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Kokousaika 22.11.2021 16:00 - 17:01

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Vartiainen, Juhana pormestari
Sinnemäki, Anni apulaispormestari

kaupunginhallituksen 1. varapu-
heenjohtaja

Razmyar, Nasima apulaispormestari
kaupunginhallituksen 2. varapu-
heenjohtaja

Arhinmäki, Paavo apulaispormestari
Gebhard, Elisa
Halla-aho, Jussi
Iskanius, Anniina
Nuorteva, Johanna
Rantala, Marcus
Rantanen, Tuomas
Sazonov, Daniel apulaispormestari
Vanhanen, Reetta
Vierunen, Maarit
Pajula, Matias varajäsen

Muut

Diarra, Fatim kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Rydman, Wille kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-

johtaja
Torsti, Pilvi kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
saapui 16:08, poissa 869 - 875 §

Sarvilinna, Sami (etänä) kansliapäällikkö
Hyvärinen, Silja vs. kaupunkiympäristön toimialajoh-

taja
Jolkkonen, Juha sosiaali- ja terveystoimialan toimia-

lajohtaja
Järvenkallas, Satu kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

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

taja
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Enroos, Asta (etänä) henkilöstöpolitiikan johtaja
Kivelä, Liisa viestintäjohtaja
Kühn, Markus (etänä) strategiajohtaja
Rinkineva, Marja-Leena elinkeinojohtaja
Rope, Jenni (etänä) kaupunginlakimies
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Summanen, Juha hallintojohtaja
Peltonen, Antti (etänä) hallintopäällikkö
Menna, Lauri (etänä) johtava asiantuntija
Snellman, Johanna viestintäasiantuntija
Nirkko, Saara hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Juhana Vartiainen pormestari
869-888 §

Esittelijät

Juhana Vartiainen pormestari
869 §

Tuula Saxholm vs. kansliapäällikkö
870-888 §

Pöytäkirjanpitäjä

Saara Nirkko hallintoasiantuntija
869-888 §
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§ Asia

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

870 Asia/2 V 8.12.2021, Hallintosäännön muuttaminen, sosiaali- ja terveystoimia-
lan ja kaupunginkanslian muutokset

871 Asia/3 V 8.12.2021, Selvitys vuoden 2020 arviointikertomuksen johdosta suo-
ritetuista toimenpiteistä

872 Asia/4 V 8.12.2021, Kampin Kottaraisen korttelin asemakaavan muutos (nro 
12687)

873 Asia/5 V 8.12.2021, Kiinteistökaupan esisopimuksen ja toteutussopimuksen 
hyväksyminen (Länsisatama, Jätkäsaari AK-tontit 20062/2,3 ja 4)

874 Asia/6 V 8.12.2021, Kansanäänestysaloite Malmin lentokentän säilyttämises-
tä ilmailukäytössä

875 Asia/7 V 8.12.2021, Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite koskien asuntotuo-
tannon järjestämää suunnittelukilpailua ikääntyneiden yhteisöllisen 
asumisen pilottikohteeksi

876 Asia/8 V 8.12.2021, Valtuutettu Hannu Oskalan aloite kulttuurilaitosrahaston 
perustamisesta Helsingille

877 Asia/9 V 8.12.2021, Valtuutettu Atte Harjanteen aloite purettavien kiinteistö-
jen taidekäytön edistämisestä

878 Asia/10 Lyhennysvapaan myöntäminen Kiinteistö Oy Suomen Salibandykes-
kukselle

879 Asia/11 Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
kaavoitus- ja rakentamislaiksi

880 Asia/12 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle tienpidon ja liikenteen suunni-
telmasta vuosille 2022–2025

881 Asia/13 Tonttien varaaminen A-Kruunu Oy:lle ja Asuntosäätiön Asumisoikeus 
Oy:lle (Pasila, Postipuisto AK-tontit 17130/1 ja 2)

882 Asia/14 Asuntotontin varaaminen Sokeain Ystävät - De Blindas Vänner sr:lle 
(Oulunkylä, AK-tontti 28226/30)

883 Asia/15 Laajasalon Koirasaarentien ja Ilomäentien alueiden asemakaavan 
muutoksen nro 12548  määrääminen osittain voimaan ennen lainvoi-
maisuutta



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 45/2021
Kaupunginhallitus

22.11.2021

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

884 Asia/16 Valtuutettu Pia Kopran toivomusponsi Maunulanpuistossa sijaitsevan 
aukion metsittämisestä kompensaationa Pirkkolan liikuntapuiston ra-
kennustöistä

885 Asia/17 Valtuutettu Eva Biaudetin toivomusponsi monialaisen ihmiskaupan 
uhrien auttamisen asiantuntijatyöryhmän tehtävistä

886 Asia/18 Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite koskien kaupungin toiminta-
avustusta saavien yhteisöjen eettisiä periaatteita avustuksen saami-
sen edellytyksenä

887 Asia/19 Valtuutettu Emma Karin aloite perhemyönteisyyden ja synnytyskoke-
musten parantamisesta

888 Asia/20 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 869
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 Matias 
Pajulan ja Marcus Rantalan sekä varatarkastajiksi Paavo Arhinmäen ja 
Reetta Vanhasen.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta 
valita pöytäkirjantarkastajaksi Sari Sarkomaan sijasta Matias Pajulan.

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Sari 
Sarkomaan ja Marcus Rantalan sekä varatarkastajiksi Paavo Arhin-
mäen ja Reetta Vanhasen.

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 870
V 8.12.2021, Hallintosäännön muuttaminen, sosiaali- ja terveystoi-
mialan ja kaupunginkanslian muutokset

HEL 2021-012716 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liit-
teen 1 mukaisesti tulemaan voimaan 1.1.2022.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Anna Koskinen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36142

anna.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin hallintosääntö, voimaantulo 1.1.2022
2 Hallintosäännön muutostaulukko_sopimusten hallinnan järjestäminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveystoimialan muutosehdotus koskien sosiaalihuollon vastaavaa ja sosiaalihuol-
lon johtavaa viranomaista

Hallintosäännön muutoksen perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta esitti kaupunginhallitukselle 26.10.2021, 
§ 251 muutosta hallintosääntöön koskien sosiaalihuoltolain sosiaali-
huollosta vastaavaa ja sosiaalihuollon johtavaa viranomaista.

Sosiaalihuoltolain muutoksella (136/2021) lakiin lisättiin 1.3.2021 lukien 
uudet säännökset sosiaalihuollon tehtävistä poikkeusoloihin ja normaa-
liolojen häiriötilanteisiin varautumisessa. Näissä 33 b–33 d §:ssä sää-
detään sosiaalihuollosta vastaavasta ja sosiaalihuollon johtavasta vi-
ranomaisesta sekä sosiaalihuollon viranomaisesta. 
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Sosiaalihuollosta vastaava viranomainen on lainmuutosta koskevan 
hallituksen esityksen mukaan ”sosiaalihuollosta vastaava toimielin” (HE 
230/2020). Siten sosiaali- ja terveyslautakunta toimii sosiaalihuoltolain 
33 b §:n ja 33 c §:n tarkoittamana sosiaalihuollosta vastaavana viran-
omaisena, eikä tämä edellytä erillistä hallintosäännön määräystä. 

Keskussairaalan sijaintikunnan sosiaalihuollon viranomainen (sosiaali-
huoltolain 33 d §:n 1 mom.) johtaa yhteisen sosiaalihuollon valmius-
suunnitelman valmistelua, johon osallistuvat sairaanhoitopiirin alueen 
kunnat. 

Yliopistollista sairaalaa ylläpitävän sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ko-
tipaikan sosiaalihuollon johtava viranomainen (sosiaalihuoltolain 33 d 
§:n 2 mom.) osallistuu sosiaalihuollon asiantuntijana terveydenhuolto-
lain 42 a §:n 1 momentin 1 kohdan mukaiseen sosiaali- ja terveyden-
huollon valmiussuunnittelun ohjaamiseen. 

Nyt esitettävällä hallintosäännön lisäyksellä halutaan selkiyttää viran-
omainen, jolla on toimivalta määrätä sosiaalihuollon johtavasta viran-
omaisesta ja sosiaalihuollon viranomaisesta sosiaali- ja terveystoimia-
lalla, koska näitä viranomaisia ei ole erikseen laissa säännelty, ja siten 
määräys olisi syytä tuoda hallintosääntöön. Esityksen mukaan sosiaali- 
ja terveystoimialan toimialajohtaja määräisi nämä viranomaiset. 

Esitys hallintosäännön muutoksesta olisi myös linjassa toimialajohtajan 
erityiseen toimivaltaan jo kuuluvan määräyksen kanssa, jonka mukaan 
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja määrää viranhaltijan toimi-
maan lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain tarkoittamana sosiaalihuol-
lon johtavana viranhaltijana (hallintosäännön 18 luku 3 § 2 mom. 4 koh-
ta). Kyseinen määräys viittaa lastensuojelulain 13 §:n 2 momenttiin ja 
sosiaalihuoltolain 48 §:n 2 momenttiin. 

Hallintosäännön muutos on käsitelty kaupungin sääntötyöryhmässä 
6.9.2021. Samalla sääntötyöryhmä totesi, että sote-uudistuksen edel-
lyttämien hallintosääntömuutosten valmistelun yhteydessä on hyvä tar-
kastella sosiaali- ja terveydenhuollon toimivaltamääräysten kattavuutta 
ja johdonmukaisuutta kokonaisuutena.

Hallintosäännön muutos

Hallintosäännön 18 luvun 3 §:n 2 momenttia muutetaan siten, että sii-
hen lisätään uusi 8 kohta, jonka mukaan toimialajohtaja määrää viran-
haltijan toimimaan sosiaalihuoltolain 33 d §:n 1 momentissa tarkoitettu-
na sosiaalihuollon viranomaisena ja 33 § d §:n 2 momentissa tarkoitet-
tuna sosiaalihuollon johtavana viranomaisena.
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Muutoksen jälkeen hallintosäännön 18 luvun 3 §:n 2 momentin uusi 8 
kohta kuuluu seuraavasti:

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, sosiaali- ja ter-
veystoimialan toimialajohtaja päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, 
joiden mukaan viranhaltija päättää

8 määrätä viranhaltijan toimimaan sosiaalihuoltolain 33 d §:n 1 momen-
tissa tarkoitettuna sosiaalihuollon viranomaisena ja 33 d §:n 2 momen-
tissa tarkoitettuna sosiaalihuollon johtavana viranomaisena.

Kaupunginkanslian muutosehdotukset koskien sopimusten hallinnan järjestämistä

Hallintosäännön muutosten perustelut

Kuntalain muutoksen johdosta hallintosääntöön esitetään lisättäväksi 
useita sopimusten hallinnan järjestämiseen liittyviä määräyksiä. Kun-
nan hallintosäännön vähimmäissisältöä koskeva kuntalain 90 § muutet-
tiin 26.5.2021 voimaan tulleella lailla 419/2021. Muutoksen mukaan 
kunnan hallintosääntöön on otettava tarpeelliset määräykset sopimus-
ten hallinnasta. Kyse on uudesta sääntömääräysvaatimuksesta. Kun-
nan hallintosääntö on saatettava muutetun 90 §:n mukaiseksi vuoden 
2021 loppuun mennessä.

Sopimusten hallinta kunnassa tarkoittaa johtamisen keinoja, joilla luo-
daan tavoitteet, toteutetaan ohjausta ja seurataan kunnan sopimuksiin 
liittyvää kokonaisuutta. Sopimusten hallinnan tarkoitus on valvoa erityi-
sesti palveluntuotannon asianmukaisuutta, silloin kuin palveluja tuote-
taan sopimusten nojalla. Tarkoituksena on myös tehostaa johtamista, 
valvontaa ja riskienhallintaa.

Helsingin kaupungilla sopimusten hallintaa on kehitetty 2000-luvun 
alusta lähtien. Esimerkkinä voidaan mainita kaupungin sopimushallinta-
järjestelmä Cloudian käyttöönotto vuonna 2014. Kaupunginkanslia on 
vuonna 2021 julkaissut Sopimuskäsikirjan apuvälineeksi niille kaupun-
gin viranhaltijoille ja työntekijöille, jotka laativat, hallinnoivat ja valvovat 
kaupungin sopimuksia. 

Kaupunginvaltuuston vuonna 2019 vahvistamien sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan perusteiden mukaan sopimusten hallinta on yksi kau-
pungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamiskeinoista. 
Kaupunginhallituksen vuonna 2020 antamassa sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan ohjeessa sopimusten hallinnalla ja valvonnalla voidaan 
muiden valvontatoimenpiteiden ohella edistää ja varmistaa perustehtä-
vän tuloksellista toteuttamista ja tavoitteiden saavuttamista.
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Koska sopimusten hallinta on jo osa kaupungin sisäistä valvontaa ja 
riskienhallintaa, on perusteltua määrätä jatkossa sopimusten hallinnan 
tehtävistä ja toimivallasta sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimi-
valtuuksien ja tehtävien yhteydessä. Näin kuntalain edellyttämät hallin-
tosäännön muutokset noudattaisivat säännön nykyistä rakennetta sekä 
kuntalaissa omaksuttua systematiikkaa.

Ehdotetut lisäykset mahdollistaisivat lisäksi sopimusten hallinnan jär-
jestelmällisemmän jatkokehittämisen. Tähän mennessä sopimusten 
hallintaa on kehitetty lähinnä hankkeiden kautta.

Nyt esitettävien hallintosäännön lisäysten mukaan kaupunginhallitus 
huolehtisi jatkossa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohella myös 
kaupunkitasoisen sopimusten hallinnan järjestämisestä sekä valvoisi 
sopimusten hallinnan toimeenpanoa. Toimialalautakunnat ja johtokun-
nat vastaisivat toimialallaan sopimusten hallinnan asianmukaisesta jär-
jestämisestä ja toimeenpanon valvonnasta. Johtavien viranhaltijoiden 
tehtäviin taas kuuluisi huolehtia sopimusten hallinnan tuloksellisesta 
toimeenpanosta vastuualueellaan.

Toimialan, liikelaitoksen, kaupunginkanslian, tarkastusviraston ja pelas-
tuslaitoksen tulisi esityksen mukaan valmistella sopimusten hallinnan 
kuvaukset ja viedä ne toimialalautakunnan, liikelaitoksen johtokunnan, 
kansliapäällikön, tarkastuslautakunnan ja pelastuslautakunnan hyväk-
syttäväksi. Sopimusten hallinnan kuvauksissa määriteltäisiin sopimusp-
rosessin vaiheet sekä toimijoiden roolit, tehtävät ja vastuut sopimusp-
rosessin jokaisessa vaiheessa. Esityksen mukaan kaupunginhallitus 
hyväksyisi kaupunkikonsernin sopimusten hallintaa koskevat ohjeet. 
Ohjeet koskisivat muun muassa sopimusten hallinnan kuvausten sisäl-
töä sekä sopimusosaamisen kehittämistä.

Sisäinen tarkastus varmistaisi ja arvioisi jatkossa myös sopimusten hal-
linnan tuloksellisuutta.

Siltä osin kuin toimintasäännöissä ei ole tähän mennessä määrätty so-
pimusten hallinnan vastuista, tulisi sääntöjä täydentää.

Hallintosäännön muutokset on valmisteltu kaupunginkanslian oikeus-
palveluissa ja muutokset on käsitelty kaupungin sääntötyöryhmässä 
25.10.2021. 

Hallintosäännön muutokset

Muutokset sopimusten hallinnan järjestämisen osalta on kuvattu liit-
teessä 2. 

Kaupunginkanslian muutosehdotukset koskien tiedonhallinnan järjestämistä
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Hallintosäännön muutosten perustelut

Kuntalain muutos 21.5.2021 (419/2021) edellyttää, että kunnan hallin-
tosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset tiedonhallinnan ja asia-
kirjahallinnon järjestämisestä. Vuoden 2015 kuntalaki (410/2015) edel-
lytti tarpeellisia määräyksiä asiakirjahallinnon järjestämisestä. Kuntalain 
esitöiden (HE 242/2020 vp) mukaan lainkohtaan olisi tarpeen lisätä tie-
donhallinta, koska tiedonhallintalaki edellyttää päivityksiä kunnan hallin-
tosääntöön. Lisäksi todetaan, että vaikka tiedonhallinta käsitteenä si-
sältää myös asiakirjahallinnon, on perusteltua käyttää hallintosäännös-
sä molempia käsitteitä asian yksiselitteisyyden varmistamiseksi.  

Tiedonhallintalain (laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta, 906/2019, 2 
§) mukaan tiedonhallinnalla tarkoitetaan viranomaisen tehtävien hoi-
dossa tai sen muussa toiminnassa syntyviin tarpeisiin perustuvia toimia 
ja tietoturvallisuustoimenpiteitä viranomaisen tietoaineistojen, niiden 
käsittelyvaiheiden ja tietoaineistoihin sisältyvien tietojen hallinnoimisek-
si riippumatta tietoaineistojen tallentamistavasta ja muista käsittelyta-
voista. Kunta on tiedonhallintalain tarkoittama tiedonhallintayksikkö. 
Tiedonhallintalain mukaan tiedonhallintayksikön johdon on huolehditta-
va siitä, että tiedonhallintayksikössä on mm. määritelty tiedonhallinta-
laissa ja muussa laissa säädettyjen tiedonhallinnan toteuttamiseen liit-
tyvien tehtävien vastuut. Muulla tiedonhallintaan liittyvällä lainsäädän-
nöllä tarkoitetaan muun muassa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta 
(2016/679), tietosuojalakia (1050/2018), arkistolakia (831/1994), julki-
suuslakia (621/1999), hallintolakia (434/2003), lakia sähköisestä 
asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) ja lakia digitaalisten pal-
velujen tarjoamisesta (306/2019).   

Kaupunginhallitus on 24.4.2017, § 3 päättänyt asiakirjahallinnon peri-
aatteista ja johtavan viranhaltijan nimeämisestä. Tämän vuoksi on joh-
donmukaista, että kaupunginhallitus vastaa myös tiedonhallintalain-
säädäntökokonaisuuden järjestämisestä niin, että tiedonhallinnan to-
teuttamiseen liittyvien, lakisääteisten tehtävien vastuut on kattavasti 
määritelty.

Edellisen johdosta ehdotetaan samalla poistettavaksi hallintojohtajan 
toimivalta antaa asianhallintaa koskevia menettelyohjeita. 

Muutokset on käsitelty kaupungin sääntötyöryhmässä 25.10.2021.

Hallintosäännön muutokset

Hallintosääntöä muutetaan siten, että 24 luvun 5 §:ään lisätään tiedon-
hallinnan järjestäminen ja 12 luvun 2 §:stä poistetaan hallintojohtajan 
toimivalta antaa asianhallintaa koskevia menettelyohjeita.
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Muutoksen jälkeen hallintosäännön 24 luvun 5 § kuuluu seuraavasti:

5 § Tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon järjestäminen

Kaupunginhallitus vastaa siitä, että tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon 
ohjeistus, käytännöt, vastuut ja valvonta on määritelty.

