toimesta tai kaupungin muissa urakoissa raitiotiehankkeen 
aikatauluun sovitettuna.

Aikaisemmat päätökset

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 31.8.2016, 210 §, Kruunusillat-hankkeen 
hankesuunnitelman siten, että hankesuunnitelman mukaisen raitiotien 
infrastruktuurin kokonaiskustannusarvio on 259,2 milj. euroa huhtikuun 
2015 kustannustasossa. 

Kruunusillat–hankkeen johtoryhmä päätti 3.10.2017 hankkeen toteut-
tamisesta kahtena hankintakokonaisuutena. Siltaurakassa toteutetaan 
kokonaisurakkana Kruunuvuorensilta ja Finkensilta. Muu kokonaisuus 
toteutetaan allianssimallilla.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennetun ympäristön jaosto (RYJA 
31.10.2019, 101 §) ja liikenneliikelaitoksen johtokunta (HKL jk 
28.10.2019, 176 §) valitsivat raitiotieosuuden toteuttaviksi allianssitoi-
mijoiksi NRC Finland Group Oy:n ja YIT Suomi Oy:n  ja suunnittelijoiksi 
Ramboll Finland Oy:n, Sitowise Oy:n ja Sweco Infra & Rail Oy:n (ent. 
NRC Finland Group Oy).

Siltaurakan osalta tekninen johtaja päätti urakoitsijavalinnasta 
18.5.2021, 113 §. Urakoitsijaksi valittiin työyhteenliittymä Kruunusillat 
(Kreate Oy + YIT Suomi Oy).

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.6.2020, 173 §, Kruunusillat–linjaston 
raitiovaunujen hankesuunnitelman.

Hankkeen toteutuksesta

Kruunusillat-hankkeen toteuttaminen esitetään vaiheistettavan siten, et-
tä ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan raitiotieyhteys Hakaniemestä 
Laajasalon Yliskylään Laajasalontielle sekä Haakoninlahdelle tavoiteai-
kataulussa niin, että yhteys olisi valmis vuoden 2026 aikana. 
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Tämä ensimmäinen vaihe on jaettu kahteen toteutuskokonaisuuteen, 
siltaurakkaan ja raitiotieosuuteen. Kokonaisurakkana kilpailutetussa sil-
taurakassa toteutetaan Kruunuvuorensilta ja Finkensilta sekä Korkea-
saaren esirakentaminen. Raitiotieosuudessa toteutetaan ensimmäises-
sä vaiheessa allianssimallilla Merihaan silta, raitiotiejärjestelmä sekä 
muut katurakenteet koko matkalla. 

Raitiotieosuudesta on irrotettu allianssitoteutuksen ulkopuolelle omiksi 
kokonaisuuksikseen toisessa vaiheessa toteutettavat Helsingin päärau-
tatieaseman raidejärjestelyt sekä Nihdissä Kalasatama-Pasila  -
hankkeen toteuttama yhteinen osuus raitiotiejärjestelmää.

Toisessa vaiheessa toteutettava raitiolinjan jatkaminen Hakaniemestä 
Helsingin päärautatieasemalle edellyttää jatkosuunnittelua mm. Kaivo-
kadun raidejärjestelyjen muutoksista sekä osuuden Hakaniemi - Hel-
singin päärautatieasema ympäröivästä kaupunkirakenteesta (mm. Kai-
saniemenkadun ja Unioninkadun liittymäjärjestelyt). Hakaniemi - Hel-
singin päärautatieasema -osuuden arvioidaan tässä vaiheessa toteutet-
tavaksi vuosina 2026-2028. Rakentamisen vaiheistamisella vähenne-
tään merkittävästi kustannus- ja aikatauluriskejä ja pyritään varmista-
maan, että raitiotieyhteys Laajasalosta Hakaniemeen valmistuu tavoi-
teaikataulussa. Hakaniemi-Helsingin päärautatieasema –osuuden osal-
ta suunnittelua jatketaan ja enimmäishinta sekä rakentamisen aloitta-
minen tuodaan päätöksentekoon, kun sisältö, kustannusarvio ja aika-
taulu on pystytty riittävän luotettavasti määrittelemään.

Kruunusillat-hankkeen toteuttamista Laajasalossa esitetään rajattavak-
si siten, että raitiotien päätepysäkki Yliskylässä sijoittuisi Laajasalontiel-
le Yliskylän keskustan kohdalle. Hankesuunnitelmaan verrattuna toteut-
tamatta jäisivät Ollinraition ja Ilomäentien osuudet ja niillä olevat kaksi 
pysäkkiparia. Pääperusteluna rajaukselle on raitiotiehankkeen kustan-
nussäästö siten, että joukkoliikenteen palvelutaso alueella ei kuiten-
kaan merkittävästi heikkene. Osuuden rajaaminen pois parantaa hank-
keen kannattavuutta.  

Hankkeesta pois rajattava Yliskylän rataosuus on mahdollista toteuttaa 
erikseen myöhemmin, mikäli liikennejärjestelmän tai maankäytön kehit-
täminen alueella sitä edellyttää. Tässä vaiheessa toteutettavaksi esitet-
tävä päätepysäkki Laajasalossa mahdollistaa myös yleiskaavassa esi-
tetyn raitiotien jatkamisen tulevaisuudessa Laajasalontietä pohjoiseen 
kohti Herttoniemeä. Varikkoyhteytenä voidaan toteuttaa myös yhdys-
raide suoraan Reposalmentieltä Laajasalontielle. Varikkoyhteyden to-
teuttamisesta päätetään erikseen samassa yhteydessä, kun suunnitel-
mat varikosta etenevät päätöksentekoon.
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Hankkeen rakentamisen yhteydessä tulee toteuttaa myös ns. liittyviä 
hankkeita Kruunuvuorenrannassa, Kalasatamassa ja Hakaniemessä. 
Liittyvien hankkeiden toteuttaminen palvelee muuta kuin raitiotien ra-
kentamista, mutta niiden toteuttaminen hankkeen kanssa samanaikai-
sesti on välttämätöntä hankkeen rakentamiskelpoisuuden varmistami-
seksi. Liittyviä hankkeita koskeva, vuonna 2021 käytössä olevien mää-
rärahojen ylitysesitys on tarkoitus esitellä kaupunginvaltuuston päätet-
täväksi samassa aikataulussa nyt käsiteltävän päätöksen kanssa. En-
simmäisen vaiheen liittyvien hankkeiden kustannusarvio on 236 milj. 
euroa joulukuun 2020 hintatasossa. 

Yhteyden liikennöinti edellyttää myös investointeja kalustoon ja varik-
kokapasiteettiin. Varikkokapasiteetin järjestämistä selvitetään osana 
raitioliikennevarikkojen kokonaiskehittämissuunnitelman päivitystä, jon-
ka liikenneliikelaitos (HKL) laatii.

Uusi kustannusarvio ja kustannusten ylitys

Vuonna 2016 hyväksytyn hankesuunnitelman mukainen kokonaiskus-
tannusarvio 259,2 milj. euroa (MAKU-indeksi huhtikuu 2015) on vuoden 
2020 joulukuun hintatasossa n. 267 milj. euroa. Nyt toteutettavaksi esi-
tettävän ensimmäisen vaiheen hankekokonaisuuden kustannusarvio oli 
aiemmassa hankesuunnitelmakokonaisuudessa noin 255 milj. euroa 
joulukuun 2020 hintatasossa. Uusi ensimmäisen vaiheen kokonaiskus-
tannusarvio on joulukuun 2020 hintatasossa 326 milj. euroa, joten kus-
tannusylitys on tältä osuudelta noin 71 milj. euroa. 

Kustannusylitys kohdistuu ensimmäisessä vaiheessa toteutettavaan 
raitiotieosuuteen. Siltaurakka on kilpailutettu kokonaisurakkana ja sen 
kokonaiskustannus on vuonna 2016 hyväksytyn hankesuunnitelman 
mukainen. 

Kokonaiskustannusarvio käsittää kaikki tunnistetut pikaraitiotien infrast-
ruktuurin edellyttämät työt. 
Lisäksi hankkeen toteuttamiskelpoisuus edellyttää investointeja hanket-
ta ympäröivään kaupunkirakenteeseen sekä kalustoon ja varikkoon. 

Hankkeen toisessa vaiheessa toteutettavan raitiolinjaosuuden Haka-
niemestä Helsingin päärautatieasemalle kustannusarviot ovat tällä het-
kellä vielä hyvin alustavia ja osuuteen liittyvä kaupunkikehittäminen on 
kesken. Siten myös osuuden liittyvät hankkeet ovat osittain vielä tun-
nistamatta.

Hankesuunnitelman kustannusarvio on laadittu vuonna 2015, jolloin ei 
vielä ollut nykyisin toteutusvaiheessa olevien hankkeiden, kuten Raide-
Jokeri ja Tampereen raitiotie, tuoreita kokemuksia laajojen nykyaikais-
ten raitiotiehankkeiden toteutuksesta ja kustannustasosta.
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Laatutasoon liittyviä kustannuksia ovat kasvattaneet raitiotierakentami-
sen tiukentuneet ja täsmentyneet vaatimukset. Liikennöinnin häiriönsie-
tokykyä on katsottu tarkoituksenmukaiseksi parantaa hankesuunnitel-
maan nähden mm. kasvattamalla sähkönsyöttöasemien, turvalaitteiden 
ja vaihteiden määrää sekä parantamalla ajolankajärjestelmää. Runko-
melueristystä on päätetty toteuttaa laajemmalla alueella, jotta yhtäältä 
asuinmukavuus lähialueilla paranee ja toisaalta eristämisen tarve eten-
kin uusissa asuinrakennuksissa vähenee. Uutena vaatimuksena on tul-
lut raitiotien sähköinen eristäminen hajavirtojen estämiseksi.

Kaupunkiympäristön tiukentuneet vaatimukset ovat kasvattaneet viher-
radan määrää ja vaikuttaneet Merihaansillan geometriaan. Merihaansil-
lan mitoituksessa on jouduttu jääkuormien tarkemmasta arvioinnista 
johtuen parantamaan perustusten rakenteellista kestävyyttä. 

Hankesuunnitelmassa ei osattu riittävästi huomioida tiiviissä kaupunki-
rakenteessa välttämättömän vaiheittaisen toteuttamisen ja liikennejär-
jestelyjen vaikutuksia. Lisäksi työn aikaiseen haittojen minimointiin on 
myöhemmin haluttu panostaa aiempaa enemmän. Ahtaassa kaupun-
kiympäristössä liikenteen rajoittamassa tilassa on jouduttu vaiheista-
maan toteutus tavanomaista pidemmälle rakentamisajalle. Vaiheittai-
nen toteuttaminen, liikennejärjestelyt ja työmaan haittojen minimointi 
ovat nostaneet työmaan ja tuotannon kustannuksia, jotka eivät suoraan 
kuulu itse rakennettavaan kokonaisuuteen. Käyttöönottovaiheen tehtä-
viä ei ollut hankesuunnitelmassa arvioitu ja allianssille on asetettu ta-
vanomaista takuuaikaa pidempi jälkivastuuaika. Hankesuunnitelmavai-
heessa nämä tuotantoon liittyvät kustannukset arvioitiin yksikköhintoja 
korottavilla kertoimilla, jotka olivat karkeita asiantuntija-arvioita. Nämä 
kustannukset pystytään aidosti laskemaan vasta tuotannon suunnitte-
lun yhteydessä.

Lisäksi laajoilla alueilla on raitiotien ohessa päätetty kehittää myös ka-
tuympäristöä laajemmin, kun hankesuunnitelmavaiheessa raitiotie oli 
tarkoitus rakentaa olemassa olevaan katuun. Kustannusjako raitiotie-
hankkeen ja muiden hankkeiden osalta on tehty nyt kaupungilla ylei-
sesti käytössä olevien uusien alueiden rakentamiseen liittyvien kustan-
nusjakoperiaatteiden mukaisesti. Tämä on johtanut kustannusjakojen 
suhteen muutoksiin raitiotierakentamisen ja muun katurakentamisen 
välillä. 