Muutoksen jälkeen hallintosäännön 12 luvun 2 § kuuluu seuraavasti:

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, hallintojohtaja an-
taa hallintoa ja päätösvalmistelua koskevia menettelyohjeita. 

Kaupunginkanslian muutosehdotus koskien keskushallintoon ja kaikkiin toimialoihin taikka kau-
punginkanslian useampaan osastoon kohdistuvia tutkimuslupia

Hallintosäännön muutoksen perustelut

Hallintosääntöön esitetään lisättäväksi strategiajohtajan toimivaltaa 
koskeva kirjaus, joka sisältää toimivallan päättää kaupungin tutkimus-
luvista silloin, kun tutkimushanke kohdistuu samanaikaisesti keskushal-
lintoon ja kaikkiin toimialoihin taikka silloin, kun tutkimushanke koskee 
useampaa kaupunginkanslian osastoa.

Helsingin kaupunki on suosittu tutkimuskohde opinnäytetöissä ja aka-
teemisissa tutkimuksissa. Kaupunki edellyttää tutkimuksen tekijältä tut-
kimusluvan hakemista, jos tutkimuksen toteutus edellyttää tutkimusai-
neiston keruuta (esim. haastattelut tai rekisteripoiminta) ja jos tarvittava 
aineisto ei ole avoimesti saatavilla. Tutkimuslupaa haetaan siltä toimia-
lalta, jonka tehtäväkenttään tutkimushanke kohdistuu.

Kaupunginkanslia ja toimialat ovat yhtenäistäneet tutkimuslupakäytän-
töjään ja kehittäneet lupaprosessia parin viime vuoden aikana. Keskei-
senä kehittämistavoitteena on ollut tutkimuslupaprosessin asiakasläh-
töisyyden parantaminen ja lupaprosessin sujuvoittaminen. Uudessa 
toimintamallissa asiakas hakee tutkimuslupaa yhdellä lomakkeella huo-
limatta siitä, kuinka moneen toimialaan tutkimushanke kohdistuu (ns. 
yhden luukun -periaate). 

Päätöksen tutkimusluvasta tekee se taho, jonka toimivaltaan ja/tai teh-
täväkenttään tutkimushanke kohdistuu. Mikäli tutkimushanke koskee 
useampaa toimialaa, hakemukseen valmistellaan erilliset päätökset 
kultakin toimialalta.

Hallintosääntömuutoksen mukaisesti päätös tutkimusluvasta tehdään 
jatkossa keskitetysti silloin, kun tutkimus kohdistuu samanaikaisesti 
keskushallintoon ja kaikkiin toimialoihin. Ehdotettu lisäys keventää pää-
tösvalmistelua ja selkeyttää työnjakoa laajojen, koko kaupunkia (kes-
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kushallinto ja kaikki toimialat) koskevien tutkimuslupahakemusten käsit-
telyssä. 

Strategiajohtajan tehtäväalueeseen kuuluu kaupunkiyhteisen kehittä-
misen edistäminen. Tämän vuoksi on perusteltua, että päättäminen yllä 
kuvatun kaltaisista koko kaupunkia koskevista tutkimusluvista kuuluu 
jatkossa strategiajohtajan toimivaltaan.

Muutos on käsitelty kaupungin sääntötyöryhmässä 8.11.2021.

Hallintosäännön muutos

Hallintosäännön 12 lukuun lisätään uusi 4a §:

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, strategiajohtaja 
päättää tutkimusluvista, kun tutkimushanke kohdistuu samanaikaisesti 
keskushallintoon ja kaikkiin toimialoihin taikka silloin, kun tutkimushan-
ke koskee useampaa kaupunginkanslian osastoa. 

Kaupunginkanslian muutosehdotukset koskien kaupunginkanslian hallinto-osaston turvallisuus- 
ja valmiusyksikön siirtämistä strategiaosaston kaupunkistrategiayksikköön

Hallintosäännön muutosten perustelut

Hallintosääntöön esitetään muutoksia, jotka liittyvät kaupunginkanslian 
hallinto-osaston turvallisuus- ja valmiusyksikön siirtymiseen strategiao-
saston kaupunkistrategiayksikön tiimiksi. 

Kaupunginkanslian hallinto-osaston turvallisuus- ja valmiusyksikkö siir-
retään kaupunkistrategiayksikköön omaksi tiimikseen 1.1.2022 lukien. 
Turvallisuutta tarkastellaan kaupunkiturvallisuuden, varautumisen ja 
organisaatioturvallisuuden näkökulmista. Kaikkiin näihin kuuluu tehtä-
viä, joista suuri osa on sidoksissa strategiaosaston tehtävien ja vastui-
den kanssa. 

Siirron tavoitteena on tehostaa resurssien käyttöä, tiivistää yhteistyötä 
muun muassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, sisäisen valvon-
nan ja riskienhallinnan sekä turvallisuustilannekuvan luomisen ja turval-
lisuusilmiöiden seurannan kanssa.

Muutokset on käsitelty kaupunginkanslian henkilöstötoimikunnassa 
1.11.2021 ja kaupungin sääntötyöryhmässä 8.11.2021.

Hallintosäännön muutokset

Hallintosääntöä muutetaan siten, että 4 luvun 2 §:n 2 momentin kau-
punginkanslian hallinto-osastoa koskevasta 2 kohdasta poistetaan tur-
vallisuus- ja valmiusasioista huolehtiminen ja lisätään 4 luvun 2 §:n 2 
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momentin kaupunginkanslian strategiaosastoa koskevaan 4 kohtaan 
turvallisuuden ja varautumisen kaupunkitasoinen ohjaaminen. 

Muutoksen jälkeen hallintosäännön 4 luvun 2 §:n 2 momentin 2 kohta 
kuuluu seuraavasti: 

2 Hallinto-osasto, joka huolehtii kaupunginvaltuuston, kaupunginhalli-
tuksen ja pormestarikunnan toimintaedellytyksistä, hallintomenettelyn 
ohjaamisesta, asianhallinnan ja asiakirjahallinnon johtamisesta, viras-
topalveluista sekä oikeudellisesta edunvalvonnasta ja asiantuntijapal-
veluista.

Muutoksen jälkeen hallintosäännön 4 luvun 2 §:n 2 momentin 4 kohta 
kuuluu seuraavasti: 

4 Strategiaosasto, joka huolehtii kaupungin strategisesta kehittämises-
tä ja strategisesti keskeisten asiakokonaisuuksien ja hankkeiden koor-
dinoinnista, digitalisaation ja tietohallinnon ohjauksesta, tilasto- ja tut-
kimustoiminnasta, kansainvälisistä asioista sekä turvallisuuden ja va-
rautumisen kaupunkitasoisesta ohjaamisesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Koskinen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36142

anna.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin hallintosääntö, voimaantulo 1.1.2022
2 Hallintosäännön muutostaulukko_sopimusten hallinnan järjestäminen

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimiala
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§ 871
V 8.12.2021, Selvitys vuoden 2020 arviointikertomuksen johdosta 
suoritetuista toimenpiteistä

HEL 2020-006250 T 00 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta 
Vanhasen ehdotuksesta.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36279

mauno.ronkko(a)hel.fi

Liitteet

1 Selvitys vuoden 2020 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toi-
menpiteistä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi esityslistan liitteenä olevan sel-
vityksen vuoden 2020 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toi-
menpiteistä.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus sekä asianomaiset lauta- ja johtokunnat antoivat 
toukokuussa lausunnot tarkastuslautakunnalle vuoden 2020 arviointi-
kertomuksessa esitetyistä toimenpidesuosituksista ja -kehotuksista. 
Näissä lausunnoissa esitettiin, mihin toimenpiteisiin kaupunginkanslian, 
toimialojen, pelastuslaitoksen ja liikelaitosten oli tarkoitus ryhtyä ar-
viointikertomuksen johdosta.
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Kaupunginvaltuusto päätti 23.6.2021 tarkastuslautakunnan ehdotuksen 
mukaisesti merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 
vuodelta 2020 ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä asianomaisten 
lauta- ja johtokuntien lausunnot sekä kehotti kaupunginhallitusta anta-
maan joulukuun 2021 loppuun mennessä valtuustolle selvityksen siitä, 
mihin toimenpiteisiin toiminnasta vastaavat tahot ja tilivelvolliset ovat 
ryhtyneet arviointikertomuksen johdosta.

Toimenpiteet, joihin kaupunginkanslia, toimialat, pelastuslaitos ja liike-
laitokset ovat ryhtyneet arviointikertomuksen esitettyjen toimenpide-
suositusten ja -kehotusten johdosta, on koottu liitteenä olevaan selvi-
tykseen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36279

mauno.ronkko(a)hel.fi

Liitteet

1 Selvitys vuoden 2020 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toi-
menpiteistä

Oheismateriaali

1 Arviointikertomus 2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Sosiaali- ja terveystoimiala
Kaupunkiympäristön toimiala
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Pelastuslaitos
Liikelaitokset
Kaupunginkanslia
Tarkastusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 23.06.2021 § 210
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Tarkastuslautakunta 01.06.2021 § 52

Tarkastuslautakunta 13.04.2021 § 38

Tarkastuslautakunta 06.04.2021 § 33

Tarkastuslautakunta 12.05.2020 § 37

Kaupunkiympäristölautakunta 25.05.2021 § 280

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 25.05.2021 § 212

Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.05.2021 § 111

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 25.05.2021 § 70

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 11.05.2021 § 63

Kaupunginhallitus 24.05.2021 § 398

Kaupunginhallitus 17.05.2021 § 380

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 20.05.2021 § 36

Pelastuslautakunta 18.05.2021 § 26

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 12.05.2021 § 78

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta 11.05.2021 § 11

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 07.05.2021 § 9

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 05.05.2021 § 11
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§ 872
V 8.12.2021, Kampin Kottaraisen korttelin asemakaavan muutos 
(nro 12687)

HEL 2018-010010 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 4. kaupunginosan (Kamppi) korttelin 75 
tontin 33 asemakaavan muutoksen 5.10.2021 päivätyn piirustuksen nro 
12687 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. 

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12687 kartta, päivätty 5.10.2021
2 Asemakaavan muutoksen nro 12687 selostus, päivätty 5.10.2021, päi-

vitetty Kylk:n 12.10.2021 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 20.5.2021, täydennetty 5.10. ja 12.10.2021
4 Osa päätöshistoriaa
5 Viitesuunnitelma, Albertinkadun Kampus 14.4.2021, JKMM Arkkitehdit 

Oy
6 Rakennushistoriaselvitys

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos koskee Kojamo Oyj:n kaupungilta ostamaa Met-
ropolian tonttia. Entiset Metropolian ammattikorkeakoulun rakennukset 
sijaitsevat keskeisellä paikalla Kampissa. Opetustoiminnan muutettua 
Myllypuron uudelle Metropolian kampusalueelle korttelin käyttötarkoitus 
muutetaan asuin-, liike- ja toimitilakäyttöön. Sähkölaboratorion Alber-
tinkadun suuntaisen rakennuksen käyttötarkoitus muutetaan asuinkäyt-
töön ja sähkö- ja konelaboratorion Eerikinkadun suuntaisten rakennus-
ten käyttötarkoitus muutetaan liike- ja toimitiloiksi. Säilytettävien puuta-
lojen ja panimorakennuksen käyttötarkoitus muutetaan asuin-, liike- ja 
toimitilakäyttöön. Kaava mahdollistaa pihalla olevien nykyisen asuinsii-
ven ja autolaboratorion purkamisen ja sallii niiden tilalle asuinrakennus-
ten lisärakentamisen. Muut rakennukset suojellaan asemakaavalla.

Tavoitteena on suojella kaavalla vanhat rakennukset, kehittää keskus-
tan elinvoimaisuutta, mahdollistaa monipuolisia sijaintipaikkoja yrityksil-
le sekä edistää kaupunginosan elävyyttä, omaleimaisuutta ja turvalli-
suutta.

Uutta asuntokerrosalaa on 11 340 k-m2 ja toimitilakerrosalaa on 6 225 
k-m2. Muodostuvien tonttien keskimääräinen tehokkuusluku on e=2,2. 
Asukasmäärän lisäys on noin 250.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että rakennus-
ten kulttuurihistorialliset, rakennustaiteelliset ja kaupunkikuvalliset arvot 
säilyvät ja alueelle tulee lisää palveluja ja asuntoja.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista mahdollistamalla uutta laadukasta asuinrakentamista ja palvelu-
jen syntymistä kaupungin keskustaan. Helsingin yleiskaavassa 2016 
alue on kantakaupunkia merkinnällä C2. Helsingin maanalaisessa 
yleiskaavassa 2021 (nro 12704) korttelin kohdalle on osoitettu maana-
lainen liikenneyhteys ja ajoyhteys keskustan huoltotunneliin.  Kaavarat-
kaisu on em. yleiskaavojen mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne
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Alue käsittää Kampin kaupunginosassa Helsingissä sijaitsevan Kotta-
raisen korttelin tontin numero 33. Tontilla sijaitsee kuusi rakennusta: 
kolme n. 1840-luvulla asunnoiksi rakennettua matalaa puutaloa, puna-
tiilinen entinen panimorakennus 1800-luvun lopulta, sekä kaksi punatii-
listä arkkitehti Onni Tarjanteen suunnittelemaa oppilaitosrakennusta, 
jotka ovat valmistuneet vuosina 1925 ja 1933. Oppilaitosrakennukset 
olivat alunperin Teknillisen korkeakoulun sähkö- ja konelaboratoriot. 
Ennen kiinteistöjen myyntiä Kojamo Oyj:lle rakennuksissa toimii Metro-
polia-ammattikorkeakoulu ja niissä opetettiin mm. auto- ja kuljetustek-
niikkaa, kone- ja tuotantotekniikkaa sekä tietotekniikkaa. Metropolia 
luopui käytössään olevista Kottaraisen korttelin rakennuksista uusien 
kampusratkaisujen toteutumisen myötä toimintojen keskittyessä Mylly-
puroon.

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1950. Voimassa olevassa 
asemakaavassa alue on merkitty yleisen rakennuksen tontiksi. Raken-
nuksia ei ole suojeltu kaavassa.

Rakennukset ja tontti ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on teh-
ty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu haki-
jan kanssa. 

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia. 
Kaavaratkaisu nostaa alueen arvoa. Maankäyttösopimuksen tekeminen 
ei ole tarpeen, koska käyttötarkoituksen muuttamisesta on sovittu kau-
pungin ja maanomistajan välisessä, kiinteistöjen kauppaa ja kehittämis-
tä koskevassa puitesopimuksessa, jonka kohteena on opetuskäytöstä 
vapautuneita, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n käytössä olleita 
kiinteistöjä. Kaupan yhteydessä määriteltiin periaatteet, joiden mukaan 
yhtiö maksaa kaupungille lisäkauppahintaa kulloisenkin tontin mahdol-
listaman kaavaratkaisun perusteella. Lopullista kauppahintaa ei vielä 
ole neuvoteltu vaan se tapahtuu kaavan tultua voimaan.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

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

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupun-
kiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien tahojen kanssa: 

 Helen Oy 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 45/2021 16 (154)
Kaupunginhallitus

Asia/4
22.11.2021

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

 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, kaupunginmuseo

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
valmisteluaineistosta kohdistuivat paloteknisen suunnitelman laadinnan 
tarpeeseen ja tontin paloturvallisuusasetuksen mukaisiin poistumistie-
järjestelyihin. Kannanotot kohdistuivat myös rakennusten käyttötarkoi-
tusten muutoksiin suhteessa rakennusten suojeluarvoon, rakennusten 
suojeluun sekä täydennysrakentamisen määrään. Kannanotoissa esite-
tyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, että kaupunginmuseo 
on ollut mukana kaavan valmistelussa ja kaavamääräyksiä on laadittu 
yhteistyössä kaupunginmuseon kanssa. Vanhat puutalot ja panimora-
kennus säilyvät tontilla ja täydennysrakentamisen määrää ja kokoa on 
ohjattu kaavamääräyksin. Asemakaavan muutoksessa Kottarainen-
korttelin rakennusten suojelumerkinnät on osoitettu sähkölaboratorion, 
konelaboratorion ja vanhojen puutalojen osalta suojeluluokkaan sr-1, 
konelaboratorion tulevan asuinpäädyn osalta suojeluluokkaan sr-2 se-
kä savupiipun ja panimorakennuksen osalta suojeluluokkaan sr-3.

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta kohdistuivat suojeltaviin puutaloihin, täydennysrakentamisen 
määrään, puuston säilymiseen tontilla sekä rakennusten käyttötarkoi-
tuksen osalta sekoittuneeseen, monipuoliseen toimintaan korttelialueel-
la. Lisäksi mielipiteessä esitettiin huoli tulevista rakennusaikaisista jär-
jestelyistä. Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että 
vanhat puutalot ja panimorakennus säilyvät tontilla ja täydennysraken-
tamisen määrää ja kokoa on ohjattu kaavamääräyksin. Kirjallisia mieli-
piteitä saapui 2 kpl. 

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 20.5.–22.6.2021, mistä ilmoitettiin 
maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. 

Kaavaehdotuksesta tehtiin 4 muistutusta. Asiakirjoihin on 6.10.2021 li-
sätty 4. muistutus ja vastine vuorovaikutusraporttiin. Muistutus on saa-
punut nähtävilläoloaikana, mutta se oli jäänyt huomioimatta kirjaami-
sessa sattuneen virheen vuoksi.

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat kaava-alueen täy-
dennysrakentamisen korkeuteen, nykyisen rakennuskannan osittaiseen 
purkamiseen, puiden säilymiseen sekä lintujen elinolosuhteisiin. Muis-
tutuksissa pidettiin hyvänä rakennusten käytön laajentamista sekä 
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vanhojen rakennusten suojelua. 6.10.2021 lisätyssä muistutuksessa 
ehdotettiin julkista kulkuyhteyttä Eerikinkadulta Kalevankadulle.

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta: 
Helen Sähköverkko Oy (HSV), HSY ja kaupunginmuseo. HSV:n ja 
HSY:n lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat muuntamoiden 
tarpeeseen ja oleviin vesihuoltolinjoihin. Kaupunginmuseon lausunnos-
sa pidettiin hyvänä rakennusten suojeluun kohdistuvia vaatimuksia ja 
määräyksiä mutta kritisoitiin täydennysrakentamisen laajuutta todeten 
ettei rakennusten korkeuden tulisi ylittää kadunvarsirakennusten eli en-
tisten oppilaitosten räystäskorkeutta. 

Lisäksi seuraavat tahot ilmoittivat, ettei niillä ole lausuttavaa: Kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimiala ja Helen Oy.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saaduista muistutuksista 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 tehdyistä muutoksista on neuvoteltu 
asianomaisten tahojen kanssa. Niitä, joiden etua muutokset koskevat, 
on kuultu erikseen sähköpostilla.

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 muutoksen nro 12687 kartta, päivätty 5.10.2021
2 Asemakaavan muutoksen nro 12687 selostus, päivätty 5.10.2021, päi-
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vitetty Kylk:n 12.10.2021 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 20.5.2021, täydennetty 5.10. ja 12.10.2021
4 Osa päätöshistoriaa
5 Viitesuunnitelma, Albertinkadun Kampus 14.4.2021, JKMM Arkkitehdit 

Oy
6 Rakennushistoriaselvitys

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Muistutukset (12.10.2021)
4 Tehdyt muutokset
5 Kaavamuutoshakemus, Albertinkatu 40 ym.
6 11.5.2016 Puitesopimus liitteineen.sis. allekirjoituksia.Liite
7 Metropolia Ammattikorkeakoulu_Oyn_kaytosta_vapautuvien kiinteitöjen 

kauppa ja kehittäminen Kvsto 11.5.2016

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

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

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Kaupunginmuseo
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 12.10.2021 § 547
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HEL 2018-010010 T 10 03 03

Hankenumero 6064_3

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 5.10.2021 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12687 
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 4. kaupunginosan 
(Kamppi) korttelin 75 tonttia 33.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 
esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävillä-
oloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja 
vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan 
asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä in-
ternet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

Käsittely

12.10.2021 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana olivat arkkitehti Suvi Huttunen ja tiimipäällikkö 
Hanna Pikkarainen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen ko-
kouksesta.

05.10.2021 Pöydälle

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Suvi Huttunen, arkkitehti, puhelin: 310 37335

suvi.huttunen(a)hel.fi
Hanna Pikkarainen, tiimipäällikkö, puhelin: 31037027

hanna.pikkarainen(a)hel.fi
Mikko Tervola, insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 44131

mikko.tervola(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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sakari.mentu(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 27.01.2021 § 5

HEL 2018-010010 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12687 pohjakartan 
kaupunginosassa 4 Kamppi. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja raken-
nuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12687
Kaupunginosa: 4 Kamppi
Kartoituksen työnumero: 34/2020
Pohjakartta valmistunut: 14.10.2020
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

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

timo.tolkki(a)hel.fi
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§ 873
V 8.12.2021, Kiinteistökaupan esisopimuksen ja toteutussopimuk-
sen hyväksyminen (Länsisatama, Jätkäsaari AK-tontit 20062/2,3 ja 
4)

HEL 2021-008196 T 10 01 01 01

Päätös

A)

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää myydä tontit (AK) 20062/2–4 tai niistä 
muodostettavat tontit Rakennusliike Lapti Oy:lle (Y-tunnus 0788291-5) 
tai tämän perustamille/määräämille yhtiöille taikka perustettavien yh-
tiöiden lukuun noudattaen kauppa- ja lisäkauppahinnan määräytymisen 
ja muilta osin liitteenä 2 olevan kiinteistökaupan esisopimuksen ehtoja, 
kaupungin käyttämiä kiinteistökaupan tavanomaisia ehtoja sekä toimi-
valtaisen viranhaltijan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

B)

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdolla, että kaupunginvaltuusto hyväksyy 
päätösesityksen A) kohdan, liitteenä 1 olevan toteutussopimuksen.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Toteutussopimus
2 Kiinteistökaupan esisopimus
3 Tarjouspyyntö

Muutoksenhaku

A) Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B) Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhal-
litus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Hintakilpailu, varauspäätös ja myytävät tontit

Kaupunginhallitus on 8.2.2021, 114 § päättänyt varata tontit 20062/2, 3 
ja 4 tonttikilpailuja varten. Kaupunginhallitus on samalla kehottanut 
kaupunkiympäristölautakuntaa järjestämään päätöksen mukaiset kilpai-
lut, päättämään niiden ehdoista sekä valitsemaan niiden perusteella 
tonteille varaajat ja toteuttajat.

Kaupunginhallituksen varauspäätökseen perustuen kaupunkiympäris-
tön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu järjesti 
ajalla 5.3.–18.6.2021 Länsisataman Jätkäsaaren Saukonkadun asuin-
kerrostalotontteja (AK) 20062/2–4 koskevan avoimen hintakilpailun. 

Hintakilpailun ehtojen mukaan AK-tonteille 20062/2 ja 4 on toteutettava 
vapaarahoitteisia sääntelemättömiä omistusasuntoja ilman hitas-ehtoja. 
Lisäksi ehtojen mukaan hintakilpailun voittaja sitoutuu toteuttamaan 
AK-tontin 20062/3 valintansa mukaan joko vapaarahoitteisena säänte-
lemättömänä omistusasuntotuotantona tai vaihtoehtoisesti vapaarahoit-
teisena vuokra-asuntohankkeena.       

Myytävät AK-tontit 20062/2–4 sijoittuvat Jätkäsaareen Saukonlaiturin 
äärelle merenrantaan, tulevan Jätkäsaaren keskuskorttelin länsipuolel-
le kaupunkitilaan, jossa suunniteltu Karibianaukio luo väljyyttä ja viihtyi-
syyttä korttelin asukkaille. Valmistuneelle Crusellinsillalle on matkaa 
noin 300 metriä ja Ruoholahden metroasema sijaitsee vajaan kilomet-
rin päässä. Kysymys on siten erityisen arvokkaasta ja vetovoimaisesta 
korttelista. Tontit luovutetaan myymällä käypään arvoon kaupunginhal-
lituksen tekemän varauspäätöksen, hintakilpailun ehtojen sekä kau-
punginhallituksen 1.4.2019, 220 § hyväksymien tontin luovutuslinjaus-
ten perusteella.

Korttelin 20062 tonttien 2–4 yhteenlaskettu asuinrakennusoikeus on 18 
300 k-m2. Liike-, ravintola-, myymälä- tai näyttelytilojen rakennusoikeus 
on 450 k-m2. Tonttien käyttötarkoitus on asuinkerrostalojen tontti (AK). 
Tontin 20062/2 pinta-ala on 1 387 m2 ja osoite Saukonkatu, tontin 
20062/3 pinta-ala on 1 319 m2 ja osoite niin ikään Saukonkatu. Tontin 
20062/4 pinta-ala on 2 006 m2 ja osoite Bahamankuja.  

Hintakilpailu toteutettiin ns. prosenttiperusteisella tonttihinnoittelulla. 
AK-tonttien 20062/2 ja 4 kauppahinta määräytyy tonteille rakennetta-
vien asuinrakennusten ym. tilojen velattoman kokonaismyyntihinnan 
sekä tarjoajan tarjouksessa ilmoitetun prosenttiosuuden perusteella si-
ten, että tontin kauppahinta on tontille rakennettavien asuinrakennusten 
ym. tilojen velaton kokonaismyyntihinta kerrottuna tarjouksen mukaisel-
la prosenttiluvulla. Kauppahinta määritetään tonttikohtaisesti, eli kulle-
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kin tontille erikseen käyttäen kaikkien tonttien osalta samaa prosenttilu-
kua. Kappahinnan määräytyminen on kuvattu tarkemmin liitteenä 3 
olevassa tarjouspyynnön kohdassa 4.5.

Hintakilpailun voittaja sitoutui lisäksi toteuttamaan tontin 20062/3 valin-
tansa mukaan joko vapaarahoitteisena sääntelemättömänä omistusa-
suntotuotantona, jolloin kyseisen tontin kauppahinta määräytyy pro-
senttiperusteisesti edellä kerrotun mukaisesti tai vaihtoehtoisesti va-
paarahoitteisena vuokra-asuntohankkeena, jolloin tontin kauppahinta 
määräytyy kiinteän asuinrakennusoikeuden yksikköhinnan mukaisesti 
tarjouspyynnössä tarkemmin kuvatulla tavalla (kohta 4.5.3). 

Tarjoajan tuli ilmoittaa tarjouksessaan tarjottava prosenttiosuus kolmen 
(3) desimaalin tarkkuudella. Prosenttiosuuden tuli hintakilpailun ehtojen 
mukaan olla sama AK-tonteille 20062/2 ja 4 sekä myös AK-tontille 
20062/3, mikäli se toteutetaan vapaarahoitteisena sääntelemättömänä 
omistusasuntotuotantona. Edelleen kilpailun ehtojen mukaan tontit tul-
laan luovutettaman tarjouspyynnön mukaisen korkeimman prosenttio-
suuden tarjouksessaan ilmoittaneelle tarjoajalle tai tarjoajaryhmälle. 

Kilpailun voittaja on velvollinen kustannuksellaan yhteistyössä kaupun-
gin kanssa järjestämään AK-tontista 20062/4 (8 950 k-m2) Suomen 
Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjen mukaisen arkkitehtuurikutsukilpailun. 
Kilpailun järjestämisellä pyritään varmistamaan tontin suunnitteluratkai-
sujen korkeatasoinen kaupunkikuvallinen ilme, toiminnallinen laatu ja 
energiataloudellisuus.      

Hintakilpailu oli avoin kaikille ja tarjouksen sai tehdä myös ryhmänä. 
Tarjouksen tekemiseen oli käytettävä tarjouspyynnön liitteenä ollutta 
tarjouslomaketta. Voittajaksi esitettävällä tarjoajalla on lisäksi oltava 
käytettävissään riittävä tekninen taito, kokemus ja taloudelliset sekä 
muut rakentamisen edellytykset keskeiselle alueelle sijoittuvan laajan ja 
rakennusteknisesti vaativan hankekokonaisuuden toteuttamiseksi tar-
jouspyynnössä edellytetyllä tavalla (yleiset kelpoisuusedellytykset). 
Tarjoajan yleinen kelpoisuus arvioidaan kilpailun päättymishetken tilan-
teen mukaan. 

Tarjousten tekemisestä ei maksettu mitään korvausta eikä ehdollisia 
tarjouksia hyväksytty. Tarkemmat hintakilpailua koskevat taustatiedot ja 
ehdot ilmenevät liitteenä 3 olevasta tarjouspyynnöstä.

Saadut tarjoukset ja hintakilpailun ratkaiseminen

Hintakilpailun päättymisaikaan 18.6.2021 klo 12.00 mennessä tonteista 
jätettiin yhteensä 10 tarjousta, mitä voidaan pitää hyvänä ja mikä osoit-
taa kiinnostuksen kilpailun kohteeseen olleen suurta muun muassa 
erinomaisen ja keskeisen sijainnin perusteella. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 45/2021 24 (154)
Kaupunginhallitus

Asia/5
22.11.2021

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

Rakennusliike Lapti Oy on tarjonnut tonteista hintakilpailun ratkaisupe-
rusteena olevan korkeimman prosenttiosuuden 35,352. Kaiken kaikki-
aan yli kolmenkymmenen prosentin tarjouksia saatiin yhteensä neljä 
kappaletta ja kaikkien tarjousten vaihteluväli oli 21,212–35,352. Ra-
kennusliike Lapti Oy:n tarjousta voidaan pitää erittäin hyvänä ottaen 
huomioon ulkopuolisen asiantuntijan laatima arviolausunto tonttien 
markkina-arvosta, vertailu-kauppahinnat ja nykyiset markkinaolosuh-
teet. Tarjoaja täyttää tarjouspyynnössä edellytetyt kelpoisuusvaatimuk-
set ja tarjous oli myös muuten tarjouspyynnön mukainen. Arviolausunto 
on oheismateriaalissa.

Tonttien varaaminen ja luovuttaminen myymällä

Kaupunkiympäristölautakunta on 21.9.2021, 492 § päättänyt hintakil-
pailun ratkaisemisesta ja varannut tontit Rakennusliike Lapti Oy:lle, 
jonka tulee toteuttaa rankentaminen tonteille hintakilpailun ehtojen mu-
kaisesti.

Korkeimman tarjouksen tehneen Rakennusliike Lapti Oy:n kanssa on 
neuvoteltu toteutussopimus ja kiinteistökaupan esisopimus. Sopimuk-
set sisältävät varsin yksityiskohtaiset mm. tonttien suunnittelua, toteut-
tamista ja myyntiä koskevat ehdot. Korttelin 20062 rakentaminen tulee 
aloittaa tontista 4 viimeistään elokuussa 2023, jonka jälkeen aloitetaan 
tontin 3 rakentaminen viimeistään huhtikuussa 2024 sekä viimeisenä 
tontin 2 rakentaminen viimeistään kesäkuussa 2024.

Tonttien myyminen

Tontit 20062/2–4 on myydään Rakennusliike Lapti Oy:lle tai tämän pe-
rustamille/määräämille yhtiöille taikka perustettavien yhtiöiden lukuun 
kiinteistökaupan esisopimuksen ja toteutussopimuksen mukaisesti. 
Tonttien 20062/2–4 yhteenlaskettu lopullinen tarkka kauppahinta selvi-
ää kauppahinnan muodostumistavan vuoksi vasta niille toteutettavien 
asuntohankkeiden valmistuttua. Tonttien yhteenlaskettu lopullinen 
kauppahinta tulee todennäköisesti olemaan yli 30 milj. euroa.

Toimivalta ja päätöksen täytäntöönpano

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 6 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto 
päättää kiinteän omaisuuden luovuttamisesta, milloin luovutettavan 
omaisuuden kauppahinta ylittää 10 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hy-
väksyy päätösesityksen kohdan A) valtuuttaa:  
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 kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenteen 
sopimukset ja toiminnanohjaus tiimin päällikkö tekemään toteutus-
sopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia 

 kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenteen 
sopimukset ja toiminnanohjaus tiimin päällikkö tai tämän valtuutta-
ma allekirjoittamaan toteutussopimuksen 

 kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenteen 
sopimukset ja toiminnanohjaus tiimin päällikkö tekemään kiinteistö-
kaupan esisopimukseen ja sen perusteella tehtäviin kauppakirjoihin 
tarvittaessa vähäisiä muutoksia

 kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenteen 
sopimukset ja toiminnanohjaus tiimin päällikkö tai tämän valtuutta-
ma allekirjoittamaan kiinteistökaupan esisopimuksen ja sen perus-
teella tehtävät kauppakirjat. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Toteutussopimus
2 Kiinteistökaupan esisopimus
3 Tarjouspyyntö

Oheismateriaali

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Muutoksenhaku

A) Kunnallisvalitus, valtuusto
B) Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhal-

litus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 21.09.2021 § 492

HEL 2021-008196 T 10 01 01 01



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 45/2021 26 (154)
Kaupunginhallitus

Asia/5
22.11.2021

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

Saukonkatu ja Bahamankuja

Päätös

A

Kaupunkiympäristölautakunta päätti Jätkäsaaren Saukonkadun hinta-
kilpailun perusteella valita Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan 
(Länsisatama) asemakaavan muutoksen nro 12643 mukaisten korttelin 
20062

 ohjeellisten kaavatonttien (AK) 2 (pinta-ala 1 387 m², os. Saukonka-
tu), (AK) 3 (pinta-ala 1 319 m², os. Saukonkatu) ja (AK) 4 (pinta-ala 
2 006 m², os. Bahamankuja) tai niistä muodostettavien tonttien va-
rauksensaajaksi ja toteuttajaksi korkeimman tarjouksen tehneen 
Rakennusliike Lapti Oy:n (Y-tunnus 0788291-5) ehdolla, että kau-
punginvaltuusto hyväksyy tontteja koskevan liitteenä 1 olevan toteu-
tussopimuksen ja liitteenä 2 olevan kiinteistökaupan esisopimuksen 
ja että Rakennusliike Lapti Oy sitoutuu noudattamaan tonttien va-
rausehtoina po. sopimuksissa sovittuja ehtoja.   

B

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kau-
punki myy

 tontit (AK) 20062/2-4 tai niistä muodostettavat tontit Rakennusliike 
Lapti Oy:lle (Y-tunnus 0788291-5) tai tämän perustamil-
le/määräämille yhtiöille taikka perustettavien yhtiöiden lukuun nou-
dattaen kauppa- ja lisäkauppahinnan määräytymisen ja muilta osin 
liitteenä 2 olevan kiinteistökaupan esisopimuksen ehtoja, kaupungin 
käyttämiä kiinteistökaupan tavanomaisia ehtoja ja toimivaltaisen vi-
ranhaltijan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

C

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kau-
punginhallitus

 oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkira-
kenteen sopimukset ja toiminnanohjaus tiimin päällikön tekemään 
ehdotuksessa A mainittuun toteutussopimukseen tarvittaessa vä-
häisiä muutoksia ja tarkistuksia. 

 oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkira-
kenteen sopimukset ja toiminnanohjaus tiimin päällikön tai tämän 
valtuuttaman allekirjoittamaan edellä mainitun toteutussopimuksen.
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 oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkira-
kenteen sopimukset ja toiminnanohjaus tiimin päällikön tekemään 
ehdotuksissa A ja B mainittuun kiinteistökaupan esisopimukseen ja 
sen perusteella tehtäviin kauppakirjoihin tarvittaessa vähäisiä muu-
toksia ja tarkistuksia.

 oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkira-
kenteen sopimukset ja toiminnanohjaus tiimin päällikön tai tämän 
valtuuttaman allekirjoittamaan edellä mainitun esisopimuksen ja sen 
perusteella tehtävät kauppakirjat.

D

Kaupunkiympäristölautakunta päätti todeta, että tontit 20062/2-4 esite-
tään luovutettavaksi Rakennusliike Lapti Oy:lle tai tämän perustamil-
le/määräämille yhtiöille taikka perustettavien yhtiöiden lukuun 
18.6.2021 päättyneessä Länsisataman Jätkäsaaren Saukonkadun AK-
tonttien 20062/2-4 hintakilpailussa, joten muut hintakilpailussa saadut 
tarjoukset mainittujen tonttien osalta eivät anna aihetta toimenpiteisiin.

Lopuksi kaupunkiympäristölautakunta päätti todeta, että tontteja koske-
va toteutussopimus tulee allekirjoittaa samanaikaisesti niitä koskevan 
kiinteistökaupan esisopimuksen kanssa. Rakennusliike Lapti Oy:n tulee 
allekirjoittaa mainitut sopimukset viimeistään kahden (2) kuukauden ku-
luessa siitä, kun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt sopimukset.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Kristian Berlin, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 36438

kristian.berlin(a)hel.fi
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§ 874
V 8.12.2021, Kansanäänestysaloite Malmin lentokentän säilyttämi-
sestä ilmailukäytössä

HEL 2021-008722 T 08 00 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Marcus 
Rantalan ehdotuksesta.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Timo Linden, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Kunnan asukkaan aloite 2.8.2021 Malmin lentokenttä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää, ettei kansanäänestysaloite anna aihetta 
enempiin toimenpiteisiin ja katsoo siten aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Kansanäänestysaloite

Helsingin kaupungille toimitetussa kuntalaisaloitteessa esitetään, että 
Helsinki-Malmin lentokentän säilyttämisestä ilmailukäytössä järjeste-
tään kunnallinen kansanäänestys. Aloite on luotu Kuntalaisaloite.fi pal-
veluun 7.12.2018 ja julkaistu 10.12.2018. Allekirjoittaneet kuntalaiset 
esittävät, että Helsinki järjestää viimeistään puolen vuoden kuluessa 
aloitteen luovuttamishetkestä kansanäänestyksen Malmin lentokenttä-
alueen käytöstä. Lisäksi esitetään, että kaupunki lykkää kentän toimin-
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nan alasajoon tähtäävien päätösten toimeenpanoa, kunnes mainittu 
äänestys on järjestetty. Kansanäänestykseen esitetään kysymys: 

Tuleeko Helsinki-Malmin kenttä säilyttää ilmailukäytössä? 