Vuonna 2016 hyväksytyn hankesuunnitelman kustannusarvio perustui 
yleissuunnitelmatasoisiin suunnitelmiin. Rakennuskustannukset oli las-
kettu rakennusosien yksikköhintoihin ja määriin perustuvalla hankeosa-
laskennalla. Työnaikaisten liikennejärjestelyjen kustannusten suuruuk-
sia arvioitiin prosentteina katujärjestelyjen kustannuksista. Hankesuun-
nitelmassa arvaamattomien kustannusten suuruudeksi arvioitiin 15%.
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Nyt päätettäväksi esitettävä raitiotieosuuden kokonaiskustannusarvio 
perustuu allianssin kehitysvaiheessa toteutettuihin suunnitelmiin ja niis-
tä laskettuun kustannusarvioon sekä muihin tilaajan hankintoihin. Al-
lianssin kustannusarvion mahdollisesta alituksesta saatava hyöty jae-
taan kaupungin ja palveluntuottajaosapuolten kesken. 

Laaditun kustannusarvion oikea taso on varmistettu useilla riippumat-
tomilla tavoilla. Ulkopuolisten kustannusasiantuntijoiden ryhmä sekä 
kaupungin oma tarkastus on arvioinut kustannusarvion tasoa. Allianssi 
on varmistanut kustannustasoa kaupunkien yleisesti käyttämällä Fore-
kustannuslaskentajärjestelmän rakennusosalaskennalla. 

Kustannusarviossa on varauduttu riskeihin ja mahdollisuuksiin. Riskiva-
raus on määritetty erikseen allianssin riskeille sekä tilaajien riskeille ja 
kuvattu tarkemmin liiteaineistossa. Hanke ei varaudu sellaisiin liiteai-
neistossa kuvattuihin riskeihin, joiden vaikutuksia on käytännössä 
mahdoton arvioida ja joiden seurauksiin ei käytännössä voida vaikut-
taa. Tällaisia ovat esimerkiksi kaavoihin ja lupiin kohdistuvista valituk-
sista johtuvat  pitkät odotusajat, työtaistelut, lainsäädännön muutokset, 
päätöksenteon ja rahoituksen riskit tai muut vastaavat tapahtumat.

Tämä hankepäätös on sidottu MAKU-indeksiin, jolla varaudutaan pitkä-
kestoisen projektin aikana tapahtuviin kustannustason muutosriskeihin. 
Hankkeessa seurataan kustannustasoa MAKU-indeksiä yksityiskohtai-
sempien osaindeksien avulla ja yksittäiset urakat sidotaan soveltuviin 
osaindekseihin.

Kustannusarvion määrittämisen tavoitteena on ollut tiukka, mutta realis-
tinen kustannusarvio. Kokonaiskustannusarvio ja vertailu 2016 hyväk-
sytyn hankesuunnitelman raitiotieosuuden kustannusarvioon on esitetty 
liiteaineistossa.

Kalusto, varikko sekä liittyvät hankkeet

Kruunusillat-raitiotie edellyttää myös kaluston hankintaa ja varikkoa, 
josta linjoja liikennöidään. Kaluston ja varikon investoinnit eivät kuulu 
Kruunusillat-hankkeen kustannusarvioon, vaan niistä tehdään erilliset 
päätökset. Kaluston hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginval-
tuustossa 17.6.2020, 173 §. Hankesuunnitelmassa vaunuja on varau-
duttu hankkimaan 23 kappaletta yhteensä enintään 97,6 milj. eurolla.

Kruunusillat-raitiotien linjoja varten on suunniteltu oma varikko Laajasa-
loon. Liikennöinti on mahdollista Kalasataman raitioteiden kautta myös 
muilta HKL:n varikoilta. HKL päivittää Helsingin raitiotievarikkojen ko-
konaiskehittämissuunnitelmaa kesän 2021 aikana, jolloin tarkentuu, 
miltä varikolta Kruunusiltojen liikennöinti on tarkoituksenmukaisinta hoi-
taa. 
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Varikosta tehdään oma, Kruunusillat-hankkeesta erillinen hankepää-
töksensä. Laajasalon varikkoa on tällä hetkellä suunniteltu toteutetta-
van asuntojen ja varikon hybridirakennuksena. Tällä hetkellä alustava 
arvio varikon kustannuksista on 96 milj. euroa.

Kruunusillat-hankkeen rakentamisen yhteydessä on aikataulusyistä 
johtuen tarpeellista rakentaa myös Kruunusillat-raitiotiehankkeeseen 
kuulumattomia töitä, joilla varmistetaan raitiotiehankkeen toteutuskel-
poisuus. Nämä työt liittyvät alueiden muuhun katurakentamiseen ja ne 
tulisi toteuttaa riippumatta Kruunusillat-hankkeen toteuttamisesta, mut-
ta Kruunusillat-hankkeen toteuttaminen edellyttää myös näiden hank-
keiden toteuttamista samassa aikataulussa. Näiden hankkeiden rahoi-
tus ei sisälly Kruunusillat-hankkeen rahoitukseen eikä nyt päätettävään 
enimmäishinnan korotukseen vaan niiden rahoitus käsitellään erikseen 
osana kaupungin talousarviota. Liittyvien hankkeiden toteuttamista 
koskevat päätökset tehdään toimivaltasäännösten mukaisesti.

Liittyvien hankkeiden osalta rahoitustarve vuosille 2021  -2026 on Hel-
singin kaupungin osalta n. 225 milj. euroa koskien ensimmäisen vai-
heen töitä. Vuoden 2016 Kruunusillat-hankkeen hankesuunnitelman 
hyväksymisen yhteydessä liittyvien hankkeiden kokonaisuus (noin 50 
milj. euroa vuoden 2015 hintatasossa) arvioitiin nyt suunniteltua huo-
mattavasti suppeammaksi. Merkittävimmät muutokset ovat Hakanie-
men alueella, jossa Kruunusillat-hankkeen hankesuunnitelman hyväk-
symisen jälkeen kaavoitettujen uusien tontti- ja ranta-alueiden esira-
kentamisen sekä Hakaniemenrannan, Sörnäisten rantatien ja Haka-
niemensillan uusimisen kustannusten arvioidaan olevan n. 175 milj. eu-
roa vuoden 2021 hintatasossa. Näiden toteuttaminen on aikataulusyis-
tä välttämätöntä ennen raitiotieyhteyden rakentamista. 

Aikataulu

Kruunusillat - hankkeen rakentaminen on tarkoitus käynnistää heti 
mahdollisen enimmäishinnan korotuspäätöksen jälkeen syksyllä 2021. 
Aikataulun kannalta kriittisimpiä töitä ovat siltaurakkaan liittyvät vesilu-
van alaiset ruoppaustyöt sekä raitiotiehankkeeseen kuulumattomat Ha-
kaniemen alueen esirakentamistyöt.

Nykyisen tavoiteaikataulun mukaisesti rakennustyöt valmistuvat vuo-
den 2026 loppuun mennessä ja raitiotien matkustajaliikenne on mah-
dollista aloittaa ensimmäisessä vaiheessa Hakaniemestä Laajasaloon 
vuoden 2027 alusta. Hakaniemestä yhteyden jatkaminen päärautatiea-
semalle on alustavasti aikataulutettu toteutettavaksi vuosina 2026-
2028. Lopulliseen aikatauluun saattavat vaikuttaa erilaiset hallinnolliset 
ja tuotannolliset rajoitteet. Tällaisia rajoitteita ovat esimerkiksi keskene-
räiset kaavojen tai katusuunnitelmien hyväksyntäprosessit, erilaiset hal-
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linnolliset luvat, rahoituspäätökset, alueelle sijoittuvat rinnakkaishank-
keet sekä putki- ja johto-operaattoreiden aikataulutarpeet.

Hakaniemen katu- ja esirakentamisen osalta työt tulee aloittaa vuonna 
2021, jotta niiden jälkeen on tavoiteaikataulussa mahdollista toteuttaa 
raitiotiehankkeen työt. 

Hankkeen vaikutukset

Kruunusillat-hankkeen hankearviointiin on tehty päivitys tarkentuneiden 
suunnitelmien perusteella. Arviointi on esityksen liitteenä. Hankear-
viointi perustuu Väyläviraston väylähankkeiden arviointiohjeeseen. 
Hankearvioinnissa Kruunusillat-hankkeen toteuttamista on verrattu 
Laajasalon joukkoliikenteen järjestämiseen pelkästään bussiliikenteellä 
Herttoniemen metroaseman kautta. Hankearvioinnin tulos ei ole suo-
raan vertailukelpoinen aiempaan hankearviointiin muuttuneiden arvioin-
tiohjeiden, päivittyneiden yksikköarvojen ja päivittyneen liikennemallin 
vuoksi.

Kruunusillat-yhteys lyhentää joukkoliikenteen matka-aikoja kantakau-
punkiin Kruunuvuorenrannan alueelta merkittävästi, mutta pidentää nii-
tä hieman kaupungin itäosiin johtuen vertailuvaihtoehtoa harvemmasta 
liityntäbussien vuorovälistä. Yliskylän alueelta raitiotieyhteys nopeuttaa 
joukkoliikenteen matka-aikoja etenkin itäiseen kantakaupunkiin ja kau-
pungin itäosiin, mutta hidastaa hieman mm. läntiseen kantakaupunkiin. 
Raitiotieyhteys keventää Herttoniemeen kulkevan liityntäbussiliikenteen 
sekä metron kuormitusta merkittävästi. 

Vertailuvaihtoehdossa liityntäbussiliikenteen vuoromääriä on lisätty 
merkittävästi nykyisestä, jolloin Herttoniemen metroaseman suunniteltu 
uusi bussiterminaali jää alimitoitetuksi. Terminaalin laajentamistarpeet 
on arvioitu karkeasti. Lisäksi metron ylikuormituksen vähentämiseksi 
tulisi perustettavaksi uusia tiheävuorovälisiä bussilinjoja Herttoniemestä 
Pasilaan ja Rautatientorille, jotka myös tarvitsevat terminaalitilaa linjo-
jen molemmissa päissä. Lisääntyvä liityntäbussiliikenne heikentää Laa-
jasaloon kulkevan autoliikenteen sujuvuutta suhteessa hankevaihtoeh-
toon. 

Siltayhteys tuo valmistuessaan uuden pyöräliikenteen reitin kantakau-
pungin ja Laajasalon välille ja puolittaa pyöräliikenteen matka-ajat Hel-
singin keskustan ja Kruunuvuorenrannan välillä reilusta 40 minuutista 
noin 20 minuuttiin. Keskustan ja Yliskylän välillä uusi reitti ei ole nykyis-
tä lyhyempi, mutta on kokonaisuudessaan baanatasoinen.

Kruunusillat-yhteyden toteuttaminen parantaa joukkoliikennejärjestel-
män palvelutasoa ja toimintavarmuutta erityisesti Laajasalossa, mutta 
metron kapasiteettia keventämällä myös koko Itä-Helsingissä. Kruunu-
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sillat-yhteyden myötä Laajasalosta alkavista matkoista 30 % päättyy 
ydinkeskustaan ja Helsingin niemelle.

Hankearvioinnin päivitys sisältää päivitetyt ennusteet Kruunusillat-
yhteyden matkustajamääristä. Ennusteiden perusteella yhteyttä käyttä-
villä raitiolinjoilla tehdään vuonna 2030 noin 23 000 ja vuonna 2050 
noin 27 000 matkaa arkivuorokaudessa. Kruunuvuorensillan ylittää 
2030 ennusteen mukaan noin 3750 pyöräilijää arkivuorokaudessa.

Perustarkastelun mukainen hankkeen hyöty-kustannussuhde on 0,45 
toteuttamisvuodelle 2026 eli hanke jää alle yhteiskuntataloudellisen 
kannattavuusrajan (1,0). Vuonna 2016 valmistuneessa hankearvioin-
nissa hyöty-kustannussuhde oli 0,66 toteuttamisvuodelle 2025. Edelli-
seen hankearviointiin verrattuna kannattavuutta heikentävät hankkeen 
kasvaneet investointi- ja liikennöintikustannukset.