A) Kyllä 

B) Ei 

Aloitteessa todetaan, että kentän kohtalosta on kiistelty vuosikymmeniä 
mutta asiassa ei ole kysytty suoraan kaupunkilaisten mielipidettä. 
Myöskään esitettyjä vaihtoehtoja ilmailutoiminnan ja asuinrakentamisen 
yhdistämisestä ei ole otettu huomioon tai selvitetty. Aloitteen mukaan 
lentokentän kohtalo on erityisen merkittävä kunnallinen asia. Kenttä on 
elävä, kansainvälisesti tunnettu kulttuuriympäristö, jolla on merkittäviä 
luontoarvoja. Ilmailullisesti kyse on monipuolisten lentomahdollisuuk-
sien turvaamisesta.

Aloitteeseen liittyy nimilistat, joista osa on kerätty paperille ja osa säh-
köisesti. Itse aloiteteksti on esityslistan liitteenä ja aloitteeseen liittyvä 
laaja liitemateriaali on tämän esityksen oheismateriaalina. 

Edustuksellinen demokratia ja neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestäminen

Pääasiallisena kuntalaisten vaikuttamiskeinona kunnallisissa asioissa 
on edustuksellinen demokratia. Ylintä päätösvaltaa kunnassa käyttää 
valtuusto. Valtuustossa tehtävien päätösten tueksi voidaan järjestää 
neuvoa-antava kunnallinen kansanäänestys. Neuvoa-antavan kansa-
näänestyksen kautta valtuusto voi tarvittaessa saada tietoa kuntalais-
ten kannasta heitä yleisesti koskeviin tärkeisiin valtuuston päätettäväksi 
tuleviin asioihin. Kansanäänestys täydentää niitä vaikuttamisen mah-
dollisuuksia, joita kuntalaisilla on kaupunginosayhdistysten, puoluejär-
jestöjen tai vastaavien tahojen välityksellä taikka kuntalain mukaista 
aloiteoikeutta käyttäen. Edustuksellista järjestelmää täydentävänä kan-
sanäänestys on vain neuvoa-antava ja lähtökohtaisesti käytettävissä 
ennakollisesti ennen kunnan päätöksentekoa. 

Malmin lentokenttää koskevista asioista on useita kaupunginvaltuuston 
ja kaupunginhallituksen edustuksellisen demokratian toimintaan perus-
tuvia päätöksiä. Neuvoa-antavan kansanäänestyksen toimittaminen 
jälkikäteen kun asiasta on jo useaan kertaan päätetty valtuustossa so-
pii huonosti neuvoa-antavan kansanäänestyksen taustalla olevaan läh-
tökohtaan - pääasiallisena kansalaisten vaikuttamiskeinona kunnallisis-
sa asioissa on edustuksellinen demokratia ja ylintä päätösvaltaa käyt-
tää valtuusto. Neuvoa-antava kunnallinen kansanäänestys on tarkoitet-
tu valtuustossa tehtävien päätösten tueksi ennakollisesti, ei jälkikäteen. 
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Helsingin kaupunginvaltuusto on usean valtuustokauden aikana käsitel-
lyt Malmin lentokentän tulevaisuutta useaan kertaan ja päättänyt aina 
asuinalueen rakentamisesta.  

Vuoden 2012 kunnallisvaaleissa valittu kaupunginvaltuusto (2013 toi-
mikautensa aloittanut kaupunginvaltuusto) hyväksyi Helsingin yleiskaa-
van 26.10.2016 § 272. Yleiskaavan käsittelyn yhteydessä äänestettiin 
kaavan palauttamisesta valmisteluun Malmin lentokentän osalta, mutta 
palautusesitys ei saanut riittävää kannatusta vaan hävisi äänin 22–56. 
Kaupunginvaltuusto päätti 30.3.2016 § 87, että kunnan asukkaan aloite 
Malmin lentoaseman säilyttämisestä ilmailukäytössä ei anna aihetta 
enempiin toimenpiteisiin ja katsoi siten aloitteen loppuun käsitellyksi. 
Asiassa suoritettiin useita äänestyksiä muun muassa kunnallisen neu-
voa-antavan kansanäänestyksen järjestämisestä. Kansanäänestyseh-
dotus hävisi äänin 23–54. 

Vuoden 2017 kuntavaaleissa valittu kaupunginvaltuusto katsoi päätök-
sessään 28.11.2018 § 394 valtuutettu Sampo Terhon aloitteen kunnal-
lisen kansanäänestyksen järjestämiseksi Malmin lentokentän säilyttä-
misestä loppuun käsitellyksi. Valtuutettu Sampo Terhon esitys asian 
palauttamisesta valmisteluun siten, että Helsinki järjestää vuoden 2019 
aikana kunnallisen kansanäänestyksen Malmin kentän säilyttämisestä 
ilmailukäytössä sekä lykkää kentän toiminnan alasajoon liittyvien pää-
tösten toimeenpanoa, kunnes äänestys on järjestetty hävisi äänestyk-
sessä äänin 28–53. Vuonna 2017 valittu valtuusto on myös hyväksynyt 
Malmin lentokentän aluetta koskevat Nallenrinteen, Lentoaseman kort-
telin ja Lentoaseman rakennusten asemakaavat.  

Helsingin kaupunginvaltuusto on käsitellyt viime vuosina useita Malmin 
lentokenttään liittyviä valtuustoaloitteita, mutta ne eivät ole muuttaneet 
kaupunkistrategista tavoitetta saada alue uuteen käyttöön eli 25 000 
uuden asukkaan kaupunkialueeksi.

Nyt esillä olevasta asiasta päättää vuonna 2021 kuntavaaleissa valittu 
kaupunginvaltuusto. Jo kolmas vaaleilla valittu kunnan ylin toimielin on 
päättämässä neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämisestä jäl-
kikäteen kun kentän ottamisesta asumiskäyttöön on lukuisia yhdenmu-
kaisia päätöksiä.

Malmin lentokentän aluetta koskeva kaupunkitasoinen suunnittelu, pää-
töksenteon valmistelu ja päätöksenteko on ollut johdonmukaista. Pää-
tökset ja niiden valmistelu ovat perustuneet kulloisenkin valtuuston 
asettamiin strategisiin tavoitteisiin sekä aluetta koskeviin sopimuksiin.

Aloitteen allekirjoittajat ja allekirjoitusten tarkastaminen
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Kuntalain 25 §:n mukaan kansanäänestysaloitteen voi tehdä vähintään 
neljä prosenttia 15 vuotta täyttäneistä kunnan asukkaista. Malmin len-
tokentän kansanäänestysaloitteessa hyväksyttäviä allekirjoituksia tulee 
olla vähintään 22 512 kpl, kun perusjoukkona on 15 vuotta täyttäneet 
helsinkiläiset. Tämä on laskettu aloitteen jättöpäivän 2.8.2021 tilanteen 
mukaan.

Aloitteen mukana toimitettuja allekirjoituksia on kaikkiaan 26 816, joista 
sähköisiä on 12 840 ja paperille tehtyjä 13 976. Sähköiset allekirjoituk-
set on kerätty oikeusministeriön ylläpitämän ja tuottaman kuntalaisaloi-
te.fi -verkkopalvelun kautta. Sähköiset allekirjoitukset on tehty vahvalla 
tunnistautumisella esimerkiksi pankkitunnusten avulla. Näiden osalta 
voidaan luottaa siihen, että allekirjoittaneet ovat helsinkiläisiä. Sen si-
jaan käsin allekirjoitettujen nimien osalta on tehty tarkistuksia, jotta voi-
daan varmistaa allekirjoittaneiden henkilöllisyys, asuinpaikka ja ikä. 
Tarkistukset tehtiin kaupunginkanslian strategiaosaston kaupunkitieto-
yksikössä. Mukaan laskettiin ainoastaan kotipaikakseen Helsingin kir-
janneet henkilöt.

Tarkistuksia tehtiin ottamalla otos saaduista allekirjoituksista. Kaikkiaan 
manuaalisesti tarkistettiin 266 satunnaisesti valittua allekirjoitusta. Tä-
hän lukumäärään päädyttiin siksi, että saatiin täyteen 200 sellaista alle-
kirjoitusta, joissa nimi ja osoite täsmäsivät ja myös ikä riitti hyväksyttä-
vään allekirjoitukseen. Tämän perusteella on mahdollista tehdä arvio 
koko allekirjoittaneiden joukosta.

Näistä 266:sta 200 oli sellaisia, joissa Helsingin väestörekisterissä ole-
va nimi ja osoite täsmäsivät allekirjoituksessa olevaan ja ikä oli riittävä. 
Allekirjoittaneista 45 oli sellaisia, joilla rekisterissä oleva osoite oli eri 
kuin allekirjoituksessa, mutta uusi osoite Helsingissä. He olivat siis 
muuttaneet kaupungin sisällä. Yksi allekirjoittanut henkilö oli muuttanut 
pois Helsingistä. Lisäksi 20 nimeä tai osoitetta oli niin epäselvästi kirjat-
tu, ettei sitä voitu tarkistaa tai osoite puuttui kokonaan. Nämä allekirjoi-
tukset hylättiin. Mukaan otokseen ei tullut yhtään sellaista allekirjoitus-
ta, josta ei olisi löytynyt henkilötietoja.

Otoksen perusteella hyväksyttyjä allekirjoituksia oli 245 kpl ja hylättyjä 
21 kpl. Hyväksyttyjen allekirjoitusten osuus kaikista tarkistetuista alle-
kirjoituksista on 92,1 % ja hylättyjen osuus 7,9 %.

Tämän suuruisella otoksella ja siitä saadun tuloksen perusteella manu-
aalisen tarkistuksen virhemarginaali on (99 %:n luottamusväliin perus-
tuen) 4,2 %. Tämä tarkoittaa käytännössä, että käsin tarkastettavien al-
lekirjoitusten (yht. 13 976 kpl) joukossa on 99 % todennäköisyydellä 12 
579–13 166 hyväksyttävissä olevaa allekirjoitusta. Kun tämä tulos lisä-
tään sähköisten allekirjoitusten lukumäärään (12 840), niin voidaan sa-
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noa, että 99 %:n todennäköisyydellä hyväksyttävien allekirjoitusten 
määrä asettuu 25 419–26 006 väliin.

Kun vaadittavia allekirjoituksia tulee olla vähintään 22 512, näyttää erit-
täin todennäköiseltä, että aineisto sisältää hyväksytyn määrän allekirjoi-
tuksia.

On toki mahdollista tarkistaa kaikki käsin tehdyt allekirjoitukset, mutta 
se ei ole tarkoituksenmukaista, koska edellä kuvattu otantaan perustu-
va arvio antaa riittävän kattavan kuvan tilanteesta ja on samalla kus-
tannustehokas keino. Jos koko aineisto tarkistettaisiin, siihen kuluisi ar-
violta noin 720 tuntia, mikä tarkoittaa noin 93 työpäivää, eli yhdeltä 
henkilöltä noin 19 työviikkoa. Laskennallinen kustannus tällaiselle työlle 
olisi noin 14 000–19 000 euroa.

Lisäksi on huomioitava, että tarkistuksissa ei voitu yksityiskohtaisesti 
perehtyä siihen, onko sama henkilö tehnyt useamman allekirjoituksen. 
Tähän kiinnitettiin huomiota ja sen perusteella vaikuttaa siltä, että sa-
mojen henkilöiden allekirjoituksia ei aineistossa juurikaan ole. Myös-
kään satunnaisotanta ei tuonut esille yhtään tällaista tapausta. Koska 
hyväksyttäviä allekirjoituksia on useita tuhansia enemmän kuin mitä 
minimivaatimus edellyttää, mahdollisten samojen henkilöiden tekemien 
useiden allekirjoitusten osuudella ei ole vaikutusta tässä kokonaisuu-
dessa.   

Aloitteen arvioimiseen käytetyt kaupunkisuunnittelua koskevat perusteet

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) tulee maankäyttö- ja ra-
kennuslain mukaan ottaa huomioon ja niitä tulee edistää kaavoitukses-
sa. Malmin lentokentän kaavarunko sekä sen mukaiset asemakaavat 
vastaavat valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvoston päätös 
14.12.2017) painottaen erityisesti seuraavia tavoitteita: 

 luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle se-
kä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle asun-
totuotannolle 

 luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskun-
takehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan raken-
teeseen 

 suurilla kaupunkiseuduilla vahvistetaan yhdyskuntarakenteen eheyt-
tä

 merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueet si-
joitetaan siten, että ne ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn 
kannalta hyvin saavutettavissa
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 huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja 
luonnonperinnön arvojen turvaamisesta

 huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä 
sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta

MAL-sopimus

Lentokentän käytössä on ollut noin 130 hehtaarin alue, minkä lisäksi 
ilmailutoiminta rajoittaa melu- ja suoja-aluemääräysten vuoksi noin 200 
hehtaarin kokoisen maa-alueen käyttöä kaupungin keskeisellä raken-
netulla alueella. Alueen uutta käyttöä asuntotuotantoon on suunniteltu 
jo vuoden 1992 yleiskaavasta lähtien. Valtion ja Helsingin seudun kun-
tien yhteisissä, nk. aiesopimuksissa alueen uusi käyttäminen aluera-
kentamiseen on ollut kirjattuna vuodesta 2000. 

Helsingin seudun ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen 
sopimus eli MAL-sopimus solmittiin 2.6.2020 vuosiksi 2020–2031. So-
pimuksen lähtökohtana on Helsingin seudun maankäyttö, asuminen ja 
liikenne 2019 -suunnitelma (MAL 2019), joka on valmisteltu yhteistyös-
sä Helsingin seudun kuntien, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän 
(HSL) sekä valtion ympäristö- ja liikennehallinnon toimijoiden kesken. 
Suunnitelma on hyväksytty vuoden 2019 aikana HSL:n hallituksessa, 
Helsingin seudun yhteistyökokouksessa (HSYK), KUUMA-
johtokunnassa sekä useimmissa seudun kunnissa. Suunnitelma sisäl-
tää lakisääteisen Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman.

MAL-suunnitelmassa määritettiin mm. Helsingin seudun asuntotuotan-
non tavoitetasoksi 16 500 asuntoa vuodessa vuosina 2020–2023. Hel-
singin osuus tästä on 6 600 asuntoa vuodessa. 

Kaupunkistrategia

Malmin lentokentän alueen saaminen uuteen, pääosin asuntorakenta-
misen ja myös liikunta-, virkistys- ja muiden palvelujen käyttöön 25 000 
uudelle asukkaalle on tärkeä kaupunkistrateginen tavoite. Kaupunkist-
rategian mukaisesti alueiden tasapainoista kehitystä edistetään panos-
tamalla kaupunkiuudistusalueisiin, monipuoliseen asuntotuotantoon ja 
kaupunkiympäristön viihtyisyyteen. Nimetyt kaupunkiuudistusalueet 
ovat Malminkartano-Kannelmäki, Malmi, Mellunkylä ja Vuosaari.

AM-ohjelma

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.11.2020 § 313 uuden asu-
misen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2020:n (AM-
ohjelma). AM-ohjelmassa linjataan, että Helsingissä rakennetaan uu-
distuotantona ja käyttötarkoituksen muutoksilla vuosittain vähintään 7 
000 asuntoa ja vuodesta 2023 alkaen vähintään 8 000 asuntoa. Malmin 
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lentokentän alue on yksi keskeisimmistä aluerakentamisen kohteista. 
Aluerakentamisprojektien osuus asuntotuotannosta on noin puolet, jo-
ten niiden toteutumisen varmistaminen on tärkeää asetettujen tavoittei-
den toteuttamiseksi sekä valtion ja Helsingin kaupungin välillä solmittu-
jen sopimusten noudattamiseksi.

Maakuntakaavat

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa lentokenttäalue on merkitty 
taajama-alueeksi. Vaihemaakuntakaava osoittaa alueelle myös tiivistet-
tävän alueen kehittämisperiaatemerkinnän. Lisäksi alueeseen kohdis-
tuu valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 
2009) ominaisuusmerkintä. Vaihemaakuntakaavalla on myös kumottu 
lentokenttäalueen ympärille merkinnällä lme-M osoitettu lentomelualue. 
Vaihemaakuntakaavan suunnittelumääräys edellyttää, että vaihemaa-
kuntakaavan pääkäyttötarkoitus (taajama) sovitetaan yhteen maisema- 
ja kulttuuriarvojen kanssa ja yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa 
vaalitaan alueen ominaispiirteitä. Kaavamääräyksen mukaan valtakun-
nallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön ominaisuusmer-
kintä osoittaa arvokkaan kokonaisuuden, mutta ensisijaisen maankäyt-
tömuodon määrittelee pääkäyttötarkoitusta osoittava aluevarausmer-
kintä. 

Uudenmaan maakuntavaltuusto hyväksyi Uudenmaan 4. vaihemaakun-
takaavan toukokuussa 2017. Maakuntahallitus päätti elokuussa 2017, 
että kaava tulee voimaan ennen kuin se saa lainvoiman. Helsingin hal-
linto-oikeus antoi 20.12.2018 päätöksen maakuntakaavaa koskeviin va-
lituksiin. Hallinto-oikeus hylkäsi kaikki valitukset mukaan lukien Malmin 
lentokenttää koskevat valitukset. Korkein hallinto-oikeus antoi 
15.5.2020 vuosikirjapäätöksensä vaihemaakuntakaavan suhteen. Pää-
töksen mukaan Helsingin hallinto-oikeuden päätös pidetään voimassa 
ja kaikki kaavaan liittyneet valitukset hylätään eli kaava sai lainvoiman 
tällä päätöksellä.

Uusimaa 2050 maakuntakaavassa Malmin lentokentän alue on osoitet-
tu tiivistettäväksi taajamatoimintojen alueeksi, jolla yhdyskuntaraken-
netta tulee tehostaa nykyiseen rakenteeseen, erityisesti keskuksiin ja 
asemanseutuihin tukeutuen ja joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn 
edellytyksiä parantaen. Vyöhykettä tulee kehittää tiiviinä ja monipuoli-
sena asumisen, työpaikkojen, palveluiden ja viherrakenteen kokonai-
suutena ympäristön erityiset arvot huomioon ottaen. Helsingin seudulla 
vyöhykettä tulee kehittää rakenteeltaan verkostomaisena joukkoliiken-
nekaupunkina. Lentokentän alue on osoitettu kulttuuriympäristön tai 
maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi, jolla yksityiskohtai-
semmassa alueiden suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä on 
turvattava valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen ja luon-
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nonperinnön arvot. Alueen suunnittelussa on arvioitava ja sovitettava 
yhteen maakuntakaavassa osoitetun käyttötarkoituksen mukainen 
maankäyttö sekä alueen maisema-ja kulttuuriympäristöarvot.

Uudenmaan maakuntavaltuusto hyväksyi elokuussa 2020 kaavakoko-
naisuuden kolmella eri päätöksellä koskien Helsingin seudun, Itä-
Uusimaan sekä Länsi-Uusimaan vaihemaakuntakaavoja, jotka yhdessä 
ohjaavat koko Uudenmaan maakunnan alueen maankäyttöä. Vaihe-
maakuntakaavat on eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta tarkoitettu kor-
vaamaan Uudellamaalla aikaisemmin voimassaolleet maakuntakaavat. 
Maakuntahallitus määräsi 7.12.2020 maakuntakaavakokonaisuuden tu-
levan voimaan valituksista huolimatta. Helsingin hallinto-oikeus määrä-
si 22.1.2021 kaavakokonaisuuden täytäntöönpanokieltoon. 24.9.2021 
hallinto-oikeus totesi, ettei täytäntöönpanokieltoa ollut enää aihetta pi-
tää voimassa siltä osin kuin valitukset oli hylätty.

Yleiskaava

Helsinki kasvaa nopeasti ja Malmin entisen lentokentän alue on yleis-
kaavan suurin kokonaan uusi asuntorakentamiskohde. Koillisen Hel-
singin kehityksen kannalta on tärkeää, että Malmi kehittyy ja kasvaa. 
Seudullisesti Malmi on jäänyt jälkeen muiden aluekeskusten kehityk-
sestä, vaikka juuri Malmilla on mahdollista toteuttaa monipuolista ja 
kerrostunutta kaupunkia hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella. 
Malmi on koillisen Helsingin kaupunginosakeskus ja merkittävä solmu-
kohta raideliikenteen verkostokaupungissa. Malmi on Itäkeskukseen 
vertautuva aluekeskus. 

Malmin entisen lentokentän alue on tärkein vielä kokonaan rakentamat-
ta oleva yleiskaavassa rakentamiseen osoitettu alue. Alueen rakenta-
matta jättämistä ei voida korvata muualle rakentamisella.  Korkein hal-
linto-oikeus kumosi joitakin osia yleiskaavan hyväksymistä koskevasta 
kaupunginvaltuuston päätöksestä, mikä lisää entisestään Malmin len-
tokentän alueen merkitystä kaupungin asuntorakentamisessa.

Malmin lentokentän alue suunnitellaan yleiskaavan mukaisesti noin 25 
000 asukkaalle ja siellä varaudutaan noin 2000 työpaikkaan. Lentoken-
tän käyttötarkoitusmerkintää ei ole enää alueen yleiskaavassa eikä 
maakuntakaavassa. Yleiskaavassa lentokentän alueelle on osoitettu 
rakentamista lähikeskusta C3 -merkinnällä ja asuntovaltainen alue A2 -
merkinnällä. Aluetta on tarkoitus kehittää asumisen, puistojen, virkistys- 
ja liikuntapalveluiden sekä lähipalveluiden käyttöön. 

Tärkein julkisen liikenteen yhteys tulee olemaan Viikin-Malmin pikarai-
tiotie (ViiMa), joka kulkee kantakaupungista Viikin kautta entisen lento-
kentän alueen läpi Malmin keskustaan aina Malmin sairaalan asti. Vii-
Ma -pikaraitiotien yleissuunnittelu on vuoden 2022 talousarvioehdotuk-
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sen investointiohjelmassa ajoitettu 2030 -luvun alkuun. Yleiskaavan 
mukaisesti varaudutaan myös poikittaiseen Raide-Jokeri 2 -yhteyteen 
sekä pikaraitiotien ulottamiseen Jakomäen kautta Vantaan suuntaan. 

Helsingin yleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 26.10.2016 
§ 272 ja kaava on tullut lainvoimaiseksi 8.11.2018. Korkein hallinto-
oikeus (KHO) on kumonnut päätöksellään Helsingin yleiskaavan Mal-
min lentokenttää koskevat valitukset. Päätöksessään KHO on linjannut, 
että yleiskaavassa on tulkittu maakuntakaavaa oikein eli alueen käyttö-
tarkoitus on muuttunut liikennealueesta taajamatoimintojen alueeksi, 
sillä valtio on tehnyt päätöksen lentotoiminnan lakkauttamisesta. Lisäk-
si KHO on linjannut, että maakuntakaavan kulttuuriympäristön vaalimis-
ta koskeva ominaisuusmerkintä ei edellytä lentoaseman alueen jättä-
mistä kokonaan rakentamisesta vapaaksi. Alueen keskeisten ja luon-
teenomaisten kulttuurihistoriallisten piirteiden säilyminen voidaan riittä-
västi varmistaa yleiskaavan pohjalta laadittavassa jatkosuunnittelussa 
ja asemakaavoituksessa.

Malmin lentoaseman kaavarunko

Malmin lentokentän alueelle on laadittu kaavarunko, joka on hyväksytty 
kaupunkisuunnittelulautakunnassa 29.11.2016 § 439, joka on asema-
kaavaa yleispiirteisempi ja yleiskaavaa yksityiskohtaisempi ohjeellinen 
maankäyttösuunnitelma. Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 
11.12.2018 § 648 kaavarungon tarkistuksen, joka koskee alueen etelä-
osaa, Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden asemakaava-alueita. 

Kaavarungon mukaisesti alueen rakennusoikeustavoite on 1 350 000 
kerrosneliömetriä (kem2), joista asuntorakentamista 1 100 000 kem2 ja 
toimitilarakentamista 250 000 kem2. 

Kaavarungon mukaisesti Malmin lentokentän alueelle rakennetaan 
kaksi suurta koulua. Toista koulua suunnitellaan Lentoasemankorttelei-
den asemakaava-alueelle Lentoasemanpuiston laidalle. Alueilla varau-
dutaan tarvittavien päiväkotien rakentamiseen. Tavoitteena on, että 
alueelle tulee hyvät kaupalliset palvelut. Malmin kehittyvä asemakes-
kusta puolestaan palvelee kaupallisten ja julkisten palvelujen osalta ko-
ko Koilis-Helsinkiä. Malmin keskustan ja lentokenttäalueen vahva rin-
nakkain tapahtuva kehittyminen takaa yhdessä koko Malmin kannalta 
hyvän lopputuloksen. 

Asemakaavat

Malmin entisen lentokentän alueen asemakaavat laaditaan vaiheittain 
noudattaen yleiskaavan ja kaavarungon periaatteita. Alueella on kolme 
yleiskaavan mukaista lainvoimaista asemakaavaa: Malmin lentoase-
man rakennukset (asemakaavan muutos nro 12450, lainvoimainen 
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14.11.2019), Tattarisillan eritasoliittymä (asemakaavan muutos nro 
12480, lainvoimainen 8.1.2019) ja Fallkullan tila (asemakaavan muutos 
nro 12479, lainvoimainen 12.3.2019.) 

Malmin lentoaseman rakennukset on suojeltu asemakaavalla. Lento-
kentän arvokkaat rakennukset tulevat säilymään ja kaavassa raken-
nukset on osoitettu toimitilakäyttöön. Asemakaavan tavoitteena on 
mahdollistaa monipuolinen käyttö. Asemakaavan mukaisesti rakennuk-
siin saa sijoittaa julkisia palvelutiloja, liike-, toimisto-, opetus-, varasto-, 
ja näyttelytiloja, kokoontumistiloja, kahvila- ja ravintolatiloja sekä liikun-
ta ja vapaa-ajan toimintaa palvelevia tiloja.

Fallkullan tila on asemakaavassa osoitettu puistoksi, lähivirkistysalu-
eeksi ja kulttuurimaiseman kannalta arvokkaaksi viljelyalueeksi. Kaava-
ratkaisussa varaudutaan Malmin lentokentän alueen rakentamiseen ja 
uuden rakenteen vaatiman palveluverkon toteuttamiseen sekä alueen 
nykyisten toimintojen jatkumiseen alueella. Alueelle on suunniteltu ny-
kyisten toimintojen lisäksi uusi koulu ja päiväkoti sekä nykyisen päivä-
kodin laajennus, liikuntapuisto ja leikkikenttä. Lisäksi kaava-alueelle on 
suunniteltu asuinkerrostalo ja palvelurakennus sekä kaksi pientä huol-
torakennusta.

Tattarisillan eritasoliittymän asemakaavan muutos koskee alueita Lah-
denväylällä ja Porvoonväylällä Kehä 1:n liittymästä koilliseen sekä 
alueita Tattariharjun ja Kivikon teollisuusalueilla. Asemakaava mahdol-
listaa uuden eritasoliittymän Lahdenväylälle sekä Tattariharjun ja Kivi-
kon teollisuusalueiden välisen kadun rakentamisen. Tattarisillan nimek-
si on muutettu Ilmasilta ja Tattarisillantien nimeksi Ilmasillantie. Ilmasil-
lan poikki on suunnitteilla säteittäinen pikaraitiotieyhteys Helsingin kes-
kustasta (Viikin-Malmin pikaraitiotie) ja poikittainen runkolinja Jokeri 2 
Vuosaaresta Myyrmäkeen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 31.3.2021 Nallenrinteen asemakaava-
muutoksen § 79 ja Lentoasemankortteleiden asemakaavamuutoksen § 
80. Kaavoista on valitettu ja ne ovat hallinto-oikeuden käsittelyssä. Nal-
lenrinteen kaavaratkaisu mahdollistaa asuinalueen rakentamisen lähi-
palveluineen ja puistoalueineen noin 2 800 asukkaalle entisen lento-
kenttäalueen eteläosaan Tattariharjuntien varrelle. Lentoasemankortte-
leiden kaavaratkaisu mahdollistaa uuden asuinalueen rakentamisen lä-
hipalveluineen ja puistoalueineen noin 2200 asukkaalle. Lentoaseman-
kortteleiden alueelle on osoitettu kaavassa myös pelastusasema, koulu 
ja päiväkoti sekä koko alueen keskeisin viheralue, Lentoasemanpuisto.

Seuraavat asemakaavoitettavat alueet sijoittuvat Viikin-Malmin pikarai-
tiotien suunnitellun linjauksen varrelle ja kytkevät entisen lentokentän 
alueen Malmin keskustaan. Alueella on vireillä Pikitehtaankortteleiden 
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ja Sunnuntaikortteleiden asemakaavahankkeet. Malmin entisen lento-
kentän keskustan käsittävä asemakaavanmuutos, Kiitotienkorttelit, tu-
lee vireille vuoden 2022 alussa.

Vuorovaikutus ja kaupunkilaisten mahdollisuus vaikuttaa suunnitteluratkaisuihin

Kaavojen ja suunnitelmien valmistelussa on noudatettu maankäyttö- ja 
rakennuslakia ja -asetusta. Vuorovaikutus on ollut riittävää ja osallisille 
on tarjottu useita tilaisuuksia ja keinoja osallistua suunnitteluun.

Alueen investointiohjelma ja kaupunkitaloudelliset vaikutukset

Kaupunki on investointiohjelmissaan varautunut Malmin entisen lento-
kentän alueen rakentamisen käynnistämiseen 2020-luvun alussa. Kau-
punginvaltuusto on vuosien 2020 ja 2021 talousarvioiden investointioh-
jelmissa varannut investointimäärärahaa Malmin lentokentän alueen 
esi-, katu-, puisto- ja liikunta-aluerakentamista varten. Vuoden 2020 ta-
lousarviossa investointimäärärahaa varattiin 125 200 000 euroa ajalle 
2020−2029 ja vuoden 2021 talousarviossa 173 800 000 euroa ajalle 
2021−2030. Talonrakentamisen investointiohjelmassa on ensimmäisille 
kaava-alueille varattu investointimäärärahaa yhteensä 64 600 000 eu-
roa vuosille 2022−2031 kahden koulun, kahden päiväkodin ja pelas-
tusaseman rakentamiseen sekä vanhojen lentoasemarakennusten tek-
nisiin korjauksiin. Vuoden 2022 talousarvioehdotuksen investointimää-
rärahoista päätetään kaupunginvaltuustossa joulukuussa 2021.

Malmin lentokentän rakentamisen kaupunkitaloudelliset vaikutukset 
ovat erittäin merkittäviä. Kaavarunkoalueen esi-, katu- ja puistoraken-
tamisen sekä palvelurakennusten budjettirahoitteisten investointikus-
tannusten on arvioitu olevan suuruusluokkaa 500 000 000 euroa. Kau-
pungin aluerakentamisprojektitoiminnasta saaman 40-vuotisen koke-
muspohjan perusteella yksi kaupungin budjettivaroilla investoima euro 
käynnistää 4−8 euron edestä yksityisiä investointeja, riippuen alueiden 
erilaisista ominaisuuksista, lähtötilanteesta ja tavoitteista. Malmi enti-
sen lentokentän alueen rakentamisessa yksityisten investointien osuus 
on suuruusluokkaa 3 miljardia euroa, jos oletetaan maltillisesti, että yh-
dellä kaupungin budjettivaroin investoimalla eurolla alueelle saadaan 
liikkeelle kuuden euron edestä yksityisiä investointeja. 

Vaihtoehtoiset suunnitelmat ja korvaavat kentät

Aloitteessa ja julkisuudessa on esitetty vaihtoehtoa, jossa lentotoiminta 
voisi säilyä uuden kaupunkirakenteen keskellä, kun kiitoteistä säilytet-
täisiin yksi ja uudet asuinkorttelit sijoittuisivat kentän reunalle. Tätäkin 
vaihtoehtoa on tutkittu Malmin lentokentän alueen kaavarunkotyön yh-
teydessä. Toimintojen yhdistäminen on osoittautunut käytännössä 
mahdottomaksi etupäässä meluhaittojen ja onnettomuusriskien vuoksi. 
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Lentotoiminnan vaatimat turvaetäisyydet ovat huomattavat ja toisaalta 
maankäyttö- ja rakennuslaki asettaa tiukat normit terveelliselle ja turval-
liselle asumisen ympäristölle.

Liikenne- ja viestintäministeriö on myöntänyt avustuksia lentoasemien- 
ja lentopaikkojen toiminta- ja investointimenoihin. Tukea on myönnetty 
Nummelan, Hyvinkään, Pyhtään ja Lahti-Vesivehmaan lentokenttien 
investointeihin. Avustuspäätöksillä on huomioitu eduskunnan 4.4.2018 
antama lausuma koskien toimenpiteitä Malmin lentokentän korvaavien 
lentopaikkatoimintojen turvaamiseksi. Useat Malmilla toimineet tahot 
ovat jo siirtyneet muille kentille.

Malmin lentokenttää koskevia päätöksiä

Helsingin kaupunginhallituksen päätös 10.5.1935 luovuttaa korvaukset-
ta valtion käyttöön noin 55 hehtaaria Tattarisuon viljelysalueesta käytet-
täväksi ilmaliikenteeseen, ensi sijassa posti- ja siviili-ilmaliikenteeseen, 
niin pitkäksi aikaa kuin valtio katsoo sen tarpeelliseksi ja sitä käytetään 
mainittuun tarkoitukseen, ei kuitenkaan pidemmäksi aikaa kuin 99 vuo-
deksi eli 10.5.2034 saakka. Malmin lentokenttä valmistui toimintakun-
toon joulukuussa 1936 ja lentokenttä vihittiin virallisesti käyttöön 
15.5.1938.

Helsingin kaupunginhallituksen päätös 17.7.1939 antaa valtiolle käyt-
töön noin 66,5 hehtaarin alueen. Lentokentän pohjoispuolelta Puisto-
lasta annettiin 0,27 hehtaarin kokoinen alue radiosuuntimen sijoituspai-
kaksi 15.11.1948 tehdyllä sopimuksella. Lentokentän aluetta laajennet-
tiin vielä 4,4 hehtaaria 19.11.1951 tehdyllä sopimuksella. Viimeisin so-
pimus on tehty 21.12.1995, jossa sovittiin alueista, joita ilmailulaitos 
(Finavia Oyj) sai luovuttaa 20 vuodeksi ilman erillistä lupaa kolmannelle 
ilmailuun liittyvään käyttöön ja alueista, jotka voitiin luovuttaa rakennet-
taviksi. Kaupungin korvausvelvollisuus ilmailulaitoksen vuokralaisille 
rakennuksista yms. lakkasi 1.1.2010. Vuoden 1995 sopimuksen yhtey-
dessä tehtiin aluevaihto, jossa lentokentän päärakennuksen ja hangaa-
rin maa-alueet jäivät valtiolle ja kaupunki sai Fallkullan maa-alueita.

Vuonna 1946 Malmi liitettiin Helsinkiin suuressa alueliitoksessa.

Helsingin lentoasema otettiin väliaikaisesti käyttöön Helsingin olympia-
laisten ajaksi kesällä 1952. Kisojen tilausliikenne ohjattiin vielä keske-
neräiselle kentälle Aeron (Finnair) toimiessa Malmilta käsin. Uuden len-
toaseman avajaisia vietettiin 10.7.1952.

Helsingin kaupunginvaltuuston päätös 21.12.1960 laatia koillisiin kau-
punginosiin asemakaava. Malmin lentokentän sisältävä asemakaava 
vahvistettiin 21.4.1964. Yleiskaava 1960:ssa kenttäalue on varattu len-
toliikenteelle. 1960- ja 70-lukujen vaihteessa määriteltiin, että esikau-
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punkialueista tehokkaimmin rakennettaisiin Malmi ja Itäkeskus. 1970- 
ja 1980-luvuilla Malmin aluekeskus oli tärkein kohde kaavoituksessa ja 
rakentamisessa. Lentokenttä jäi syrjään suunnittelun painopistealueis-
ta.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös 28.2.1985 lisätä kaupunki-
suunnitteluviraston toimintasuunnitelmaan Malmin lentokenttäalueen 
yleiskaavoittamisen asunto- ja virkistystarkoituksiin siten, että työ suori-
tettaisiin vuosien 1986–1987 aikana. Lautakunta hyväksyi 13.1.1986 vi-
raston toimintasuunnitelmaan lentokenttäalueen suunnittelutyön.1980-
luvulla kaupunkisuunnittelulautakunta päätti kenttäalueen kaavoittami-
sesta asunto- ja virkistyskäyttöön. Alueelle laadittiin suunnitelmia osay-
leiskaavan pohjaksi.

Valtioneuvoston periaatepäätös 11.7.1985 pääkaupunkiseudun erityi-
songelmien toimenpideohjelmaksi. Tähän liittyen selvitettiin Malmin len-
tokentän tulevaan käyttöä ja käyttösopimusten lyhentämistä.

Kaupunginvaltuuston päätös 9.12.1992 hyväksyä yleiskaava 1992. 
Kaavassa lentokenttä on osoitettu merkinnällä L(A) liikennealueeksi, 
joka muutetaan asuntoalueeksi, jos yleiskaavakartalla osoitettu muu 
toiminta siirtyy alueelta pois.

Valtioneuvoston päätös 11.5.2000 yhteistoiminta-asiakirjasta valtion, 
pääkaupunkiseudun ja kehyskuntien välillä, jossa valtio ilmoitti olevan-
sa valmis luopumaan Malmin lentokentän vuoteen 2034 ulottuvasta 
maanvuokra-oikeudestaan 1.1.2006 alkaen, mikäli Helsingin kaupunki 
kaavoittaa vapautuvat alueet pääosin asuntokäyttöön ja sovitaan kor-
vauksista sekä Malmin kenttää korvaavista järjestelyistä. Valtio ei luo-
punut kentän käytöstä sovittuun päivämäärään mennessä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 26.11.2003 yleiskaava 2002:n, joka tuli 
osittain voimaan 23.12.2004, 18.11.2005 ja 19.1.2007. Lentokentän 
alue oli yleiskaavaehdotuksessa merkitty asumiseen, mutta kaavasta 
tehdyn valituksen johdosta alue poistettiin siitä.