Perustarkastelu on tehty Laajasalontielle rajatulle raitiotielle poiketen si-
ten vuoden 2016 arviointikokonaisuudesta. Ollinraition-Ilomäentien 
osuuden pitäminen hankkeessa mukana laskee hyöty-
kustannussuhteen arvoon 0,40. Perustarkastelu eroaa aiemmin laadi-
tusta myös siten, että vertailuvaihtoehdon vaatimat karkeasti arvioidut 
investointikustannukset mm. Herttoniemen bussiterminaalin laajenta-
misen osalta on otettu tässä huomioon. Vuoden 2016 hankearvioinnis-
sa näitä oli tutkittu vain herkkyystarkasteluna. Muutoksella on hyöty-
kustannussuhdetta parantava vaikutus ja siten perustarkastelun ja 
vuoden 2016 hankearvioinnin hyöty-kustannussuhteet eivät ole keske-
nään täysin vertailukelpoisia.

Hankearvioinnin herkkyystarkastelussa on huomioitu keskustan osuu-
den vaiheittaisen toteuttamisen vaikutus. Arvioitu kahden vuoden väli-
vaihe, jolloin raitiotie päättyy Hakaniemeen, ei tuota niin paljon palvelu-
tasohyötyjä kuin keskustaan ulottuva yhteys, mikä heikentää hieman 
hankkeen kannattavuutta. Kahden vuoden välivaiheella hyöty-
kustannussuhde heikkenee arviolta 0,02 yksikköä ollen siis noin 0,43. 
Kannattavuus heikkenee edelleen, jos välivaiheen kesto pitenee.

Hankearvioinnin herkkyystarkasteluna on tutkittu myös Laajasalon vari-
kon toteutumista. Jos varikkoa ei toteuteta, liikennöinti tukeutuisi pää-
asiallisesti Ruskeasuon varikkoon. Riippuen Ruskeasuon varikon kus-
tannusten jyvittämismallista Kruunusillat-liikennöintiin vuosittainen kus-
tannussäästö Laajasalon varikon investointien lykkäämisestä on 1,3 – 
3 milj. euroa. Varikon toteuttamisajankohtaa ja tarkoituksenmukaisinta 
liikennöintimallia selvitetään HKL:n raitiotievarikkojen kokonaiskehittä-
missuunnitelman päivityksen yhteydessä.

Hankearvioinnin merkittävin rajoitus liittyy maankäytön kehittymiseen. 
Käytetyssä hankearviointimallissa oletetaan sama maankäyttö sekä 
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hankkeen toteutuessa, että ilman hanketta. Tällöin ei voida huomioida 
kaupunkirakenteen tiivistymisestä saatavia hyötyjä eikä hankkeen myö-
tä aikaistuvaa tai lisääntyvää rakentamista. Näillä on kuitenkin merkit-
tävä vaikutus kaupungin talouteen.

Kruunusillat-hankkeen vuonna 2015 valmistuneesta kaupunkitaloudelli-
sesta arviosta on laadittu päivitys. Päivitys on esityksen liitteenä.

Kaupunkitaloudellisen arvioinnin johtopäätöksenä todetaan, että Kruu-
nusillat-hankkeen toteuttaminen nostaa Laajasalossa ydinvyöhykkeen 
asumiseen kaavoitetun tonttimaan rakennusoikeuden markkinahintata-
soa keskimäärin 12 % suhteessa vertailuvaihtoehtoon. Vaikutus on 
suurin Kruunuvuorenrannassa. Jos hanke toteutuu, uusien alueiden ra-
kentaminen nopeutuu ja täydennysrakentamista tapahtuu enemmän. 
Vaihtoehtojen väliseksi eroksi rakentamisen määrässä vuoteen 2050 
mennessä arvioidaan noin 250 000 k-m2 (4 200 asukasta/työpaikkaa), 
josta neljä viidesosaa Laajasalossa ja loput pääasiassa Kalasataman 
alueella ja muualla itäisessä kantakaupungissa.

Arvioitujen lisätulojen nykyarvo 30 vuoden ajalle laskettuna on 70 milj. 
euroa. Lisätulot ovat eivät kuitenkaan kata hankkeen investointikustan-
nuksia. Aiempaan arviointiin verrattuna maankäyttötulot ovat kasva-
neet, koska Laajasalon rakentamispotentiaali on kasvanut.

Kruunusillat-hankkeen toteuttaminen mahdollistaa Laajasalon alueen 
kehittämisen edelleen suunnitellusti kestäviin kulkumuotoihin tukeutu-
vana kaupunginosana, joka kytkeytyy tiiviisti kantakaupunkiin. Hank-
keen toteuttaminen palvelee myös Laajasalon nykyisiä asukkaita ja ko-
ko itäisen Helsingin kehittämistä parantaen liikennejärjestelmän toimin-
taa ja palvelutasoa.

Hankkeen vaikutukset lipputuloihin, lippujen hintoihin ja kaupungin käyttötalouteen

Kruunusillat-hankkeen vaikutukset joukkoliikenteen lipputuloihin, lippu-
jen hintoihin ja kaupungin käyttötalouteen on arvioitu päivittyneiden in-
vestointikustannusten perusteella. Tehtyjen selvitysten perusteella 
Kruunusillat-hankkeella arvioitiin olevan matkalippujen hintoihin noin 
3,6 % (aikaisemmassa arviossa 2,8 %) korotusvaikutus. Helsingin kau-
pungin HSL-maksuosuuden arvioitiin kasvavan Kruunusillat-hankkeen 
myötä sen käyttöönottoa seuraavan ensimmäisen vuoden osalta noin 
9,9 milj. euroa (aikaisemmassa arviossa 8,7 milj. euroa). Kruunusillat-
hankkeen kokonaisvaikutus Helsingin kaupungin käyttötalouteen arvioi-
tiin olevan sen käyttöönottoa seuraavan ensimmäisen vuoden osalta 
yhteensä 13,2 milj. euroa sisältäen HSL:n maksuosuuden ja HKL:n inf-
ratuen (aikaisemmassa arviossa 11,2 milj. euroa kun laskennassa käy-
tetään samaa lainan korkoprosenttia (3 %) kuin päivitetyssä laskelmas-
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sa). Vaikutus pienenee jonkin verran seuraavina vuosina poistettavan 
pääoman korkokulujen pienentymisen myötä.

Laskelma Kruunusillat-hankkeen kokonaisvaikutuksista käyttötalouteen 
ja lippujen hintoihin on esityksen liitteenä.

Rahoitus

Alkuperäisessä vuoden 2016 hankesuunnitelmassa rahoitus oli jaettu 
toteuttajaorganisaatioiden silloin laskettujen vastuiden mukaisesti suh-
teessa 63 % HKL ja 37 % emokaupunki (silloin rakennusvirasto). Ny-
kyisen arvion mukainen raitiotieosuuden kustannusarvion korotus vai-
kuttaa myös toteuttajaorganisaatioiden rahoitusosuuksiin. Uusi arvio 
kustannusvastuujaosta on n. 68 % HKL ja n. 32 % emokaupunki. Kus-
tannusvastuiden osalta vastuujakoa tarkistetaan tarvittaessa suunni-
telmien tarkentuessa enimmäishinnan rajoissa ja se huomioidaan vuo-
sittaisessa talousarviovalmistelussa.

Kruunusillat-hankkeeseen on vuoden 2021 hyväksytyssä talousarvios-
sa varattu vuosina 2021-2030 yhteensä 242 milj. euroa (emokaupungin 
ja HKL:n investoinnit yhteensä) kun nyt esitetty enimmäishinnan 326 
milj. euroa mukainen rahoitustarve vuosina 2021-2030 on 306 milj. eu-
roa. Kustannusylitys on siten 64 milj. euroa jakautuen emokaupungin ja 
HKL:n investointeihin.

Lisäksi hankkeen yhteydessä toteutettavaksi esitettyihin liittyviin hank-
keisiin on vuoden 2021 talousarviossa varattu vuosina 2021-2030 yh-
teensä noin 120 milj. euroa, kun nyt esitetty arvio liittyvien hankkeiden 
kustannuksista on 230 milj. euroa. Tämän hetkinen arvio kustannusyli-
tyksestä on siten 110 milj. euroa vuotuisen vaikutuksen vaihdellessa 5-
25 milj. euroa.

Käsittelyn vaiheet

Kaupunkiympäristölautakunta ja liikenneliikelaitoksen johtokunta esitti-
vät hankkeen enimmäishinnan korottamista kaupunginhallitukselle sa-
man sisältöisillä esityksillään 29.6.2021 ja 1.7.2021. Kaupunkiympäris-
tölautakunnassa esitys syntyi äänestyksen jälkeen, jolloin esittelijän 
esitys hyväksyttiin äänin 9-4. Asiaa on yhteisvalmisteltu laajasti kau-
punginkanslian osastojen ja kaupunkiympäristön toimialan, ml. liikenne-
liikelaitos, kanssa. Esitys on kaupunkiympäristölautakunnan ja liikenne-
liikelaitoksen johtokunnan yhteisen ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
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Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Saara Kanto, hankepäällikkö, puhelin: 310 20277
saara.kanto(a)hel.fi

Ville Alajoki, tiimipäällikkö, puhelin: 310 39848
ville.alajoki(a)hel.fi

Artturi Lähdetie, Yksikön johtaja, puhelin: 310 36245
artturi.lahdetie(a)hel.fi

Liitteet

1 Perusteet raitiotieosuuden enimmäishinnan korotukselle

Oheismateriaali

1 Hankepäätös valtuusto 31.8.2016 § 210

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Helen Oy Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Liikenneliikelaitoksen johtokunta
Liikenneliikelaitos
Kaupunginkanslia
Kaupunkiympäristön toimiala
Asemakaavoitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.08.2021 § 553

HEL 2021-006915 T 10 06 00
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Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

09.08.2021 Pöydälle

Asian käsittelyn aikana kuultavana olivat tiimipäällikkö Ville Alajoki, pro-
jektipäällikkö Niko Setälä, johtaja Artturi Lähdetie ja tekninen johtaja 
Kari Pudas. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Silja Bor-
garsdóttir Sandelinin ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Saara Kanto, hankepäällikkö, puhelin: 310 20277

saara.kanto(a)hel.fi
Ville Alajoki, tiimipäällikkö, puhelin: 310 39848

ville.alajoki(a)hel.fi
Artturi Lähdetie, Yksikön johtaja, puhelin: 310 36245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 01.07.2021 § 109

HEL 2021-006915 T 10 06 00

Päätös

Johtokunta esitti osaltaan kaupunginhallitukselle Kruunusillat raitiotie-
hankkeen (Helsingin päärautatieasemalta Laajasalon Yliskylän keskus-
taan ja Haakoninlahdelle) raitiotieosuuden enimmäishinnan korottamis-
ta ja vaiheistamista seuraavasti:

A. 
Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan raitiotieyhteys Laajasalon Laa-
jasalontieltä Hakaniemeen, jonka osalta hankkeen kokonaiskustannu-
sarvio on 326 miljoonaa euroa (MAKU-indeksi 103,1 joulukuu 2020, 
kun 2015=100). 

B. 
Raitiotieyhteyden Hakaniemi-Helsingin keskusta suunnittelua ja toteu-
tuksen valmistelua jatketaan ja osuutta koskeva kustannusarvio tuo-
daan erikseen päätettäväksi.
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C. 
Raitiotieyhteyttä Laajasalon Ollinraition ja Ilomäentien kautta Reposal-
mentielle ei toistaiseksi toteuteta. Mikäli se myöhemmin päätetään to-
teuttaa, enimmäishinta ja toteutusaikataulu tuodaan erikseen päätettä-
väksi.

Johtokunta tarkisti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

23.06.2021 Pöydälle

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Ville Alajoki, tiimipäällikkö, puhelin: 310 39848

ville.alajoki(a)hel.fi
Niko Setälä, projektipäällikkö, puhelin: 310 37031

niko.setala(a)hel.fi
Artturi Lähdetie, yksikön johtaja, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi
Jari Kivi, projektipäällikkö, puhelin: 310 20258

jari.kivi(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 29.06.2021 § 368

HEL 2021-006915 T 10 06 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti osaltaan kaupunginhallitukselle 
Kruunusillat raitiotiehankkeen (Helsingin päärautatieasemalta Laajasa-
lon Yliskylän keskustaan ja Haakoninlahdelle) raitiotieosuuden enim-
mäishinnan korottamista ja vaiheistamista seuraavasti: 

A. 
Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan raitiotieyhteys Laajasalon Laa-
jasalontieltä Hakaniemeen, jonka osalta hankkeen kokonaiskustannu-
sarvio on 326 miljoonaa euroa (MAKU-indeksi 103,1 joulukuu 2020, 
kun 2015=100) 

B.
Raitiotieyhteyden Hakaniemi-Helsingin keskusta suunnittelua ja toteu-
tuksen valmistelua jatketaan ja osuutta koskeva kustannusarvio tuo-
daan erikseen päätettäväksi.

C. 
Raitiotieyhteyttä Laajasalon Ollinraition ja Ilomäentien kautta Reposal-
mentielle ei toistaiseksi toteuteta. Mikäli se myöhemmin päätetään to-
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teuttaa, enimmäishinta ja toteutusaikataulu tuodaan erikseen päätettä-
väksi.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti tarkistaa pöytäkirjan tämän pykä-
län osalta heti.

Käsittely

29.06.2021 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Risto Rautava: Kohdaksi D lisätään: Selvitetään vuoden 2021 loppuun 
mennessä, minkälaisilla teknisillä ja toiminnallisilla ratkaisuilla sillalla 
voitaisiin mahdollistaa sähköbussi- ja taksiliikenne.

Kannattaja: Laura Rissanen

Vastaehdotus:
Atte Kaleva: Ennen asian tuloa valtuuston päätettäväksi selvitetään 
tarkentuneiden tietojen valossa millä tavalla silta/raitiotieratkaisu voitai-
siin korvata esim. lautoilla ja sähköbusseilla.

Atte Kalevan vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kohdaksi D lisätään: Selvitetään vuoden 2021 loppuun 
mennessä, minkälaisilla teknisillä ja toiminnallisilla ratkaisuilla sillalla 
voitaisiin mahdollistaa sähköbussi- ja taksiliikenne.

Jaa-äänet: 9
Mia Haglund, Eveliina Heinäluoma, Nuutti Hyttinen, Noora Laak, Jape 
Lovén, Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Anni Sinnemäki, Mikko 
Särelä

Ei-äänet: 4
Sirpa Asko-Seljavaara, Atte Kaleva, Risto Rautava, Laura Rissanen

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin äänin 9-4.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Ville Alajoki, tiimipäällikkö, puhelin: 310 39848

ville.alajoki(a)hel.fi
Niko Setälä, projektipäällikkö, puhelin: 310 37031

niko.setala(a)hel.fi
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§ 567
V 25.8.2021 Eräiden vuoden 2021 talousarvioon merkittyjen määrä-
rahojen ylittäminen Kruunusillat-hankkeen liittyvien hankkeiden 
vuoksi

HEL 2021-005229 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että se päättää oikeuttaa 
kaupunginhallituksen ja kaupunkiympäristölautakunnan ylittämään 
vuoden 2021 talousarvioon merkityt määrärahat seuraavasti:

Investointien määrärahojen ylitykset ovat yhteensä 17 400 000 euroa.

Ta-kohta euroa
8 01 03 01 Muu esirakentaminen, alueiden käyttöö-
notto ja tonttien rakentamiseksi saattaminen, Kylkn 
käytettäväksi

+8 700 000

8 03 01 01 03 Keskinen suurpiiri, Kylkn käytettäväksi + 5 800 000
8 03 01 01 06 Kaakkoinen suurpiiri, Kylkn käytettä-
väksi

+ 300 000

8 03 02 04 Kruunuvuorenranta, Khn käytettäväksi + 1 900 000
8 04 01 02 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet, Kylkn käy-
tettäväksi

 +700 000

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Saara Kanto, hankepäällikkö, puhelin: 310 20277

saara.kanto(a)hel.fi
Ville Alajoki, tiimipäällikkö, puhelin: 310 39848

ville.alajoki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kaupunkiympäristölautakunnan esityksen 25.5.2021 § 278 mukaan 
Kruunusillat-hankkeen rakentamisen yhteydessä tulee toteuttaa myös 
niin sanottuja liittyviä hankkeita Hakaniemessä ja Kruunuvuorenran-
nassa. Hankkeen rakentamiskelpoisuuden varmistamiseksi, liittyvien 
hankkeiden toteuttaminen perushankkeen kanssa samanaikaisesti on 
välttämätöntä. Perushankkeen yhteydessä toteutettavat liittyvät hank-
keet ovat alueiden maankäytön edellytysinvestointeja, ja ne tulevat to-
teutumaan perushankkeesta riippumatta. Vuonna 2021 alkavat valmis-
televat työt Hakaniemessä ja Kruunuvuorenrannassa.

Kruunusillat -hanke on jaettu kahteen projektiin: siltaurakkaan, joka on 
tarjousvaiheessa, ja allianssiin, jonka tavoitekustannuslaskenta on 
käynnissä. Allianssin kehitysvaihe jatkuu lokakuulle, jonka jälkeen al-
lianssin on määrä siirtyä toteutusvaiheeseen.

Kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukaan Kruunusiltojen liitty-
vien hankkeiden rakentaminen tulee aloittaa vuonna 2021, jotta katura-
kentamiseen liittyvät työt saadaan toteutettua ennen raitiotieyhteyden 
rakentamista. Aikataulukriittisiä rakentamiskohteita ovat Hakaniemen 
valmistelevat työt Siltasaaressa ja Pohjoisrannassa sekä katurakenta-
minen Kruunuvuorenrannassa. Uuden Hakaniemensillan tasausmuu-
toksen vaikutus Hakaniemenrannassa on merkittävä. Vanha silta tulee 
säilyttää liikenteellä uuden sillan käyttöönottoon saakka. Hakaniemen 
alueen rakentamiseen liittyy lisäksi useita lupiin, häiriöihin, liikenteen-
järjestelyihin ja rinnakkaishankkeisiin liittyviä rajoitteita ja ehtoja, jotka 
määrittävät työvaiheiden järjestyksen ja kestot. Joidenkin työvaiheiden 
suorittaminen ei ole mahdollista talvikuukausina.

Mikäli Kruunusillat -hankkeen allianssin osalta ei päästä sopimukseen 
tai hankkeen enimmäishintaa ei koroteta, saatetaan aloitetut työt halli-
tusti sellaiseen tilanteeseen, josta töitä voidaan jatkaa myöhemmin tar-
vittavassa aikataulussa. Investointimäärärahan ylitys ei tällöin toteudu 
esitetysti.

Kruunusiltojen vuoden 2021 kustannusennuste (30.4.2021) on liittyvien 
hankkeiden osalta 30,7 milj. euroa. Kustannusnousu on yhteensä 17,7 
milj. euroa. Vuoden 2021 talousarviomäärärahat on sidottu käynnissä 
oleviin hankkeisiin niin, ettei siirtoa tai uudelleen kohdentamista muista 
kohdista ole mahdollista tehdä. Ylitysoikeusesitys sisältää käytettävissä 
olevan määrärahan ennustetut ylitykset Hakaniemessä ja Kruunuvuo-
renrannassa sekä varautumisen allianssin liittyvien hankkeiden toteu-
tusvaiheeseen 3,6 milj. eurolla.

Tehtävät työt ja esitetty määräraha kohdentuvat talousarviokohdille 
seuraavasti:
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8 01 03 01 Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien ra-
kentamiseksi saattaminen, Kylkn käytettäväksi 

Talousarviokohta 8 01 03 01 Muu esirakentaminen, alueiden käyttöö-
notto ja tonttien rakentamiseksi saattaminen, sisältää määrärahaa 
Kruunusiltojen liittyviin hankkeisiin 5,0 milj. euroa. Määrärahan ylitys-
tarve on 8,7 milj. euroa. Ylitystarve kohdistuu Hakaniemensillan perus-
korjauksen valmisteleviin töihin, kuten kunnallisteknisiin johtosiirtoihin 
ja kaivuu- ja ruoppaustöihin.

8 03 01 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut inves-
toinnit, Kylkn käytettäväksi

Keskinen suurpiiri

Keskisen suurpiirin alueelle Kruunusiltojen liittyviin hankkeisiin on va-
rattu määrärahaa 4,6 milj. euroa. Määrärahan ylitystarve on 5,8 milj. 
euroa. Ylitystarve kohdistuu mm. Hakaniemenrannan johtosiirtoihin ja 
kaivuu- ja ruoppaustöihin. 

Kaakkoinen suurpiiri

Keskisen suurpiirin alueelle Kruunusiltojen liittyviin hankkeisiin ei talou-
sarviossa ole varattu määrärahaa. Määrärahan ylitystarve on 0,3 milj. 
euroa. Ylitystarve kohdistuu Kruunusillat-hankkeen kehitysvaiheen kus-
tannuksiin.

8 03 02 04 Kruunuvuorenranta, Khn käytettäväksi 

Talousarviokohta 8 03 02 04 Kruunuvuorenranta, Khn käytettäväksi, si-
sältää määrärahaa Kruunusiltojen liittyviin hankkeisiin 2,6 milj. euroa. 
Määrärahan ylitystarve on 1,9 milj. euroa. Ylitystarve kohdistuu Koira-
saarentien länsipään rakentamiseen.

8 04 01 02 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet, Kylkn käytettäväksi

Talousarviokohta 8 04 01 02 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet, Kylkn käy-
tettäväksi, sisältää Kruunusiltojen liittyviin hankkeisiin määrärahaa 0,2 
milj. euroa. Määrärahan ylitystarve on 0,7 milj. euroa. Ylitystarve koh-
distuu laitureiden siirtoihin Siltavuorensalmessa.

Kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukaisesti, määrärahaa tulisi 
saada ylittää yhteensä 17 400 000 euroa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Saara Kanto, hankepäällikkö, puhelin: 310 20277

saara.kanto(a)hel.fi
Ville Alajoki, tiimipäällikkö, puhelin: 310 39848

ville.alajoki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.08.2021 § 554

HEL 2021-005229 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

09.08.2021 Pöydälle

Asian käsittelyn aikana paikalla olivat tiimipäällikkö Ville Alajoki, projek-
tipäällikkö Niko Setälä, johtaja Artturi Lähdetie ja tekninen johtaja Kari 
Pudas. Asiantuntijat poistuivat tämän jälkeen kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Silja Bor-
garsdóttir Sandelinin ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Saara Kanto, hankepäällikkö, puhelin: 310 20277

saara.kanto(a)hel.fi
Ville Alajoki, tiimipäällikkö, puhelin: 310 39848

ville.alajoki(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 25.05.2021 § 278

HEL 2021-005229 T 02 02 02

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kau-
punginvaltuusto myöntää kaupunkiympäristön toimialalle oikeuden ylit-
tää vuoden 2021 sitova määräraha yhteensä 17,4 milj. eurolla. 
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Käsittely

25.05.2021 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli tiimipäällikkö Ville Alajoki. Asiantuntija pois-
tui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Tuula Pipinen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37269

tuula.pipinen(a)hel.fi
Ville Alajoki, tiimipäällikkö, puhelin: 310 39848

ville.alajoki(a)hel.fi
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§ 568
V 25.8.2021, Jäsenten valitseminen Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2021 alkavaksi 
toimikaudeksi

HEL 2021-007408 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto valitsee vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi viisi 
jäsentä ja viisi henkilökohtaista varajäsentä Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon seuraavasti:  

Jäsenet Varajäsenet
Matti Parpala Nea Nättinen
Jenni Pajunen Sami Heistaro
Tuula Mohamud Petri Parrukoski
Hanna Varis Timo Kalema
  
  

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Daniel Sazonovin ehdotuksesta 
esittää Matti Parpalaa jäseneksi ja Nea Nättistä hänen henkilökohtai-
seksi varajäseneksi sekä Jenni Pajusta jäseneksi ja Sami Heistaroa 
hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 HUSin kirje 16.6.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiirin kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöksessä mainitut Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri toteaa (16.6.2021) liitteenä 
olevassa kirjeessään mm., että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoito-
piirin jäsenkuntien valtuustot valitsevat perussopimuksen mukaan val-
tuustoon 2-5 jäsentä sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen kun-
nanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi (sosiaali- ja terveyden-
huoltoa ja pelastustointa koskevan uudistuksen voimaantullessa tämä 
muuttuu). Valtuuston jäsenten lukumäärä määräytyy jäsenkuntien pe-
ruspääomaosuuksien mukaisessa suhteessa. Kunta, jonka peruspää-
omaosuus on alle 8 % peruspääomasta, on oikeutettu valitsemaan val-
tuustoon 2 jäsentä. Kunta, jonka peruspääomaosuus on vähintään 8 % 
peruspääomasta, on oikeutettu valitsemaan valtuustoon enintään 3 jä-
sentä. Mikäli kunnan peruspääomaosuus on vähintään 25 %, kunta on 
oikeutettu valitsemaan valtuustoon 5 jäsentä. Helsinki on oikeutettu va-
litsemaan valtuustoon 5 jäsentä, Espoo  ja Vantaa 3 jäsentä ja muut jä-
senkunnat 2 jäsentä.            