Uudenmaan maakuntavaltuuston päätös 14.12.2004 hyväksyä Uu-
denmaan maakuntakaavan, jonka ympäristöministeriö vahvisti 
8.11.2006. Kaavassa Malmin lentokentän alue on liikennealuetta, jonka 
toissijainen käyttötarkoitus on taajamatoimintojen alue.

Uudenmaan maakuntavaltuuston päätös 20.3.2013 hyväksyä Uuden-
maan 2. vaihemaakuntakaava, jossa alue on taajamatoimintojen aluet-
ta ja kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta tärkeä alue (RKY 2009). 
Ympäristöministeriö vahvisti kaavan 30.10.2014 ja se tuli lainvoimai-
seksi KHO:n päätöksellä 29.4.2016.
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Valtioneuvoston kehyspäätös 26.3.2014, jossa hallitus totesi, että 
asuntorakentamisen edellytysten parantamiseksi Helsingin seudulla 
valtio vetäytyy toimintoineen Helsinki-Malmin lentoasemalta siten, että 
alue on mahdollista ottaa asuin käyttöön viimeistään 2020-luvun alus-
sa.

Valtioneuvoston periaatepäätös 20.11.2014 valtion ja Helsingin seudun 
kuntien välisestä sopimuksesta suurten liikenteen infrahankkeiden tu-
kemisesta ja asuntotuotannon edistämisestä. Syksyllä 2014 tehdyn so-
pimuksen mukaan valtio lopettaa lentotoiminnan Malmilla vuoden 2016 
lopussa tai viimeistään vuonna 2020. Kaupunginhallitus päätti 
6.10.2014 § 1012 hyväksyä ehdotetun valtion ja Helsingin seudun kun-
tien välisen sopimuksen.

Kaupunginvaltuuston päätös 26.11.2014 § 365 ostaa Finavia Oyj:n ja 
Senaatti-kiinteistöjen Malmin lentoasemalla omistamien kiinteistöt ja 
rakennukset sekä käyttöoikeussopimusten päättäminen.

Kaupunginvaltuuston päätös 30.3.2016 § 87 kunnan asukkaan aloit-
teesta Malmin lentoaseman säilyttämisestä ilmailukäytössä. Valtuusto 
päätti, että aloite ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja katsottiin 
aloite siten loppuun käsitellyksi. Kunnan asukkaan aloitteen oli allekir-
joittanut yli 2 % Helsingissä asuvista täysi-ikäisistä äänioikeutetuista 
asukkaista. Asian käsittelyn yhteydessä tehtiin ehdotus, että kaupunki 
järjestää Malmin lentokentän tulevaisuudesta kunnallisen neuvoa-
antavan kansanäänestyksen, jossa äänestäjät saavat valita kentästä 
luopumisen ja kentän säilyttämisen välillä. Kaupunginvaltuusto ei hy-
väksynyt ehdotusta.

Kaupunginvaltuusto päätös 26.10.2016 § 276 hyväksyä Helsingin uusi 
yleiskaava. Yleiskaavassa lentokentän alue on asuntovaltaista aluetta 
(A2) ja lähikeskusta (C3). Yleiskaavan tavoitteena on, että alue kytke-
tään pikaraitiotiellä Helsingin ja seudun joukkoliikenteen runkoverk-
koon. Yleiskaavan käsittelyn yhteydessä äänestettiin kaavan palautta-
misesta valmisteluun Malmin lentokentän osalta. Palautusesitys ei 
saanut riittävää kannatusta ja hävisi äänin 22–56. Korkein hallinto-
oikeus hylkäsi valitukset Malmin lentokentän osalta päätöksellään 
5.12.2018. 

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin päätös 28.11.2016 Helsinki-Malmin 
lentoaseman toiminnan päättymisestä 2016. Finavia lopetti toiminnan 
Malmin lentokentällä 31.12.2016.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös 8.12.2015 § 387 hyväksyä 
Malmin lentokentän alueen kaavarunko jatkossa laadittavien asema-
kaavojen, asemakaavamuutosten ja poikkeamispäätösten pohjaksi. 
Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös 3.12.2016 § 439 hyväksyä 
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1.12.2015 päivätyn ja 29.11.2016 muutetun Malmin lentokentän alueen 
kaavarunko jatkossa laadittavien asemakaavojen, asemakaavamuutos-
ten ja poikkeamispäätösten pohjaksi. Kaavarungon valmistelussa on 
painotettu valtakunnallisissa alueiden käyttötavoitteissa esitettyjä ta-
voitteita riittävän tonttitarjonnan, olemassa olevan yhdyskuntaraken-
teen hyödyntämisen, joukkoliikenteen toimintaedellytysten parantami-
sen ja valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön arvojen säily-
misnäkökulman kannalta. 

Kiinteistölautakunnan päätös 1.12.2016 § 487 vuokrata Malmin lento-
kenttä ry:lle noin 39,3 ha alue valvomattoman lentopaikan pitämistä 
varten 1 kk irtisanomisajoin kuitenkin kauintaan 31.12.2019 saakka. 

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin päätös 28.11.2016 Helsinki-Malmin 
lentoaseman toiminnan päättymisestä. Finavia lopetti toiminnan Malmin 
lentokentällä 31.12.2016.

Uudenmaan maakuntavaltuusto hyväksyi Uudenmaan 4. vaihemaakun-
takaavan. Kaavassa Malmin lentokenttäalue on merkitty taajama-
alueeksi. Maakuntahallitus päätti 21.8.2017, että kaava tulee voimaan 
ennen kuin se saa lainvoiman. Kaava on saanut lainvoiman 15.5.2020.

Kaupunginhallituksen päätös 5.2.2018 § 80 antaa lausunto Uuden-
maan ELY-keskukselle Malmin lentokentän rakennussuojelulain mu-
kaisesta suojeluesityksestä. Uudenmaan ELY-keskuksen päätös 
26.6.2019, jossa todetaan, että Malmin lentoaseman suojelu on mah-
dollista, riittävää ja tarkoituksenmukaista asemakaavoituksen keinoin. 
YLY-keskus totesi, että Malmin lentoaseman suojelu tullaan ratkaise-
maan rakennusperintölain 2.2 §:n mukaisesti asemakaavoituksella 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella tavalla.

Eduskunta hylkäsi 4.4.2018 Lex Malmi -kansalaisaloitteen. Kansalais-
aloitteessa ehdotettiin lain säätämistä Helsinki-Malmi lentopaikan säi-
lyttämiseksi ilmailukäytössä, oheistoiminnan kehittämiseksi sekä lento-
paikan kulttuuriympäristöarvojen säilyttämiseksi.  

Kaupunginvaltuuston päätös 7.11.2018 § 350 hyväksyä Tattariharjun 
eritasoliittymän asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Kaava on 
tullut lainvoimaiseksi 8.1.2019.

Kaupunginvaltuuston päätös 28.11.2018 § 394 valtuutettu Sampo Ter-
hon aloitteesta kunnallisen kansanäänestyksen järjestämiseksi Malmin 
lentokentän säilyttämisestä. Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen lop-
puun käsitellyksi. Asian käsittelyssä esitettiin asian palauttamista val-
misteluun siten, että Helsinki järjestää vuoden 2019 aikana kunnallisen 
kansanäänestyksen Malmin lentokentän alueen säilyttämisestä ilmailu-
käytössä sekä lykkää kentän toiminnan alasajoon liittyvien päätösten 
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toimeenpanon, kunnes äänestys on järjestetty. Kaupunginvaltuusto 
päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 53–28.

Kaupunkiympäristön toimialan tontit -yksikön päällikön viranhaltijapää-
tös 5.12.2018 § 65 irtisanoa Malmin lentokenttäyhdistys ry:n vuokraso-
pimus. Kaupunkiympäristölautakunta hylkäsi päätöksellään 20.8.2019 
§ 375 viranhaltijapäätöksestä tehdyt oikaisuvaatimukset. Helsingin hal-
linto-oikeus hylkäsi tehdyt valitukset päätöksellään 17.3.2021. Korkein 
hallinto-oikeus jätti tutkimatta Malmin lentoaseman ystävät ry:n teke-
män valituslupahakemuksen päätöksellään 29.9.2021. Hallinto-
oikeuden päätös on siten lainvoimainen. Malmin lentokenttäyhdistys ry 
haastoi kaupungin vastaajaksi käräjäoikeuteen vaatien mm. maanvuok-
rasopimuksen vuokra-ajan jatkamista. Helsingin käräjäoikeus hylkäsi 
Malmin lentokenttäyhdistys ry:n vaatimukset tuomiollaan 23.12.2020. 
Käräjäoikeuden tuomion perusteella alueella suoritettiin häätö ja Mal-
min lentokenttäyhdistys ry:n hallitsema alue luovutettiin kaupungin va-
paaseen hallintaan. Asia on vireillä hovioikeudessa. Ratkaisu ei ole 
lainvoimainen.

Kaupunginvaltuuston päätös 16.1.2019 § 11 hyväksyä Malmin lentoa-
seman rakennusten asemakaavan muutos ja § 12 Fallkullan tilan ase-
makaavan muutos. Lentoaseman kortteleiden kaava tuli lainvoimaisek-
si 14.11.2019 ja Fallkullan tilan kaava 12.3.2019.

Kaupunginvaltuuston päätös 29.11.2019 § 340 varata talousarvion 
2020 investointiohjelmassa investointimäärärahoja Malmin lentokentän 
alueen esi-, katu-, puisto- ja liikunta-aluerakentamista varten 125 200 
000 euroa ajalle 2020–2029.

Kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -
palvelun yritystonttitiimin päällikön viranhaltijapäätös 31.12.2019 § 140 
Malmin entisen lentokentän alueen yksittäisten maanvuokrasopimusten 
irtisanominen (vuokralaisina AR-Flight Oy, Helitech Oy, Copterman Oy, 
yksityishenkilö, Nor-maali Holding Oy, Kevytilmailu-Light Aviation ry, 
Konekorhonen Oy, Tunair Oy (Avaus- ja Painepesupalvelu Oy Fin-
land), Kanair Malmi Oy, Cut Oy ja Suomen Kuumailmapallokerho ry). 
Kaupunkiympäristölautakunta hylkäsi päätöksellään 10.11.2020 § 671 
viranhaltijapäätöksestä tehdyt oikaisuvaatimukset. Osa vuokralaisista 
valitti hallinto-oikeuteen. Asian käsittely hallinto-oikeudessa on rauen-
nut hallinto-oikeuden 27.9.2021 tekemällä päätöksellä, koska suurin 
osa valittajista peruutti valituksensa hallinto-oikeuteen osana käräjäoi-
keudessa vahvistettuja sovintoja. Hallinto-oikeudessa vireillä vielä seu-
raavien vuokralaisten: Konekorhonen Oy ja Helitech Oy valitukset sekä 
Malmin lentoaseman ystävät ry:n tekemä valitus.
Käräjäoikeudessa on käsitelty seuraavien edellä mainittujen vuokralais-
ten sopimusten irtisanomista koskevia asioita:  AR-Flight Oy, Helitech 
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Oy, Copterman Oy, yksityishenkilö, Nor-maali Holding Oy, Kevytilmailu-
Light Aviation ry, Konekorhonen Oy, Tunair Oy (Avaus- ja painepesu-
palvelu Oy Finland) ja Kanair Malmi Oy. Käräjäoikeus vahvisti 
21.6.2021 ja 19.8.2021 sovintoratkaisut kaupungin ja kaikkien muiden 
vuokralaisten paitsi Konekorhonen Oy:n ja Helitech Oy:n välille. Teh-
dyissä sovintosopimuksissa maanvuokrasopimukset on vahvistettu 
päättyneiksi sopimuksissa sovittuihin päivämääriin ja edellä mainitut 
vuokralaiset ovat sitoutuneet luopumaan kaikista jatkovaatimuksistaan 
ja kanneperusteistaan kaupunkia kohtaan. Helitech Oy:n ja Konekor-
honen Oy:n osalta Helsingin käräjäoikeus on antanut tuomion 
29.9.2021, jonka mukaan maanvuokrasopimukset on vahvistettu päät-
tyneiksi. Helitech Oy ja Konekorhonen Oy ovat tuomion perustelujen 
mukaan myöntäneet mm. kaupungin vaatimuksen sopimuksen päättä-
misestä oikeaksi. Helitech Oy:n ja Konekorhonen Oy:n tuomiot ovat 
lainvoimaiset.

Liikenne- ja viestintäministeriön päätös 16.6.2020 myöntää avustuksia 
lentoasemien- ja lentopaikkojen toiminta- ja investointimenoihin vuodel-
le 2020. Yleisilmailulentopaikkoja tuettiin yhteensä 2 miljoonalla eurolla. 
Tukea myönnettiin Nummelan, Hyvinkään, Pyhtään ja Lahti-
Vesivehmaan lentokenttien investointeihin. Päätöksellä huomioitiin 
eduskunnan 4.4.2018 antama lausuma koskien toimenpiteitä Malmin 
lentokentän korvaavien lentopaikka-toimintojen turvaamiseksi.

Uudenmaan maakuntavaltuuston päätös 25.8.2020 Uusimaa 2050 
kaavakokonaisuudesta, jossa Malmin lentokentän alue on osoitettu tii-
vistettäväksi taajamatoimintojen alueeksi. Maakuntahallitus päätti kaa-
vojen voimaantulosta 7.12.2020. Maakuntakaava ei ole vielä lainvoi-
mainen. Alueen maankäyttöä ja tarkempaa suunnittelua ohjaa yleis-
kaava 2016.

Kaupunginhallituksen päätös 21.9.2020 § 576 hyväksyä Helsingin seu-
dun ja valtion välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen 
eli MAL-sopimuksen 2020–2031, jossa määritettiin Helsingin seudun 
asuntotuotannon tavoitetasoksi 16 500 asuntoa vuodessa vuosina 
2020–2023. Helsingin osuus tästä on 6 600 asuntoa vuodessa.

Kaupunginvaltuuston päätös 11.11.2020 § 313 hyväksyä Asumisen ja 
siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2020 (AM-ohjelma): Hel-
singissä rakennetaan uudistuotantona ja käyttötarkoituksen muutoksilla 
vuosittain vähintään 7 000 asuntoa ja vuodesta 2023 alkaen vähintään 
8 000 asuntoa. Malmin lentokentän alue on yksi keskeisimmistä alue-
rakentamisenkohteista.

Kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit 
palvelun tontit -yksikön päällikön viranhaltijapäätös 25.11.2020 § 333 ir-
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tisanoa Malmin entisen lentoaseman alueen maanvuokralaisten maan-
vuokrasopimukset (vuokralaisina RL-Trading Oy, AR-Flight Oy, Heli-
tech Oy, HF Helicopters Oy, Suomen Ilmailuliitto ry). Kaupunkiympäris-
tölautakunta hylkäsi päätöksellään 24.8.2021 § 387 viranhaltijapäätök-
sestä tehdyt oikaisuvaatimukset. Osa vuokralaisista on jo poistunut 
alueelta.  

Kaupunginvaltuuston päätös 9.12.2020 § 352 varata talousarvion 2021 
investointiohjelmassa investointimäärärahoja Malmin lentokentän alu-
een esi-, katu-, puisto- ja liikunta-aluerakentamista varten 173 800 000 
euroa ajalle 2021–2030.

Kaupunginhallitus päätti 8.2.2021 § 114 Nallenrinteen kaava-alueen 
asuintonttien ensimmäisistä tontinvarauksista.

Ympäristöministeriö hylkäsi päätöksellään 10.3.2021 valitukset, jotka 
on tehty Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen pää-
töksestä. Malmin lentoaseman ystävät ry:n ja Museoviraston tekemät 
valitukset koskivat Malmin lentoaseman alueen suojelua. Valitukset hy-
lättiin, koska ministeriö katsoo, ettei ELY-keskuksen päätös ole lainvas-
tainen. Lentoaseman terminaalirakennus ja hangaari on suojeltu ase-
makaavalla.

Kaupunginvaltuuston päätös 31.3.2021 § 79 hyväksyä Nallenrinteen 
asemakaavanmuutos.

Kunnallista neuvoa-antavaa kansanäänestystä koskevat säännökset

Kunnallisesta neuvoa-antavasta kansanäänestyksestä on säädetty 
kuntalain (410/2015) 24 ja 25 §:ssä. Valtuusto voi päättää, että kunnal-
le kuuluvasta asiasta toimitetaan kansanäänestys. Kansanäänestys on 
neuvoa-antava. 

Kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia on pyritty lisäämällä sellaisella 
suoran kansanvallan sovellutuksella, joka on sopusoinnussa edustuk-
sellisen demokratian kanssa. Valtuustossa tehtävien päätösten tueksi 
voidaan järjestää neuvoa-antava kunnallinen kansanäänestys. 

Kuntalain mukaan kunta voi järjestää kansanäänestyksen mistä tahan-
sa kunnalle kuuluvasta asiasta mutta kansanäänestyksen järjestämi-
nen pienestä asiasta ei tule käytännössä kysymykseen. Kuntalaissa 
korostetaan valtuuston vahvaa asemaa ja kokonaisvastuuta kunnan 
toiminnasta ja taloudesta. Valtuusto vastaa strategisesta päätöksen-
teosta ja kuntakonsernin tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talou-
den tasapainosta. Valtuusto tekee päätökset kaikissa laissa mainituissa 
kunnan kannalta tärkeissä asioissa. Helsingissä valtuuston päätösval-
lasta on tarkemmin määrätty hallintosäännön 7 luvussa. Lähtökohtana 
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on, että valtuusto päättää merkittävistä, periaatteellisista ja taloudelli-
sesti laajakantoisista asioista. 

Kansanäänestykseen nostettava asia voi lähtökohtaisesti olla valtuus-
ton toimivaltaan kuuluva erityisen merkittävä, erityisen periaatteellinen 
tai taloudellisesti erityisen laajakantoinen asia.

Kunnallisia kansanäänestyksiä on järjestetty 63, siitä lähtien kuin ää-
nestysmahdollisuus lisättiin lakiin vuonna 1990. Äänestyksistä 58 on 
koskenut kuntaliitoksia. Kuntaliitosta voidaan pitää malliesimerkkinä 
asiasta, joka on erittäin merkittävä ja laajakantoinen ja koskettaa kaik-
kia kuntalaisia. On näin sopiva kunnallisen kansanäänestyksen koh-
teeksi.

Kunnallinen kansanäänestys on järjestetty kunnissa, joissa on ollut alle 
50.000 asukasta (äänioikeutettuja vielä selvästi vähemmän), suurim-
pana Mikkelin kaupunki vuonna 1998.

Tarkemmat säännökset kansanäänestyksestä ovat laissa menettelystä 
neuvoa-antavista kunnallisista kansanäänestyksistä (656/1990). Tätä 
menettelylakia on muutettu ja muutos tulee voimaan 1.3.2022. Muutok-
sen myötä kansanäänestys voidaan järjestää myös kuntavaalien yh-
teydessä ja valtuusto voi päättää, että äänestys toimitetaan pelkästään 
kirjeäänestyksenä. 

Tähän mennessä toimitetuissa kunnallisissa kansanäänestyksissä kir-
jeäänestystä on käyttänyt keskimäärin 80 prosenttia kaikista äänestä-
neistä.  

Kansanäänestyksen järjestäminen on menettelylain voimassa olevien, 
1.3.2022 voimaan tulevien säännösten ja Helsingin kaupungin koon 
vuoksi sangen raskas prosessi. Se vertautuu  kuntavaalien järjestämi-
seen. Vaaleista juuri kuntavaaleissa kunnan oma vastuu järjestelyistä 
ja päätöksistä on suurin. Yksittäisen kunnan kansanäänestyksessä, 
jossa valtiollisilta vaaliviranomaisilta ei tule lainkaan apua tai rahoitusta, 
tämä korostuu entisestään, joten työtä ja kustannuksia tulee todennä-
köisesti kuntavaaleja enemmän.

Kuntavaalien järjestelyt on käynnistettävä Helsingissä, yli 500 000 ää-
nioikeutetun ja 165 äänestyspaikan vuoksi, noin puoli vuotta ennen 
vaalipäivää. Kansanäänestyksen järjestäminen ei poikkea tästä. Ää-
nioikeusrekisterin perustaminen, kirjeäänestysasiakirjojen laatiminen, 
painattaminen ja lähettäminen, äänestyspaikkojen järjestäminen, vaali- 
ja laskentahenkilöstön rekrytoiminen (n.500-1000 henkilöä) sekä ää-
nestyslautakuntien täyttäminen (n.1000-2000 henkilöä) edellyttää val-
misteluja ja valtuuston äänestyspäätös tulisi tehdä noin puoli vuotta 
ennen äänestyspäivää. 
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Kunnallisen kansanäänestyksen ennakkoäänestyksen (kirjeäänestys) 
päättymisajankohdasta johtuen kansanäänestykseen liittyy kunnissa, 
joissa on paljon äänioikeutettuja, vakava äänenkäytön kirjaamiseen 
vaikuttava ongelma, joka jättää mahdolliseksi äänenkäytön sekä kirje-
äänestyksessä että äänestyspäivän äänestyksessä, mikä puolestaan 
vaikuttaa äänestyksen tuloksen luotettavuuteen. Huoli tästä on saatettu 
oikeusministeriön vaaliyksikön tietoon ja 1.3.2022 voimaan tuleva muu-
tos parantaa jonkin verran tilannetta. 

Vaalilain 188 §:ssä säädetään vaaleihin liittyvästä kustannusten jaosta. 
Kansanäänestyksessä kaikki kustannukset suoritetaan kunnan varois-
ta. Kuntavaalien kustannukset Helsingissä ovat karkeasti arvioiden 
noin 3,5 miljoonaa euroa. Kunnallisen kansanäänestyksen kustannuk-
set voivat olla vielä tätäkin suuremmat, koska kunnan kustannettavaksi 
tulevat kuntavaalien muiden kulujen lisäksi kuntavaaleissa oikeusminis-
teriön maksamat erinäiset kustannukset. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Linden, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Kunnan asukkaan aloite 2.8.2021 Malmin lentokenttä

Oheismateriaali

1 Kunnan asukkaan aloite 2.8.2021, Malmin lentokenttä, liite, sähköinen 
osallistujaluettelo

2 Kunnan asukkaan aloite 2.8.2021, Malmin lentokentän kansanäänes-
tys, liite käsin allekirjoitettu 1

3 Kunnan asukkaan aloite 2.8.2021, Malmin lentokentän kansanäänes-
tys, liite käsin allekirjoitettu 2

4 Kunnan asukkaan aloite 2.8.2021, Malmin lentokentän kansanäänes-
tys, liite käsin allekirjoitettu 3

5 Kunnan asukkaan aloite 2.8.2021, Malmin lentokentän kansanäänes-
tys, liite käsin allekirjoitettu 4

6 Kunnan asukkaan aloite 2.8.2021, Malmin lentokentän kansanäänes-
tys, liite käsin allekirjoitettu 5

7 Kunnan asukkaan aloite 2.8.2021, Malmin lentokentän kansanäänes-
tys, liite käsin allekirjoitettu 6

8 Kunnan asukkaan aloite 2.8.2021, Malmin lentokentän kansanäänes-
tys, liite käsin allekirjoitettu 7

9 Kunnan asukkaan aloite 2.8.2021, Malmin lentokentän kansanäänes-
tys, liite käsin allekirjoitettu 8

10 Kunnan asukkaan aloite 2.8.2021, Malmin lentokentän kansanäänes-
tys, liite käsin allekirjoitettu 9

11 Kunnan asukkaan aloite 2.8.2021, Malmin lentokentän kansanäänes-
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tys, liite käsin allekirjoitettu 10
12 Kunnan asukkaan aloite 2.8.2021, Malmin lentokentän kansanäänes-

tys, liite käsin allekirjoitettu 11
13 Kunnan asukkaan aloite 2.8.2021, Malmin lentokentän kansanäänes-

tys, liite käsin allekirjoitettu 12
14 Kunnan asukkaan aloite 2.8.2021, Malmin lentokentän kansanäänes-

tys, liite äänten keräyspaikat ja yhteenveto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 875
V 8.12.2021, Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite koskien asuntotuo-
tannon järjestämää suunnittelukilpailua ikääntyneiden yhteisöllisen 
asumisen pilottikohteeksi

HEL 2021-006776 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 02.06.2021 Rantanen Tuomas Aloite ATT:n suunnittelu-
kilpailusta koskien ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen pilottikohdetta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Tuomas Rantanen ja 18 muuta kaupunginvaltuutettua esit-
tävät aloitteessaan, että ATT järjestäisi suunnittelukilpailun ikääntynei-
den yhteisöllisen asumisen pilottikohteeksi.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin tavoitteena pyrkiä vaikutta-
maan ikääntyvien helsinkiläisten arkeen mahdollisimman positiivisella 
tavalla lisäämällä kanssakäymisiä ja vähentämällä arjen ongelmia. 
Kaupungin tehtävänä on huolehtia siitä, että ikäihmisten kokemaan yk-
sinäisyyteen ja turvattomuuden tunteeseen pyritään löytämään poikki-
hallinnollisia ja vaikutukseltaan merkittäviä ratkaisuja.

Kaupunkiympäristön toimialan asuntotuotantopalvelu (asuntotuotanto, 
ATT) rakennuttaa senioreille suunnattuja kohteita Helsingin kaupungin 
asunnot Oy:lle (Heka) ja Helsingin Asumisoikeus Oy:lle (Haso). Nämä 
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hankkeet ovat osa ikääntyvien asukkaiden asumisratkaisuja, jotka tar-
joavat monipuolisesti erilaisia vaihtoehtoja itsenäisestä asumisesta 
ympärivuorokautiseen hoiva-asumiseen. Asuntotuotannon rakennutta-
mat kohteet ovat olleet pääosin tavanomaisia valtion pitkällä korkotuki-
lainalla (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, pitkä korkotuki-
laina) rakennettuja kerrostaloja, joissa vanhenevan väestön erityistar-
peet on huomioitu. Ikäraja asuntoihin hakeutumiseksi on ollut 55 vuot-
ta. Nämä ARA-rahoitteiset asunnot ovat olleet hyvin kysyttyjä. Paljon 
tukea tarvitseville ikäihmisille on tuleville vuosille suunnitteilla useita 
seniorikeskuksia ympäri Helsinkiä.

Asuntotuotannon suunnitteluohjeissa seniorikohteet on huomioitu erik-
seen lisäohjeilla, jotka koskevat muun muassa esteettömyyttä, laitteita 
ja varusteita sekä turvallisuutta. Näillä ohjeilla ja suunnittelunohjauksel-
la pyritään vastaamaan ikääntyvän väestön asumishaasteisiin ja tuke-
maan asumista omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Yhteistilat 
suunnitellaan mahdollistamaan ja lisäämään yhteisöllisyyttä sekä arjen 
kohtaamisia.

Viimeisin asuntotuotannon rakennuttama seniorikohde valmistui Haa-
gaan tammikuussa 2021, erityisasumisenkohde Heka Haaga, Isonne-
vankuja 1. Loppuvuoden 2021 aikana on rakenteille tulossa Malmin 
alueelle erityisasumisenkohde Heka Malmi, Salavakuja 2. Näiden koh-
teiden suunnittelussa on pyritty huomiomaan asukkaiden yhteisöllisyys 
sekä arjen kohtaamiset. Yhteistilojen sijoittelulla, arkireittien suunnitte-
lulla ja pihan toimintojen avulla on pyritty vastaamaan aloitteessa esiin 
nostettuun huoleen ikäihmisten yksinäisyydestä ja yhteisöllisyydestä, 
jolla on pyritty luomaan puitteet paremmalle arjelle, yhteisöllisyydelle ja 
yksinäisyyden vähentämiselle.

Edellä mainittujen kohteiden lisäksi asuntotuotannolla on suunnitteilla 
useita muita seniorikohteita Hekan ja Hason hallintaan. Lisäksi asunto-
tuotannon tulevien vuosien hankelistalla on useita suuria seniorikes-
kuksia. Nämä kohteet on suunniteltu paljon palveluja tarvitseville ikään-
tyville, kuten muistisairaille. Vuosaaren seniorikeskuksesta asuntotuo-
tanto järjesti arkkitehtuurikutsukilpailun, jonka ratkaisu julkistettiin loka-
kuun 2021 alussa (arvostelupöytäkirja 7.10.2021). Tämän kilpailun tar-
koituksena oli löytää arkkitehtuuriltaan, kaupunkikuvaltaan sekä toimin-
naltaan erinomainen ratkaisu Vuosaaren alueelle. Kilpailussa osallistu-
jilla oli mahdollisuus myös kehittää seniorikeskusten tematiikkaa ja toi-
mintoja käyttäjän toimintojen pohjalta. Koskelan seniorikeskukselle taas 
etsitään toteuttajaa SR-urakalla (suunnittele ja rakenna) loppuvuonna 
2021. Vanhoja palvelutaloja peruskorjataan nykyisin ryhmäkotikäyttöön 
pääosin muistisairaille ikääntyneille, kuten juuri valmistunut erityisasu-
misenkohde Heka Myllypuro, Myllymatkantie 4. 
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On tärkeää, että ikäihmisten yksinäisyyteen puututaan ja että tätä tar-
koitusta varten kehitetään erilaisia ratkaisuja. Seniorikohteissa voidaan 
tematiikkaa edelleen kehittää yhteisöllisyyden edistämisen ja kanssa-
käymisen lisäämisen kannalta, huomioiden kuitenkin ikääntyvän väes-
tön yksityisyyden ja rauhan tarve. 

Valtuustoaloitteessa pyydetään asuntotuotantoa järjestämään kilpailu 
ikääntyvien yhteisöllisen asumisen pilottikohteesta. Aloitteessa koroste-
taan kilpailun mahdollisuutta tarjota rakenteellisia ratkaisuja ikääntyvien 
laajasti tunnistettuun yksinäisyyden ongelmaan. Lisäksi aloitteessa 
huomioidaan mahdollisuus luoda tukipalveluille uusia toimintamalleja. 
Arkkitehtuurikilpailu tarjoaa sinällään hyvän lähtökohdan kehitellä uusia 
ideoita ikäihmisten asuinrakentamiseen. Usein kilpailuissa saadaan 
monipuolisia ja mielenkiintoisia ratkaisuja, mutta niiden toteuttaminen 
kohtuuhintaisessa asuntotuotannossa voi käytännössä kuitenkin osoit-
tautua hyvin haasteelliseksi. Pitkällä korkotuella rahoitetussa tuotan-
nossa tulee huomioida ARA:n säännöt ja ARA-lainoituksen mahdolli-
suudet. Seniorikohteissa on paljon pieniä asuntoja, joka jo lähtökohtai-
sesti nostavat kustannuksia ja vaativat tiukkaa ohjelmointia ja suunnit-
telun ohjausta. 

Suunnittelunohjaus, yhteistyö kaupungin eri palveluiden kesken ja koh-
teiden suunnittelussa määritellyt tavoitteet ovat hyviä keinoja varmistaa 
valtuustoaloitteen tavoitteiden saavuttaminen erillisen arkkitehtuurikil-
pailun sijasta. Vuosaaren seniorikeskuksen kutsukilpailu vastaakin jo 
osaltaan valtuustoaloitteen tavoitteisiin ja kehittää ikääntyvien helsinki-
läisten asumista ja sen tulevaisuuden malleja. Valtuustoaloitteen esit-
tämän mukaisen uuden senioriasumista koskevan arkkitehtuurikilpailun 
järjestäminen ei tällä hetkellä ole asuntotuotannon suunnitelmissa. 
Mahdollisuus sellaisen järjestämiseen myöhemmin on toki mahdollista, 
mikäli todetaan, että nykyisillä hankintamenettelyillä ei saavuteta riittä-
vän monipuolista senioreille kohdennettua kaupungin tuottamaa asun-
tokantaa.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on 
lausunnon mukainen.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi
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Liitteet

1 Valtuustoaloite 02.06.2021 Rantanen Tuomas Aloite ATT:n suunnittelu-
kilpailusta koskien ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen pilottikohdetta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 15.11.2021 § 846

HEL 2021-006776 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

15.11.2021 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Tuomas 
Rantasen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 12.10.2021 § 557

HEL 2021-006776 T 00 00 03

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Helsinkiläisten yhteisöllisyyden lisääminen on tärkeä asia. Sen avulla 
voimme vaikuttaa arjen kokemuksiin ja negatiivisten ilmiöiden torjun-
taan. Viime aikoina erityisesti ikääntyvien helsinkiläisten yksinäisyys ja 
turvattomuuden tunne on ollut esillä julkisessa keskustelussa. Kaupun-
gin tehtävänä on huolehtia, että tähän ongelmaan pyritään löytämään 
poikkihallinnollisia ja vaikutukseltaan merkittäviä ratkaisuja. Tavoitteena 
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on, että pystymme vaikutta-maan helsinkiläisten ikääntyvien arkeen 
mahdollisimman positiivisella tavalla lisäämällä kanssakäymisiä ja vä-
hentämällä arjen ongelmia.

Asuntotuotanto rakennuttaa senioreille suunnattuja kohteita sekä Hel-
singin kaupungin asunnot Oy:lle (Heka) että Helsingin Asumisoikeus 
Oy:lle (Haso). Nämä hankkeet ovat osa helsinkiläisten ikääntyneiden 
asukkaiden asumisratkaisuja, tarjoten monipuolisesti erilaisia vaihtoeh-
toja itsenäisestä asumisesta ympärivuorokautiseen hoiva-asumiseen 
asti. Asunto-tuotannon rakennuttamat kohteet ovat olleet pääosin ta-
vanomaisia valtion pitkällä korkotukilainalla rakennettuja kerrostaloja, 
joissa vanhenevan väestön erityistarpeet on huomioitu. Käytetty ikäraja 
asuntoihin hakeutumiseksi on ollut 55 vuotta ja nämä ARA-rahoitteiset 
asunnot ovat olleet hyvin kysyttyjä. Paljon tukea tarvitseville ikäihmisille 
rakennetaan tulevina vuosina useita seniorikeskuksia ympäri Helsinkiä.

Asuntotuotannon suunnitteluohjeissa seniorikohteet on huomioitu lisä-
ohjeilla esteettömyydestä, laitteista, varusteista ja turvallisuudesta. 
Näillä ohjeilla ja suunnittelunohjauksella pyritään vastaamaan ikäänty-
vän väestön haasteisiin ja tukemaan asumista omassa kodissa mah-
dollisimman pitkään. Yhteistilat suunnitellaan mahdollistamaan ja li-
säämään yhteisöllisyyttä ja arjen kohtaamisia.

Viimeisin asuntotuotannon rakennuttama seniorikohde valmistui Haa-
gaan tammikuussa 2021 (Heka Haaga Isonnevankatu 3 ER). Loppu-
vuoden aikana rakenteille on lähdössä Malmin alueelle Heka Malmi Sa-
lavakuja 2 ER. Kohteiden suunnittelussa on pyritty huomiomaan asuk-
kaiden yhteisöllisyys ja arjen kohtaamiset. Yhteistilojen sijoittelulla, arki-
reittien suunnittelulla ja pihan toimintojen avulla on pyritty vastaamaan 
aloitteessa nostettuun huoleen vanhusten yksinäisyydestä ja yhteisölli-
syydestä. Näin on luotu puitteet paremmalle arjelle, yhteisöllisyydelle ja 
yksinäisyyden vähentämiselle.

Edellä mainittujen kohteiden lisäksi asuntotuotannolla on suunnitteilla 
useita muita seniori-kohteita Hekan ja Hason hallintaan. Lisäksi asunto-
tuotannon tulevien vuosien hankelistalla on useita suuria seniorikes-
kuksia. Nämä kohteet on suunniteltu paljon palveluja tarvitseville ikään-
tyville, kuten muistisairaille. Vuosaaren seniorikeskuksesta asuntotuo-
tanto järjesti arkkitehtuurikutsukilpailun, jonka ratkaisu julkistetaan lo-
kakuun 2021 alussa. Tämän kilpailun tehtävänä on löytää arkkitehtuu-
riltaan, kaupunkikuvaltaan sekä toiminnaltaan erinomainen ratkaisu 
Vuosaaren alueelle. Kilpailussa osallistujilla oli mahdollisuus myös ke-
hittää seniorikeskusten tematiikkaa ja toimintoja käyttäjän toimintojen 
pohjalta. Koskelan seniorikeskukselle taas etsitään toteuttajaa SR-
urakalla loppuvuonna 2021. Vanhoja palvelutaloja peruskorjataan ny-
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kyisin ryhmäkotikäyttöön pääosin muistisairaille ikääntyneille, kuten 
juuri valmistunut Heka Myllypuro Myllymatkantie 4 ER. 

On tärkeää, että laajasti tiedostettu vanhusten yksinäisyys saadaan 
vähenemään ja erilaisia ratkaisuja kehitetään. Asuntotuotanto näkee 
tavoitteen tärkeänä ja tavoiteltavana. Seniorikohteissa voidaan tema-
tiikkaa edelleen kehittää yhteisöllisyyden edistämistä ja kanssakäymi-
sen lisäämisen kannalta, kuitenkin huomioiden ikääntyvän väestön yk-
sityisyyden ja rauhan tarve. 