Helsingin yliopistolla on perussopimuksen mukaan oikeus nimetä val-
tuustoon 2 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Helsingin 
yliopiston edustajien äänimäärä on 10 % kuntien valtuustoon valitse-
mien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.   

Perussopimuksen mukaan jäsenkunnan valtuustoon valitsemien jäsen-
ten yhteinen äänimäärä vastaa kunnan suhteellista osuutta viimeksi 
hyväksytyn tilinpäätöksen mukaisesta pääomasta. 

Yleinen kotikuntaan ja äänioikeuteen perustuva vaalikelpoisuus kun-
tayhtymän valtuustoon perustuu kuntalain 76 §:n 1 momenttiin. Vaali-
kelpoinen kuntayhtymän toimielimiin ei ole saman kuntayhtymän palve-
luksessa oleva henkilö eikä valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi 
kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä.     
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Kaupunginhallitus toteaa, että tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentin mu-
kaan jäseniksi tulee valita sekä miehiä että naisia, kumpiakin vähintään 
40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.  

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntia ja Helsingin 
yliopistoa pyydetään ilmoittamaan edustajansa valtuustoon vuonna 
2021 alkavaksi toimikaudeksi 3.9.2021 mennessä. Valtuuston ensim-
mäinen kokous on tarkoitus pitää 14.10.2021. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 HUSin kirje 16.6.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiirin kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöksessä mainitut Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.08.2021 § 555

HEL 2021-007408 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

09.08.2021 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta. 
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
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§ 569
F 25.8.2021, Val av ledamöter i fullmäktige för Kårkulla samkommun 
för mandattiden som börjar 2021

HEL 2021-008562 T 00 00 02

Beslut

Stadsstyrelsen föreslog stadsfullmäktige följande:

Stadsfullmäktige väljer tre ledamöter och tre personliga ersättare i full-
mäktige för Kårkulla samkommun för mandattiden som börjar 2021 en-
ligt följande:

Ledamöter Ersättare
Inger Östergård Topi Lappalainen
Arja Karhuvaara  
Touko Niinimäki Veera Florica Rajala
  

Behandling

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt, på förslag av Elisa Gebhard, att ut-
se Inger Östergård till ledamot och Topi Lappalainen till hennes per-
sonliga ersättare i Kårkulla samkommuns fullmäktige.

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt, på förslag av Daniel Sazonov, att 
utse Arja Karhuvaara till ledamot i Kårkulla samkommuns fullmäktige.

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt, på förslag av Reetta Vanhanen, att 
utse Touko Niinimäki till ledamot och Veera Florica Rajala till hans per-
sonliga ersättare i Kårkulla samkommuns fullmäktige.

Föredragande
kanslichef
Sami Sarvilinna

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
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Kårkulla samkommun Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

De i beslutet nämnda Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Kårkulla samkommun är en i lagen angående specialomsorger om ut-
vecklingsstörda avsedd samkommun med uppgift att bereda speci-
alomsorger för den svenskspråkiga befolkningen i sina medlemskom-
muner. Helsingfors är medlem i samkommunen.

Helsingfors stad har enligt grundavtalet rätt att välja tre ledamöter och 
personliga ersättare för dem i samkommunens fullmäktige. Samkom-
munens fullmäktige har en mandattid på fyra år. Med stöd av 56 § i la-
gen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och 
räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller re-
formen kommer Kårkulla samkommuns verksamhet att förändras. Dess 
uppgifter, fastigheter och lokaler övergår till välfärdsområdena år 2023.

Den allmänna valbarheten till samkommunens fullmäktige utifrån hem-
kommunen och rösträtten baserar sig på 76 § 1 mom. i kommunalla-
gen. Valbar till organ i en samkommun är inte den som är anställd hos 
samkommunen eller en statstjänsteman som sköter tillsynsuppgifter 
som direkt berör kommunalförvaltningen.

Stadsstyrelsen konstaterar att enligt 4 a § 1 mom. i jämställdhetslagen 
ska kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera, 
om inte särskilda skäl talar för något annat.

Föredragande
kanslichef
Sami Sarvilinna

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Kårkulla samkommun Förslagstext
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Kommunalbesvär, fullmäktige
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Stadsstyrelsen 09.08.2021 § 556

HEL 2021-008562 T 00 00 02

Beslut

Stadsstyrelsen beslutade bordlägga ärendet.

Behandling

09.08.2021 Bordlades

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt bordlägga ärendet på förslag av 
Daniel Sazonov.

Föredragande
kanslichef
Sami Sarvilinna

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
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§ 569
V 25.8.2021, Jäsenten valitseminen Kårkulla samkommun -nimisen 
kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2021-008562 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto valitsee vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi kol-
me jäsentä ja kolme henkilökohtaista varajäsentä Kårkulla samkom-
mun -nimisen kuntayhtymän valtuustoon seuraavasti:

Jäsenet Varajäsenet
Inger Östergård Topi Lappalainen
Arja Karhuvaara  
Touko Niinimäki Veera Florica Rajala
  

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Elisa Gebhardin ehdotuksesta 
esittää Inger Östergårdia jäseneksi ja Topi Lappalaista hänen henkilö-
kohtaiseksi varajäseneksi Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhty-
män valtuustoon.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Daniel Sazonovin ehdotuksesta 
esittää Arja Karhuvaaraa jäseneksi Kårkulla samkommun -nimisen kun-
tayhtymän valtuustoon.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Reetta Vanhasen ehdotuksesta 
esittää Touko Niinimäkeä jäseneksi ja Veera Florica Rajalaa hänen 
henkilökohtaiseksi varajäseneksi Kårkulla samkommun -nimisen kun-
tayhtymän valtuustoon.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Kårkulla samkommun Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kårkulla samkommun on kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa 
laissa tarkoitettu kuntayhtymä, jonka tarkoituksena on jäsenkuntiensa 
ruotsinkielisen väestön erityishuollon järjestäminen. Helsinki on kun-
tayhtymän jäsen.

Helsingin kaupungilla on perussopimuksen mukaan oikeus valita kun-
tayhtymän valtuustoon kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajä-
senet. Kuntayhtymän valtuuston toimikausi on neljä vuotta. Sosiaali- ja 
terveydenhuoltoa ja pelastustointa koskevan uudistuksen toimeenpa-
nosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 56 
§:n mukaan Kårkullan kuntayhtymän toiminta tulee muuttumaan. Sen 
tehtävät, kiinteistöt ja toimitilat siirtyvät hyvinvointialueille vuonna 2023.   

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

Kaupunginhallitus toteaa, että tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentin mu-
kaan jäseniksi tulee valita sekä miehiä että naisia, kumpiakin vähintään 
40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Kårkulla samkommun Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.08.2021 § 556

HEL 2021-008562 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

09.08.2021 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
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§ 570
Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelman 
raami ja laatimisohjeet

HEL 2021-008766 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavana oli rahoitusjohtaja Tuula Saxholm.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian viikoksi pöydälle 
Paavo Arhinmäen ehdotuksesta. 

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot
Jenni Torkkola, Erityissuunnittelija, puhelin: 040 729 1117

jenni.torkkola(a)hel.fi
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuoden 2022 talousarvioehdotuksen raami sekä talousarvio ja talous-
suunnitelmaehdotuksen 2022_2024 laatimisohjeet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä talousarvio- ja taloussuunnitel-
maehdotuksen 2022−2024 laatimisohjeet ja niihin sisältyvät kaupunki-
tasoisen käyttötalouden kokonaisraamin toimintamenoille, investointi-
raamin talousarviokohdittain sekä alustavan investointiohjelman vuosil-
le 2022−2031 liitteen 1 mukaisena (Liite 1: Vuoden 2022 talousarvion 
ja vuosien 2022–2024 taloussuunnitelman raami ja laatimisohjeet).

Lisäksi kaupunginhallitus lähettää laatimisohjeet lauta- ja johtokunnille 
noudatettaviksi talousarvioehdotusten valmistelussa. Lauta- ja johto-
kuntien tulee hyväksyä talousarvioehdotuksensa 22.9.2021 mennessä.
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Hyväksyessään talousarvioehdotuksen vuoden 2022 raamin ja laatimi-
sohjeet kaupunginhallitus kehottaa lauta- ja johtokuntia valmistelemaan 
talousarvioehdotuksensa seuraavin periaattein:

Talousarvioehdotuksen laatimisohjeet ja raami perustuvat yleiseen ta-
louskehitykseen ja talouden ja toiminnan suunnittelussa tunnistettuihin 
näkymiin tulojen ja menojen osalta.

Helsinki toteuttaa vastuutaan julkisen talouden kestävyyden turvaami-
sessa hillitsemällä toimintamenojen kasvua tuottamalla palvelut tehok-
kaasti asiakastarpeisiin vastaten. Vuoden 2022 talousarvioehdotuksen 
raami perustuu toimintamenojen maltilliseen kasvuun ja kokonaisinves-
tointien rahoituksellisesti kestävään tasoon toiminnan ja investointien 
rahavirran sekä lainakannan kasvun näkökulmasta. 

Vuoden 2022 talousarvioehdotuksen raami perustuu siihen, että vuosi-
na 2022-2025 tulos- ja rahoituslaskelman toiminnan ja investointien ra-
havirta voi olla alijäämäinen enintään julkisen talouden suunnitelmassa 
ja kuntatalousohjelmassa paikallishallinnolle asetetun alijäämätavoit-
teen verran eli -0,5 % BKT:sta.

Raamin lähtökohtina ovat valtuustokausilla 2013-2017 sekä 2017-2021 
toteutettujen kaupunkistrategioiden taloustavoitteiden mukaisesti käyt-
tötalousmenoja mitoittava tavoite ja investointitason mitoittaminen ra-
hoituksellisesti kestävälle tasolle. Lautakunnat valmistelevat vuoden 
2022 talousarvioehdotuksensa raamin ja toimintaympäristön strategian 
muutosanalyysin pohjalta.

Kaupunkitasoisen käyttötalouden toimintamenojen kokonaisraamin 
määrittää väestönkasvuun, kustannustason nousuun ja tuottavuuden 
parantamiseen perustuva laskelma. 

Lauta- ja johtokuntien talousarvioehdotuksille ei osoiteta toimialakoh-
taista raamia, mutta talousarvioehdotusten yhteensovitus tehdään kau-
punkitasoisen kokonaisraamin puitteissa. Toimintamenojen kasvua 
kohdennetaan erityisesti peruspalveluihin, joissa väestönkasvu suo-
rimmin lisää kustannuksia. 

Ikäryhmäkohtaisiin väestömääriin sidonnaiset menot muodostavat noin 
kaksi kolmasosaa kaupungin toimintamenoista, mikä tarkoittaa vastaa-
vaa painotusta kaupunkitasoisen toimintamenojen kasvun kohdentami-
sessa ikäryhmäkohtaiset väestöennusteet huomioon ottaen. 

Lisäksi vuoden 2022 talousarvion valmistelussa toimintamenojen kas-
vun kohdentamisessa huomioidaan lisäksi toiminnot, joihin kohdistuu 
koronaepidemian seurauksena erityisiä kustannuspaineita vuonna 
2022.  
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Lauta- ja johtokuntien tulee talousarvioehdotuksissaan kiinnittää huo-
miota tulojen kerryttämiseen suhteessa menojen kasvuun.

Lauta- ja johtokuntien tulee sisällyttää talousarvioehdotukseen asiakas- 
ja suoritemäärien kehitys eriteltynä väestönkasvuun ja muihin tekijöihin 
vuosina 2020−2024. Talousarvioehdotuksiin tulee sisällyttää palvelui-
den yksikkökustannukset tilinpäätöksen 2020 mukaisena sekä niiden 
kehitys vuosina 2021−2024 sekä niiden lisäksi tuottavuuskehitys.

Talousarvioehdotuksiin sisältyvää investointiohjelmaa laadittaessa on 
priorisoitava lakisääteisten palvelutarpeiden ja kokonaistaloudellisen 
omaisuuden hallinnan hankkeita sekä asuntotuotantotavoitteen (8 000 
asuntoa) ja kaupunkiuudistuksen toteuttamista edistäviä hankkeita. 
Hankkeet tulee ohjelmoida toteutettavaksi oikea-aikaisesti siten, että 
kaupungin eri tavoitteiden tasapainoinen toteuttaminen on mahdollista.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2022 talousarvion ja raamiin ja laatimisohjeisiin sisältyvän 
kaupunkitasoisen käyttötalouden toimintamenojen kokonaisraamin, ta-
lousarviokohdittaisen investointiraamin sekä alustavan investointioh-
jelman vuosille 2022−2031 perustelut on esitetty liitteenä olevassa 
asiakirjassa (Liite 1: Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022–2024 
taloussuunnitelman raami ja laatimisohjeet)

Laatimisohjeissa esitetään tulos- ja rahoituslaskelman muodossa ta-
louden toteumatilanteeseen ja ennusteisiin perustuva arvio kaupungin 
talouden kehityksestä vuosina 2021−2025 sekä ennuste keskeisten ta-
louden tunnuslukujen kehityksestä. Kaupungin taloustilanteeseen ja 
tunnuslukuihin sekä kaupunkistrategian taloustavoitteisiin perustuen 
annetaan euromääräinen raami vuodelle 2022 kaupunkitasolla käyttö-
talousmenoille sekä kaupunkitasolla ja talousarviokohdittain investoin-
neille.  

Laatimisohjeisiin sisältyvässä tulos- ja rahoituslaskemassa on vuoden 
2021 osalta esitetty tunnusluvut vuoden 2021 ensimmäisen tilinpäätö-
sennusteen pohjalta kuitenkin huomioiden vuoden 2021 välitilinpäätök-
sen toteuma per 30.6, heinäkuun verotilitystiedot sekä viimeisimmät 
tiedot kaupungin antolainauksen näkymistä. Seuraava koko vuotta 
koskeva tilinpäätösennuste 2/2021 valmistuu elokuun lopulla. 

Vuoden 2022 talousarvion valmisteluaikataulu on merkitty tiedoksi kau-
punginhallituksessa 3.5.2021. Valmisteluaikatauluun liittyen valtuusto-
kauden aloittamisen siirtyminen kesäkuusta elokuuhun aiheuttaa kau-
punkistrategian ja talousarvion valmistelulle ja yhteensovittamiselle ai-
empaa tiiviimmän aikataulun. Kaupungin strategiatyön vakiintunut käy-
täntö on ollut, että valtuusto päättää kaupunkistrategian valtuustokau-
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den alussa. Jotta valtuuston kaupunkistrategialla olisi vaikutusta jo 
vuoden 2022 talousarvioon, tulisi kaupunkistrategiasta päättää kau-
punginvaltuustossa riittävän ajoissa ennen vuoden 2022 kaupungin ta-
lousarvioehdotuksen esittelyä kaupunginhallitukselle. Valtuuston stra-
tegiatyölle on valmisteltu aikataululuonnos, jonka pohjalta on mahdollis-
ta yhteen sovittaa kaupunkistrategiassa päätettyjä linjauksia kaupungin 
talousarvioehdotukseen.

Lauta- ja johtokuntien tulee hyväksyä talousarvioehdotuksensa 
22.9.2021 mennessä.

Vuoden 2022 talousarvion ja raamin ja laatimisohjeiden tausta

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyt-
tävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Hyväksymisen 
yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa 
vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunni-
telman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava 
siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja turvaavat edellytykset kun-
nan tehtävien hoitamiseen. Talousarvio ja -suunnitelma on kaupunkist-
rategian toteuttamisen ja seurannan keskeisin väline.   

Kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus päättää vuosit-
tain talousarvion laatimisohjeista ja noudattamisohjeista. Talousarvion 
laatimisohjeissa annetaan toimialoille, virastoille ja liikelaitoksille ohjeet 
talousarvion ja -suunnitelman laatimiseksi. Laatimisohjeiden käsittelyn 
yhteydessä kaupunginhallitus voi hyväksyä talousarvion valmistelutyötä 
ohjaavia kannanottoja. Hallintosäännön mukaan investointitarkastelu 
laaditaan kymmeneksi vuodeksi.  

Pormestari otti 6.8.2021 (§ 73) esittelyynsä talousarvio ja -
suunnitelmaa sekä veroja koskevan päätöksenteon valtuustokaudella 
2021-2025 (vuoden 2022 talousarviovalmistelusta alkaen).

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot
Jenni Torkkola, Erityissuunnittelija, puhelin: 040 729 1117

jenni.torkkola(a)hel.fi
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuoden 2022 talousarvioehdotuksen raami sekä talousarvio ja talous-
suunnitelmaehdotuksen 2022_2024 laatimisohjeet
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunkiympäristön toimiala
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Sosiaali- ja terveystoimiala
Tarkastusvirasto
Liikenneliikelaitos
Palvelukeskusliikelaitos
Pelastuslaitos
Rakentamispalveluliikelaitos
Taloushallintopalveluliikelaitos
Työterveysliikelaitos
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§ 571
Selvitys apulaisoikeuskanslerille kantelusta kaupunginhallituksen 
vahvistamista nuorisoneuvoston lautakuntaosallistumisen periaat-
teista

HEL 2021-006523 T 03 01 02

OKV/208/10/2021

Päätös

Kaupunginhallitus antoi valtioneuvoston apulaisoikeuskanslerille seu-
raavan selvityksen:

Kaupunginhallitus katsoo, ettei se ole kantelun kohteena olevassa 
asiassa toiminut lainvastaisesti tai syrjivästi.

Kantelijan esittämällä tavalla ja kuntalain (410/2015) 26 §:n mukaisesti 
kaupunginhallitus on asettanut nuorisovaltuustoa vastaavan nuorten 
vaikuttajaryhmän, jota Helsingissä kutsutaan nuorisoneuvostoksi. Nuo-
risoneuvoston jäsenet valitaan vaaleilla kahden vuoden toimikaudeksi. 
Kuten kantelija toteaa, nuorisoneuvoston kokoonpanoon ei sovelleta 
naisten ja miesten tasa-arvosta annettua lakia (609/1986, tasa-
arvolaki), eikä missään kaupunginhallituksen tai muussakaan päätök-
sessä todeta, että näin olisi tai lakia näin sovellettaisiin.

Kuntalain 26 §:n mukaan nuorisovaltuustolle on annettava mahdolli-
suus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmis-
teluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kun-
nan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, 
asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisoval-
tuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisoval-
tuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemi-
sen kehittämiseen kunnassa.

Lainkohtaa koskevassa hallituksen esityksessä (HE 268/2014 vp) tode-
taan (s. 155), että laissa ei säädettäisi nuorisovaltuuston kokoonpanos-
ta, valinnasta eikä toimintatavoista yksityiskohtaisemmin, vaan ne jäisi-
vät kunnan päätettäviksi. Kunnat voisivat siten soveltaa käytännössä 
hyviksi osoittautuneita nuorten vaikuttamisjärjestelmiä ja toimintatapoja.

Helsingissä yhtenä nuorisoneuvoston osallistumisen muotona on otettu 
käyttöön nuorisoneuvoston keskuudestaan valitsemien edustajien osal-
listuminen kaupungin toimialalautakuntien kokouksiin. Kantelun koh-
teena oleva päätös koskee linjauksia, joita sovelletaan tällaisessa osal-
listumisen muodossa.
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Tällainen osallistumisen muoto ei ole laissa säädetty eikä laista ole 
johdettavissa nuorisoneuvoston jäsenille oikeutta olla läsnä toimielinten 
kokouksissa. Kaupungilla on näin ollen toimivalta erikseen päättää läs-
näolo- ja puheoikeudesta sekä niiden mahdollisista rajoituksista ja eh-
doista. Päätöksenteossa on luonnollisesti otettava huomioon hallinnon 
oikeusperiaatteet ja muu kuntaa velvoittava lainsäädäntö, eli esimer-
kiksi ehtojen ja rajoitusten tulee olla oikeassa suhteessa tavoiteltavaan 
päämäärään nähden.

Kuten kantelija toteaa, yhtenä linjauksena lautakuntaosallistumiselle 
kaupunginhallitus päätti, että edustajat valitaan kuhunkin toimielimeen 
kolmen henkilön ryhmäksi, josta vuorotellen yksi osallistuu kokouksiin. 
Tässä ryhmässä molempia sukupuolia tulisi olla vähintään yksi.

Päätöksen perusteluissa todetaan, kuten kantelijakin huomauttaa, että 
sukupuolikiintiöt eivät suoraan sovellu edustajien valintaan. Peruste-
luissa kuitenkin todetaan, että tasa-arvolain tarkoituksena on, että kun-
nan toiminnassa mahdollisimman laajasti otetaan huomioon sukupuol-
ten tasa-arvo, minkä vuoksi  päätöksessä on päädytty kiintiöön. Kuten 
kantelijakin toteaa, tasa-arvolain mukaan viranomaisen velvollisuus on 
kaikessa toiminnassaan edistää ja varmistaa tasa-arvon toteutumista.

Kantelun kohteena oleva kaupunginhallituksen päätös ei ole ristiriidas-
sa kuntalain 26 §:n tai sitä koskevissa esitöissä todetun kanssa. Vaikka 
sukupuolten tasa-arvoa koskevat säännökset eivät koske nuorisoneu-
voton valintaa, sen toiminnassa valinnan jälkeen voidaan tietenkin 
edellyttää sukupuolten välistä tasa-arvoa edistäviä toimenpiteitä.

Tasa-arvolain 4 §:n mukaisen tasa-arvon edistämisvelvollisuuden joh-
dosta sukupuolikiintiön asettaminen on tässä tilanteissa perusteltu toi-
mintatapa, joilla varmistetaan tasa-arvon edistäminen asioiden valmis-
telussa ja päätöksenteossa.

Säännöksen mukaan kaupungin tehtävänä on edistää myös nuorten 
tasa-arvoista mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa kunnan eri toimialo-
jen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seuran-
taan. Tasa-arvolain mukaisesti viranomaisen tulee erityisesti muuttaa 
niitä olosuhteita, jotka estävät tasa-arvon toteutumista. 

Edellä todettu ei estä sitä, että nuorisoneuvoston edustajat kaupungin 
toimialalautakuntiin valittaisiin kantelijan esittämällä tavalla suljettuna 
lippuäänestyksenä, jos nuorisoneuvosto haluaa näin toimia. Vaalitulos 
tulisi kuitenkin vahvistaa siten, että valituiksi kunkin lautakunnan koh-
dalla tulisivat kaksi eniten ääniä saanutta yhden sukupuolen edustajaa 
ja yksi eniten ääniä saanut toisen sukupuolen edustaja.
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Kaupunginhallituksen päätös ei vaikuta nuorten mahdollisuuteen aset-
tua ehdolle ja tulla valituksi nuorisoneuvostoon. Päätöksen tavoitteena 
sen sijaan on varmistaa, että vaaleilla valituksi tulleet nuorisoneuvoston 
jäsenet pääsevät tasa-arvoisesti vaikuttamaan kunnan toimintaan.

Kantelijan kuvaama tilanne, jossa sukupuolikiintiö vaikuttaa demokrati-
aa ehkäisevästi valittaviin henkilöihin, on samanlainen kuin kaupungin-
valtuuston valitessa muiden kaupungin toimielinten jäseniä. Valtuuston 
on, vaikkakin sillä on tarvittaessa vaalitoimitusten kautta toimivalta vali-
ta toimielinten jäsenet, otettava huomioon tasa-arvolaissa säädetty su-
kupuolten tasa-arvo. Tämä ei ole tasa-arvolain sääntelyn demokratiaa 
ehkäisevä tai jotakuta välillisesti syrjivä sivutuote, vaan koko tasa-
arvolain sukupuolikiintiöiden tarkoitus. 

Kaupunginhallituksen päätös ei myöskään johda tasa-arvolain 7 §:ssä 
tarkoitettuun syrjintään. Kaupunginhallituksen päätöksellä päin vastoin 
taataan sekä naisille että miehille yhtäläiset mahdollisuudet tulla vali-
tuksi nuorisoneuvoston edustajaksi toimialalautakuntaan. Päätös ei 
aseta naisia ja miehiä eri asemaan sukupuolen perusteella, eikä päätös 
muutoinkaan vaikuta eri tavalla naisiin ja miehiin.

Kaupunginhallituksen päätöksessä ei ole asetettu nuorisoneuvoston 
lautakuntaedustajalle sellaisia vaatimuksia, jotka ovat biologisista tai 
muista syistä ominaisia tai tavanomaisia vain toisen sukupuolen edus-
tajille, tai jotka vain toisen sukupuolen edustajat voivat täyttää. Kau-
punginhallituksen päätöksen johdosta nuorisoneuvoston jäsenet eivät 
joudu toista epäedullisempaan asemaan sukupuolen perusteella.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Selvityspyyntö 26.5.2021
2 Kantelu Helsingin Khn päätöksestä sukupuolikiintiöiden soveltamisesta 

nuorisoneuvoston lautakuntaedustajiin
3 Selvityspyyntö 26.5.2021, liite, kantelu 25.1.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
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Valtineuvoston oikeuskansleri

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kantelu

Valtioneuvoston apulaisoikeuskansleri on 26.5.2021 saapuneella selvi-
tyspyynnöllä pyytänyt Helsingin kaupunginhallituksen selvitystä kante-
lusta, joka on tehty kaupunginhallituksen menettelystä.

Kantelija on pyytänyt valtioneuvoston oikeuskansleria tutkimaan, onko 
Helsingin kaupunki menetellyt lainvastaisesti ja syrjivästi kaupunginhal-
lituksen edellyttäessä nuorisoneuvostoa soveltamaan sukupuolikiintiöi-
tä edustuksessaan toimialalautakunnissa. 

Kantelija arvostelee kaupunginhallituksen päätöstä 24.6.2019, 478 § 
(HEL 2019-006826) joka koskee linjauksia nuorisoneuvoston edusta-
jien läsnäolo- ja puhe-oikeudesta toimialalautakunnissa. Päätöksessä 
on muun ohessa linjattu, että edustajien valinnassa tulee ottaa huo-
mioon laissa säädetty sukupuolten välinen tasa-arvo; kolmesta edusta-
jasta molempia sukupuolia tulee olla vähintään yksi. Tätä kantelija pitää 
lainvastaisen ja syrjivänä.

Kaupunginhallituksen päätös

Kaupunginhallitus vahvisti 24.6.2019, 478 § linjaukset nuorisoneuvos-
ton edustuksesta toimialalautakunnissa. Yksi vahvistetuista linjauksista 
on, että nuorisoneuvoston keskuudestaan kuhunkin toimialalautakun-
taan valitsemasta kolmesta edustajasta tulee ottaa huomioon laissa 
säädetty sukupuolten välinen tasa-arvo.

Päätöstä koskevissa esittelijän perusteluissa todetaan, että naisten ja 
miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986) säädetyt 
sukupuolikiintiöt eivät suoraan sovellu edustajien valintaan. Ottaen kui-
tenkin huomioon lain tarkoitus mahdollisimman laajasta tasa-arvon 
huomioon ottamisesta kunnan toiminnassa sekä kaupungin tavoitteet 
nuorison tasa-arvoisessa osallistamisessa on perusteltua, että edusta-
jien valinnassa pyritään vähintään mahdollisimman selkeään sukupuol-
ten tasa-arvoon.

Lainsäädäntö

Viranomaisen velvollisuus on kaikessa toiminnassaan edistää naisten 
ja miesten välistä tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä 
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luoda ja vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla varmiste-
taan naisten ja miesten tasa-arvon edistäminen asioiden valmistelussa 
ja päätöksenteossa naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain 4 §:n 
1 momentin mukaisesti. 

Lain 4a §:n 1 momentin mukaan kunnallisissa toimielimissä valtuustoja 
lukuun ottamatta tulee sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 
prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Yhteisvalmistelu

Selvitys on valmisteltu kaupunginkanslian hallinto-osaston (hallintome-
nettely-yksikkö ja oikeuspalvelut) sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimia-
lan nuorisopalvelukokonaisuuden yhteistyönä.

Selvityspyynnön määräaika on 31.8.2021. Siitä ei ole pyydetty tasa-
arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan lausuntoa, koska toimikuntaa ei 
vielä ole asetettu. Selvityspyynnöstä ei myöskään ole katsottu aiheelli-
seksi pyytää nuorisoneuvoston lausuntoa, koska kantelija on nuoriso-
neuvoston jäsen. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Selvityspyyntö 26.5.2021
2 Kantelu Helsingin Khn päätöksestä sukupuolikiintiöiden soveltamisesta 

nuorisoneuvoston lautakuntaedustajiin
3 Selvityspyyntö 26.5.2021, liite, kantelu 25.1.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Valtineuvoston oikeuskansleri
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§ 572
Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi kaupunkipyörä-
aseman lisäämisestä Lauttasaaren Tiirasaarentielle

HEL 2021-005068 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi kaupunginvaltuuston 21.4.2021 hy-
väksymän toivomusponnen johdosta tehdyn selvityksen ja toimittaa 
selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään nuorten aloitteita 21.4.2021 kaupunginvaltuusto hyväk-
syi valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponnen: "Saadessaan 
tiedon nuorten aloitteista valtuusto ehdottaa, että tutkitaan mahdolli-
suutta saada kaupunkipyöräasema Tiirasaarentielle, kun asemia saa-
daan lisää ja skeittipuistoja lisää."

Kaupunginhallitus oikeutti 11.1.2021, 21 § liikenneliikelaitoksen laajen-
tamaan kaupunkipyöräpalvelua. 

Osana laajennusta koskevaa suunnitelmaa Lauttasaaren asemasijain-
teihin tehtiin muutoksia, kun yksi uusista asemapaikoista sijoitettiin Koi-
vusaaren metroasemalle. Samalla lähialueen pyöräasemien verkostoa 
voitiin kehittää siten, että metroaseman läheisyydessä (Isokaaren ja 
Vaskiniementien risteys) ollut kaupunkipyöräasema voitiin siirtää ete-

https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Paatos/2021/Keha_2021-01-11_Khs_2_Pk/81C61EAF-5A17-C1D2-8576-77156B500000/Kaupunkipyorajarjestelman_laajentaminen.pdf
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lämmäksi kohti Länsiulapanniemeä: suuntaan johon alkuperäisessä 
nuorisoneuvoston aloitteessa sekä siihen liittyvässä valtuutettu Asko-
Seljavaaran toivomusponnessa uutta asemaa toivottiin.

Seuraavan kauden kilpailutuksen yhteydessä huomioidaan, että kau-
punkipyöräasema tulisi Tiirasaarentien ja Kyyluodontien risteykseen.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on 
lausunnon mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 15.06.2021 § 345

HEL 2021-005068 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että Helsingin kaupungin liiken-
nelaitos HKL oikeutettiin laajentamaan kaupunkipyöräverkostoa Kau-
punginhallituksen päätöksellä § 21 11.1.2021. 

Osana laajennusta koskevaa suunnitelmaa Lauttasaaren asemasijain-
teihin tehtiin muutoksia, kun yksi uusista asemapaikoista sijoitettiin Koi-
vusaaren metroasemalle. Samalla lähialueen pyöräasemien verkostoa 
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voitiin kehittää siten, että metroaseman läheisyydessä (Isokaaren ja 
Vaskiniementien risteys) ollut kaupunkipyöräasema voitiin siirtää ete-
lämmäksi kohti Länsiulapanniemeä, siis suuntaan johon alkuperäisessä 
Nuorisoneuvoston aloitteessa sekä siihen liittyvässä valtuutettu Asko-
Seljavaaran toivomusponnessa uutta asemaa toivottiin. 

Kaupunkipyöräasemat pyritään sijoittamaan siten, että ne olisivat luon-
taisesti matkan varrella, jolloin mahdollisimman harvan tarvitsisi kulkea 
reittinsä suhteen väärään suuntaan. Asemien rajallinen lukumäärä oh-
jaa siihen, että niille on koitetaan löytää sijainnit keskeisille paikoille eri 
kaupunginosissa. Asemien välinen etäisyys monella Helsingin alueella 
on sellainen, että kaupunkipyörämatkaan liittyy tyypillisesti muutaman 
sadan metrin kävelymatka. 

Tämän kaupunkipyöräaseman tarkempi sijoituspaikka suunniteltiin Iso-
kaarelle, hieman Kyyluodontien jatkeena olevan pyörätien länsipuolelle. 
Sijoitus Isokaarelle esimerkiksi Tiirasaarentien sijasta on verkoston 
kannalta perustellumpi, kattaen paremmin alueen asukaspohjaa ja pal-
vellen esimerkiksi Lauttasaaren yhteiskoulun lukiolaisia. Isokaarella si-
jaitsee myös lähialueen merkittävin pyörätie ja kaupunkipyöräasemien 
asukaskyselyissä tähän kohtaan oli annettu eniten toiveita Lauttasaa-
ren lounaisosien osalta. 

Seuraavan kauden kilpailutuksen yhteydessä huomioidaan, että kau-
punkipyöräasema tulisi Tiirasaarentien ja Kyyluodontien risteykseen.

Käsittely

15.06.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Sirpa Asko-Seljavaara: Seuraavan kauden kilpailutuksen yhteydessä 
huomioidaan, että kaupunkipyöräasema tulisi Tiirasaarentien ja Kyy-
luodontien risteykseen.

Kannattaja: Anni Sinnemäki

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Sirpa As-
ko-Seljavaaran vastaehdotuksen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Ilari Heiska, liikenneinsinööri: 310 37220

ilari.heiska(a)hel.fi
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§ 573
Utlåtande om Kårkulla samkommuns ekonomiplan 2022–2024

HEL 2021-006642 T 00 01 06

Beslut

Stadsstyrelsen beslutade bordlägga ärendet för en vecka.

Behandling

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt bordlägga ärendet för en vecka på 
förslag av Marcus Rantala. 

Föredragande
kanslichef
Sami Sarvilinna

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Begäran om utlåtande 28.5.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Beslutsförslag

Stadsstyrelsen ger följande utlåtande till Kårkulla samkommun om 
samkommunens ekonomiplan 2022–2024:

Helsingfors stad ordnar specialomsorger om utvecklingsstörda både i 
egen regi och som köpta tjänster. Stadens egen produktion utgör över 
hälften av servicehelheten. Utbudet av tjänster på svenska för personer 
med intellektuell funktionsnedsättning är mycket litet och koncentrerat. 
Helsingfors ställning i ordnandet av specialomsorger är unik, eftersom 
staden utgör ett eget specialomsorgsdistrikt. Kårkulla samkommun 
producerar specialomsorgstjänster på svenska för hela landet. Också 
Helsingfors specialomsorgstjänster på svenska produceras nästan helt 
och hållet i Kårkulla samkommun. För närvarande finns det inom Kår-
kullas boendeservice 54 helsingforsare. Tre helsingforsare omfattas av 
långtidsrehabiliteringen på institution. I dagverksamheten deltar 46 
helsingforsare. Dessutom har olika slags sakkunnig- och rehabilite-
ringstjänster för enskilda brukares behov skaffats hos Kårkullas rådgiv-
ning för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Helsingfors 
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köpte omsorgstjänster av Kårkulla för 4,94 miljoner euro år 2020, 6,24 
miljoner euro år 2019 och 4,75 miljoner euro år 2018.

Kårkulla samkommuns styrelse har 27.5.2021 beslutat om prisförhöj-
ningar för planperioden 2022–2024. Priserna höjs med i medeltal 3,5 % 
jämfört med 2020 års priser. Kårkullas ekonomiplan för de två kom-
mande åren ser ut att i hög grad basera sig på balansering av under-
skottet i ekonomin. I ekonomiplanen hänvisas det dessutom till effek-
terna av coronapandemin, personalkostnaderna och stegringen i de 
allmänna levnadskostnaderna, med vilka samkommunen motiverar si-
na förslag till mycket påtagliga prisförhöjningar.

Coronapandemins effekter på ekonomin och verksamheten är en ut-
maning för hela verksamhetsfältet, också kommunerna. Samkommu-
nen kan inte överföra sin börda på kommunerna, eftersom den försäm-
rade ekonomin till följd av coronapandemin tillsammans med vårdskul-
den innebär att kommunerna får ett väldigt tryck på att öka produktivite-
ten och stävja kostnaderna.

Helsingfors har under de senaste åren kritiskt granskat samkommu-
nens nuvarande arrangemang och flyttat tillbaka en del av ansvaret för 
brukarnas servicehelheter. Samkommunens serviceutbud har inte for-
mat sig efter den föränderliga världens behov. Serviceutbudet och 
verksamhetskulturen motsvarar inte dagens behov och krav. Brukarnas 
behov har blivit mer invecklade och kräver ofta särskilda arrangemang, 
flexibilitet och skräddarsydda lösningar. Samkommunens serviceutbud 
är stelt, och i fråga om de tjänster som kräver särskild kompetens finns 
det en lucka. Exempelvis måste tjänsterna för en person inom autism-
spektret som behöver omfattande och krävande stöd och som beter sig 
negativt ordnas vid en finskspråkig enhet, eftersom tjänsteproduktionen 
är koncentrerad till en enda aktör som inte har tillräckligt med behövlig 
kompetens.

Helsingfors stad anser Kårkulla samkommuns plan att i sin organisa-
tion anställa brukare med intellektuell funktionsnedsättning vara ut-
märkt och glädjande. Det som dock inte nämns är hur dagverksamhe-
ten ska utvecklas och aktiva brukare tränas för den öppna arbetsmark-
naden, vilket är den viktigaste åtgärden med avseende på sysselsätt-
ningsmålen. I fråga om företagshälsovården är det oklart för vem den 
ordnas (anställda med intellektuell funktionsnedsättning eller personer 
som deltar i arbetsverksamheten).

Helsingfors stad godkänner inte prisförhöjningarna i ekonomiplanen. 
Den kommunala ekonomins skrala läge och de ökande servicebeho-
ven, inklusive vårdskulden, kräver hårda produktivitetsåtgärder och be-
sparingar i kommunerna. Det är också skäl för samkommunen att un-
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dersöka och vidta åtgärder som ökar produktiviteten. Helsingfors är vil-
ligt till ett gott samarbete med samkommunen, men kräver en kost-
nadsneutral utveckling av dess verksamhet och serviceutbud, liksom 
också en stark dialog och flexibilitet i den föränderliga verksamhetsmil-
jön, bl.a. i vårdreformen, genom vilken Kårkulla samkommuns uppgif-
ter, fastigheter och lokaler övergår till välfärdsområdena.

Föredragandens motiveringar

Kårkulla samkommun begär utlåtande senast 27.8.2021 om sin eko-
nomiplan 2022–2024, som utgör bilaga.

Beslutsförslaget baserar sig på ett utlåtande som beretts i social- och 
hälsovårdssektorn och som ingår i beslutshistorien.

Ärendet har beretts i samråd med stadskansliets ekonomi- och plane-
ringsavdelning.

Föredragande
kanslichef
Sami Sarvilinna

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Begäran om utlåtande 28.5.2021

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Kårkulla samkommun Förslagstext

Förbud mot sökande av ändring, beredning 
eller verkställighet

För kännedom

Social- och hälsovårdssektorn
Stadskansliet
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§ 573
Lausunto Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän talous-
suunnitelmasta vuosiksi 2022-2024

HEL 2021-006642 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian viikoksi pöydälle 
Marcus Rantalan ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 28.5.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus antaa seuraavan lausunnon Kårkulla samkommunille 
sen taloussuunnitelmasta vuosiksi 2022-2024:

Helsingin kaupunki järjestää kehitysvammaisten erityishuollon palveluja 
sekä omana että ostopalveluna. Yli puolet palvelukokonaisuudesta on 
kaupungin omaa tuotantoa. Ruotsin kielellä tuotettavien kehitysvam-
mapalvelujen tarjonta on varsin vähäistä ja keskittynyttä. Helsingin 
asema erityishuollon järjestämisessä on ainutlaatuinen, sillä se on 
myös oma erityishuoltopiirinsä. Kårkullan kuntayhtymä tuottaa ruotsin-
kielisiä erityishuollon palveluja koko maan laajuisesti. Myös Helsingin 
ruotsinkieliset erityishuollon palvelut tuotetaan lähes kokonaisuudes-
saan Kårkullan kuntayhtymässä. Tällä hetkellä Kårkullan asumispalve-
luissa on 54 helsinkiläistä. Pitkäaikaisen laitospalvelun piirissä on kol-
me helsinkiläistä. Päiväaikaisissa toiminnoissa käy 46 helsinkiläistä. Li-
säksi asiakaskohtaisiin tarpeisiin on hankittu erilaisia asiantuntija- ja 
kuntoutuspalveluja Kårkullan kehitysvammaneuvolasta. Helsinki osti 
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vuonna 2020 Kårkullan vammaispalveluja 4,94 milj. eurolla, vuonna 
2019 ostot olivat 6,24 milj. euroa ja vuonna 2018 ostot olivat 4,75 milj. 
euroa. 

Kårkullan kuntayhtymän hallitus on päättänyt 27.5.2021 hinnankorotuk-
sista suunnitelmakaudelle 2022-2024. Hinnankorotus on keskimäärin 
3,5% vuoden 2020 tasosta. Kårkullan taloussuunnitelma kahdelle tule-
valle vuodelle näyttää perustuvan pitkälti alijäämäisen talouden tasa-
painottamiseen. Lisäksi taloussuunnitelmassa viitataan koronapande-
mian vaikutuksiin, henkilöstökuluihin ja yleiseen elinkustannusten nou-
suun, joilla yhtymä perustelee esittämiään varsin tuntuvia korotuksia 
hintoihin.

Koronapandemian vaikutukset talouteen ja toimintaan haastavat koko 
toimintakenttää, myös kuntia. Kuntayhtymä ei voi siirtää omaa taak-
kaansa kuntien kannettavaksi, sillä koronapandemian myötä heikenty-
nyt talous yhdistettynä palveluvelkaan tuottaa kuntiin valtavia paineita 
tuottavuuden kasvattamiseen ja kustannusten hillintään.  

Helsinki on viime vuosina tarkastellut kriittisesti kuntayhtymän nykyjär-
jestelyä ja siirtänyt vastuuta asiakkaiden palvelukokonaisuuksista ta-
kaisin. Kuntayhtymän palvelutarjonta ei ole muovautunut muuttuvan 
maailman tarpeisiin. Palvelutarjonta ja toimintakulttuuri eivät vastaa 
tämän päivän tarpeita ja vaatimuksia. Asiakkaiden tarpeet ovat moni-
mutkaistuneet ja vaativat usein erityisiä järjestelyjä, joustavuutta ja rää-
tälöintiä. Kuntayhtymän palveluvalikko on jäykkä ja erityistä osaamista 
vaativissa palveluissa on aukko. Esimerkiksi runsasta ja vaativaa tukea 
tarvitsevan, haastavasti käyttäytyvän autismin kirjon henkilön palvelu 
joudutaan järjestämään suomenkielisessä yksikössä, koska palvelutuo-
tanto on keskittynyt yhdelle toimijalle eikä tällä ole riittävästi tarvittavaa 
osaamista. 

Helsingin kaupunki pitää Kårkullan kuntayhtymän suunnitelmaa palkata 
kehitysvammaisia palvelun käyttäjiä organisaatioonsa erinomaisena ja 
ilahduttavana. Vaille mainintaa jää kuitenkin päiväaikaisen toiminnan 
kehittäminen ja aktiivinen asiakkaiden valmentaminen avoimille työ-
markkinoille, mikä on keskeisin toimenpide työllistymistavoitteissa. Työ-
terveyshuollon järjestämisen osalta on epäselvää, kenelle sitä järjeste-
tään (työsuhteessa olevalle kehitysvammaiselle työntekijälle vai työtoi-
mintaan osallistuville henkilöille). 

Helsingin kaupunki ei hyväksy taloussuunnitelman mukaisia hinnanko-
rotuksia. Kuntien talouden heikko tilanne ja kasvaneet palvelutarpeet, 
palveluvelka mukaan lukien, vaativat kunnissa rankkoja tuottavuustoi-
menpiteitä ja säästöjä. Myös kuntayhtymän on syytä tarkastella ja to-
teuttaa tuottavuutta lisääviä toimenpiteitä. Helsinki on halukas teke-
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mään hyvää yhteistyötä kuntayhtymän kanssa, mutta edellyttää siltä 
kustannusneutraalia toiminnan ja palvelutarjonnan kehittämistä sekä 
vahvaa vuoropuhelua ja sujuvuutta toimintaympäristön muutoksissa, 
mm. sote-uudistuksessa, jossa Kårkullan kuntayhtymän tehtävät, kiin-
teistöt ja toimitilat siirtyvät hyvinvointialueille. 

Esittelijän perustelut

Kårkulla samkommun pyytää 27.8.2021 mennessä lausuntoa liitteenä 
olevasta vuosien 2022-2024 taloussuunnitelmastaan.   

Päätösehdotus perustuu sosiaali- ja terveystoimialalla valmisteltuun 
lausuntoon, joka sisältyy päätöshistoriaan.  

Asia on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian talous- ja suunnit-
teluosaston kanssa.  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 28.5.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kårkulla samkommun Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveystoimiala
Kaupunginkanslia
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§ 574
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 32 

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto  
- elinkeinojaosto  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta  
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta  
- ympäristö- ja lupajaosto  
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 12.8.2021
pelastuslautakunta  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta  
- kulttuuri- ja kirjastojaosto  
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta  
- sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto  
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos  
- liikenneliikelaitos 11.8.2021, 

13.8.2021
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta  
  
pormestari  
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apulaispormestarit  
- 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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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573 ja 574 
§:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

569 § i protokollet.

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller 
verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen
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Kaupunginhallitus

Juhana Vartiainen
puheenjohtaja

Anni Sinnemäki
puheenjohtaja

Asta Vennelä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Marcus Rantala Nasima Razmyar

Minja Koskela Reetta Vanhanen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 31.08.2021.