Valtuustoaloitteessa pyydetään asuntotuotantoa järjestämään kilpailu 
ikääntyvien yhteisöllisen asumisen pilottikohteesta. Aloitteessa koroste-
taan kilpailun mahdollisuutta tarjota rakenteellisia ratkaisuja ikääntyvien 
laajasti tunnistettuun yksinäisyyden ongelmaan. Lisäksi aloitteessa 
huomioidaan mahdollisuus luoda tukipalveluille uusia toimintamalleja. 
Arkkitehtuurikilpailu tarjoaa sinällään hyvän lähtökohdan kehitellä uusia 
ideoita vanhusten asuinrakentamiseen. Usein kilpailuissa saadaan mo-
nipuolisia ja mielenkiintoisia ratkaisuja, mutta joiden toteuttaminen koh-
tuuhintaisessa asuntotuotannossa voi käytännössä kuitenkin osoittau-
tua haasteelliseksi. Pitkällä korkotuella rahoitetussa tuotannossa tulee 
myös huomioida ARAn säännöt ja lainoituksen mahdollisuudet. Senio-
rikohteissa on paljon pieniä asuntoja, joka jo lähtökohtaisesti nostaa 
kustannuksia ja vaatii tiukkaa ohjelmointia ja suunnittelun ohjausta. 

Suunnittelunohjaus, yhteistyö kaupungin eri palveluiden kesken ja koh-
teiden suunnittelussa määritellyt tavoitteet ovat hyviä keinoja varmis-
tamaan valtuustoaloitteen tavoitteiden saavuttamisen erillisen arkkiteh-
tuurikilpailun sijasta. Vuosaaren seniorikeskuksen kutsukilpailu vastaa-
kin jo osaltaan valtuustoaloitteen tavoitteisiin ja kehittää ikääntyvien 
helsinkiläisten asumista ja sen tulevaisuuden malleja. Valtuustoaloit-
teen esittämän mukaisen uuden senioriasumista koskevan arkkitehtuu-
rikilpailun järjestäminen ei tällä hetkellä ole asuntotuotannon suunni-
telmissa. Mahdollisuus sellaisen järjestämiseen myöhemmin on toki 
mahdollista, mikäli todetaan, että nykyisillä hankintamenettelyillä ei 
saavuteta riittävän monipuolista senioreille kohdennettua kaupungin 
tuottamaa asuntokantaa.

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Rami Nurminen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 27635

rami.nurminen(a)hel.fi
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§ 876
V 8.12.2021, Valtuutettu Hannu Oskalan aloite kulttuurilaitosrahas-
ton perustamisesta Helsingille

HEL 2021-002234 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Hannu Oskalan aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Tuomas Rantanen: 
Esityksen ”Lopuksi”- kappale muutetaan seuraavanlaiseksi: 

”Kaupunginhallitus kehottaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaa selvittä-
mään lisää ehdotettua kulttuurilaitosrahastoa osana laajempaa rahoi-
tus- ja tukimallien tarkastelua. Ensi vaiheessa sitä tulisi käsitellä vuo-
den 2022 aikana osana kulttuurin ja tapahtumien koronan jälkeistä jäl-
leenrakentamisohjelmaa. 

Samalla kaupunginhallitus katsoo tärkeäksi, että kulttuurin ja vapaa-
ajan toimiala selvittää lainan myöntöedellytysten täyttävien kulttuuri- ja 
nuorisotoimijoiden hankkeiden laajuutta ja määriä sekä kehittää asiaan 
liittyvien muiden toimintamallien kuvaamista yhteistyössä kaupungin-
kanslian kanssa.

Sellaisiin kulttuuritoimijoiden hankkeisiin, joissa kaupungin lainanmyön-
töedellytykset täyttyvät, ts. lainan myöntäminen ei sisällä merkittävää 
taloudellista riskiä ja kaupungin edut on mahdollista turvata riittävän 
kattavilla vakuuksilla, hankkeen lainoittamista varten on mahdollista va-
rata erillinen talousarviomääräraha ja lainan myöntämisessä noudattaa 
vastaavia periaatteita kuin urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta ulkoisille 
toimijoille myönnettävien lainojen kohdalla.

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

Kannattaja: Daniel Sazonov

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Tuomas Rantasen vastaeh-
dotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen. 
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Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi
Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 31036321

tuomo.makinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Hannu Oskalan aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Hannu Oskala ja 20 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunki selvittää mahdollisuutta perustaa kulttuurilaitosra-
hasto lainojen myöntämiseksi kulttuuritoimijoille, tai vaihtoehtoisesti la-
ventaa urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston lainanmyöntöperiaatteita katta-
maan myös kulttuuritoimijoiden hankkeet.

Aloitteen tavoitteena on pyrkimys parantaa kulttuuritoimijoiden rahoi-
tusasemaa tarjoamalla toimijoille edullista lainaa.

Taustaa

Kaupungilla on kaksi kirjanpidollista rahastoa, joihin on rahastoitu varo-
ja lainojen myöntämiseksi; asuntotuotantorahasto, josta myönnetään 
lainoja kaupungin omaan ARA-säänneltyyn asuntotuotantoon (Helsin-
gin kaupungin asunnot Oy:n ja Helsingin Asumisoikeus Oy:n hank-
keet), sekä aloitteessa esimerkkinä mainittu urheilu- ja ulkoilulaitosra-
hasto (Uuv-rahasto), josta myönnetään lainoja nimensä mukaisiin koh-
teisiin. Lisäksi kaupunki myöntää antolainoja vuosittain erikseen varat-
tavista talousarviomäärärahoista, esimerkiksi tytäryhteisöillensä.

Uuv-rahasto on perustettu kaupunginvaltuuston päätöksellä 1.11.1972, 
632 §. Rahaston perustamisen taustalla olivat ao. aikakauden hallinnol-
lisen kirjanpidon säännöksistä juontuneet talousarvioprosessin haas-
teet riittävien määrärahojen varaamiseksi kasvavassa kaupungissa 
mm. asumalähiöiden uimahallien ja kuntourheilutilojen rakentamiseen.
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Perusteena rahaston perustamiselle nähtiin aikanaan urheilu- ja ulkoi-
lulaitosten lähivuosien rakentamisohjelmassa olleet mm. Oulunkylän 
urheilupuiston tekojääradan ja Myllypuron urheilupuiston rakennustyöt, 
uimahallien rakentaminen eri kaupunginosiin sekä jäähallin lisäraken-
nuksen rakennustyöt. Rahaston nähtiin antavan kaupungille valmiuksia 
myös suhdannepoliittiseen säätelyyn; Uuv-rahaston alkupääomaksi 
siirrettiin vuoden 1969 työllisyysmäärärahoista säästynyt erä. Edellä 
mainitut rakentuvien kaupunginosien suuret investoinnit toteutettiin 
kaupunkikonsernin omina hankkeina.

Uuv-rahaston varoja on käytetty kaupunkikonsernin omien hankkeiden 
lainoittamisen lisäksi yleishyödyllisille yhteisöille myönnettäviin lainoi-
hin. Uuv-rahaston säännöt ja toimintaperiaatteet ovat säilyneet olen-
naisilta osin muuttumattomina rahaston perustamisesta lähtien.

Enin osa Uuv-rahaston lainapääomista on kohdistunut kaupunkikon-
serniin kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden suuriin urheilulaitoshankkei-
siin kuten uimahallien rakentamiseen ja peruskorjaamiseen, viimeisim-
pänä Olympiastadionin peruskorjaukseen. Kaupunkikonsernin urheilu-
laitoksille on myönnetty yksittäisiä lainoja myös talousarviovaroista, ja 
eräissä tapauksissa on käytetty lisäksi kaupungin myöntämiä takauk-
sia.

Konsernin ulkopuolisille tahoille rahastosta myönnetyt lainat ovat olleet 
pääosin pieniä. Vaikka lainaustoiminta on pitkän historiansa myötä jo 
vakiintunutta, uusia lainoituskelpoisia hankkeita on kaupungin liikunta-
palvelujen ja hakijoiden yhteisen läpikäynnin pohjalta syntynyt vuosit-
tain vain varsin rajallinen määrä. Kuluvana vuonna uusia lainoja ko. 
kohderyhmälle on myönnetty viisi kappaletta. Lainan myöntämistä edel-
tää useassa tapauksessa kaupungin tontin vuokraaminen toimijalle. 
Hakijan talouden kantokyky myös lainanlyhennysten osalta tulee alus-
tavasti arvioitavaksi tällöin jo tässä vaiheessa.

Konsernin ulkopuolisissa hankkeissa on noudatettu periaatetta, jonka 
mukaisesti kaupungin lainan osuus on ollut enintään 40 % hankkeen 
kustannuksista, muun rahoituksen koostuessa omasta pääomasta, 
mahdollisista ulkopuolisista avustuksista sekä rahalaitoslainasta. Kau-
pungin rahastolainan rooli on muuta rahoitusta täydentävä. Loppuosa 
(60 %) investoinnin kustannuksista jää hakijan rahoitettavaksi, käytän-
nössä omarahoituksella, mahdollisilla valtion avustuksilla ja rahalaitos-
lainalla.

Ulkoisissa hankkeissa tyypillisin rahoitettava kohde on ollut urheiluseu-
ran keinonurmihanke, jossa kaupungin lainoittama osuus hankkeen 
kustannuksista on jäänyt pääsääntöisesti alle 100 000 euron. Lisäksi 
rahastosta on rahoitettu mm. kevytrakenteisia palloiluhalleja.
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Markkinakorkoja seuraavalla Suomen Pankin peruskorkosidonnaisella 
Uuv-lainalla osarahoitetut konsernin ulkopuoliset hankkeet ovat suurel-
ta osin olleet seuravetoisia. Ao. urheiluseurojen toiminta on vakiintunut-
ta ja rahastosta rahoitettaville investointikohteille on jo valmis käyttäjä-
kunta. Seurat ovat pääsääntöisesti myös kaupungin toiminta-
avustuksen piirissä, mikä parantaa lainojen takaisinmaksuedellytyksiä 
ja vähentää kaupungin luottoriskiä. Jokaisen hankkeen kohdalla on lii-
kuntapalveluissa kuitenkin aina tapauskohtaisesti arvioitava, että lainaa 
hakevan tahon talous kestää hankkeesta aiheutuvat lainanhoitokulut, ja 
että lainan takaisinmaksu on mahdollista esitetyn investoinnin pitoaika 
huomioiden.

Lainarahoituksen tarkoituksena ei ole ollut lainanhakijoiden tase-
aseman parantaminen (varallisuuden siirto toimijoille). Kaupungin osa-
rahoituksella on pyritty edistämään esitettyjen kaupunkilaisia palvele-
vien investointien toteuttamista (kokonaisrahoituksen järjestymistä), ja 
käyttäjille näkyvien kustannusten pitämistä kohtuullisena. Uuv-rahaston 
varoista myönnettävät tällä hetkellä matalakorkoiset peruskorkopohjai-
set lainat ovat olleet yksi keino tukea urheiluseuroja ja muita alan toimi-
joita olosuhdetyössä.

Myös kulttuurin hankkeita on rahoitettu kaupungin lainalla. Kulttuurilai-
toksille on yksittäisten investointien kohdalla varattu talousarviossa lai-
namääräraha tai annettu kaupungin omavelkainen lainatakaus. Laina-
takaukset on myönnetty ko. laitosten hallussa olevien rakennusten pe-
ruskorjaamiseen. Talousarviolainaa on Uuv-lainaa vastaavin ehdoin 
viimeksi myönnetty 21.6.2021 Kiinteistö Oy Kaapelitalon Tanssin talo –
hankkeen investointeihin.

Lainan myöntämisen edellytykset

Lainoja myönnettäessä tulee huomioitavaksi nykyisin voimassa olevat 
kuntalain (410/2015) 129 §:n säännökset, joiden mukaan kunta ei saa 
myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkit-
tävä taloudellinen riski. Lisäksi kunnan edut tulee turvata riittävän kat-
tavilla vakuuksilla. Käytännössä jokaiseen kaupungin ulkopuoliselle yh-
teisölle myöntämään lainaan tulee saada reaalivakuus ja myös lainan-
hakijan lainanhoitokyvyn pitää olla todennettavissa.

Rahaston käyttäminen lainojen myöntämiseen ei nykyolosuhteissa ole 
itseisarvoista; lainoja olisi mahdollista myöntää urheiluseurojen ja mui-
den toimijoiden hankkeisiin yhtä lailla tähän tarkoitukseen varattavista 
talousarviomäärärahoista. Keskeistä lainojen myöntämisen kannalta 
on, että lainanmyöntöedellytykset täyttyvät (hankesuunnitelman sisältö, 
muu tarvittava rahoitus, lainojen takaisinmaksukyky ja käytettävissä 
olevat vakuudet).



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 45/2021 59 (154)
Kaupunginhallitus

Asia/8
22.11.2021

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

Luottoriskin rajaamiseksi Uuv-rahastosta rahoitettavissa ulkopuolisissa 
hankkeissa edellytetään muuta kuin kaupungilta tulevaa rahoitusta aina 
vähintään 60 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Kulttuuritoimijoiden, 
kuten muidenkin ulkopuolisen toimijoiden, hankkeiden rahoittamisen 
haasteena on vakuuskysymysten lisäksi usein ollut oman pääoman ja 
muun rahoituksen riittämättömyys.

Rahaston kirjanpidon osalta tulee noudattaa kirjanpitolautakunnan kun-
tajaoston antamaa yleisohjetta kunnan ja kuntayhtymän eriytetyn liike-
toiminnan kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä. Rahastojen kirjanpito tulee 
olla eriytetty kaupungin kirjanpidosta ja niistä laaditaan erillinen tilinpää-
tös. Eriytetyn kirjanpidollisen rahaston perustamista ja ylläpitämistä sel-
laiseen käyttötarkoitukseen, jossa myönnettävien lainojen määrä jää 
vähäiseksi, ei voida pitää tarkoituksenmukaisena tilanteessa, jossa 
vastaavat lainamäärärahat on teknisesti mahdollista osoittaa myös ta-
lousarviomäärärahoista. Sillä, myönnetäänkö laina rahastosta vai vas-
taavin ehdoin talousarviovaroista, ei hankkeen toteuttamisen kannalta 
ole hakijalle käytännön merkitystä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 26.10.2021 antaman lausunnon 
mukaan lautakunta näkee, että liikunnan ja urheilun kentällä saatuja 
oppeja rahastosta tai maavuokrien subventoinnista kannattaa hyödyn-
tää myös kulttuurin rahoituspohjan uudistamisessa. Vaikka tuki ja lai-
noitus ovat tälläkin hetkellä mahdollisia, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta katsoo, että selkeiden toimintamallien kuvaaminen kan-
nustaa nykyistä useampia ottamaan yhteyttä kaupunkiin ja rakenta-
maan Helsingistä kaupunkistrategian mukaisesti monimuotoisempaa 
kulttuurikaupunkia.

Lautakunta kannattaa sitä, että osana laajempaa rahoitus- ja tukimal-
lien tarkastelua arvioidaan huolellisesti myös mahdollisuudet aloittees-
sa ehdotettuun kulttuurilaitosrahastoon.

Lopuksi

Kaupunginhallitus ei Uuv-rahaston toimintahistorian tuoman tiedon va-
lossa katso tarkoituksenmukaiseksi perustaa erillistä rahastoa kulttuu-
rihankkeiden rahoittamiseen, eikä myöskään laventaa Urheilu- ja ulkoi-
lulaitosrahaston toimialaa, mutta katsoo sen sijaan tärkeäksi, että kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimiala selvittää lainan myöntöedellytysten täyttä-
vien kulttuuritoimijoiden hankkeiden laajuutta ja määriä sekä kehittää 
asiaan liittyvien toimintamallien kuvaamista yhteistyössä kaupungin-
kanslian kanssa.
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Sellaisiin kulttuuritoimijoiden hankkeisiin, joissa kaupungin lainanmyön-
töedellytykset täyttyvät, ts. lainan myöntäminen ei sisällä merkittävää 
taloudellista riskiä ja kaupungin edut on mahdollista turvata riittävän 
kattavilla vakuuksilla, hankkeen lainoittamista varten on mahdollista va-
rata erillinen talousarviomääräraha ja lainan myöntämisessä noudattaa 
vastaavia periaatteita kuin urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta ulkoisille 
toimijoille myönnettävien lainojen kohdalla.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi
Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 31036321

tuomo.makinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 15.11.2021 § 847

HEL 2021-002234 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

15.11.2021 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Tuomas 
Rantasen ehdotuksesta. 

04.10.2021 Palautettiin

27.09.2021 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi
Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 31036321

tuomo.makinen(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 26.10.2021 § 167

HEL 2021-002234 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että kaupunki selvit-
tää mahdollisuuksia tukea taide- ja kulttuurikentän rakennus- ja perus-
korjaushankkeita nykyistä monipuolisemmin. Lautakunta katsoo, että 
luomalla kulttuuritoimijoille mahdollisuuksia taseensa vahvistamiseen, 
voidaan myös edesauttaa taiteen ja kulttuurin vapautta ja toimijoiden 
nykyistä laajempaa rahoituspohjaa epävarmassa rahoitusympäristössä. 
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa sitä, että osana laajempaa 
rahoitus- ja tukimallien tarkastelua arvioidaan huolellisesti myös mah-
dollisuudet aloitteessa ehdotettuun kulttuurilaitosrahastoon kulttuuritoi-
mijoiden rakennus- ja peruskorjaushankkeisiin. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa, että uudenlaisten rahoi-
tus- ja tukimallien mahdollisuuksia selvitetään vuoden 2022 aikana 
osana kulttuurin ja tapahtumien koronan jälkeistä jälleenrakentamisoh-
jelmaa. Kaupunkistrategiassa koronapalautumisen kokonaisuuden ta-
voitteeksi asetetaan kulttuuri- ja tapahtuma-alan rakenteiden vahvista-
minen, jotta alan toimintamahdollisuudet ovat aiempaa paremmat ja 
kestävämmät.

Globaalissa kaupunkikehityksessä taide, kulttuuri ja tapahtumat luovat 
kehittyville alueille vetovoimaa ja turvallisuutta. Taiteen ja kulttuurin te-
kijät ovat usein muokkaamassa ja parantamassa alueiden mainetta ja 
houkuttelevuutta, mutta joutuvat lopulta usein ahtaalle alan käytössä 
olevien tilojen ja rakennusten väistyessä uudisrakentamisen myötä ja 
vuokratason noustessa. 

Taiteen, kulttuurin ja tapahtumien tekemisen, esittämisen ja kokemisen 
tilojen saatavuuden parantaminen on kasvavassa ja tiivistyvässä Hel-
singissä tunnistettu kehityskohteeksi. Kaupunkistrategiassa tavoitteeksi 
on asetettu tilojen käytön helpottaminen ja säätelyn keventäminen ta-
pahtumiin ja kulttuuritoimintaan. Helsingin kaupungin omien tilojen te-
hokasta käyttöä tavoitellaan myös kaupungin toimitilastrategialla. 
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Kulttuurin kentälle on aina kuulunut olennaisesti myös yksityiset ja 
yleishyödylliset toimijat ja tukijat omine tiloineen. Näiden toimijoiden 
tarve ja rooli nykyisessä rahoitusympäristössä tulee entisestään voimis-
tumaan. Helsingin kaupungin on tärkeä luoda rahoitusmekanismeja, 
joilla kaupunki yhdessä muiden toimijoiden kanssa varmistaa, että tai-
teen ja kulttuurin tilatarpeet ovat suhteessa kaupunkilaisten ja alan 
ammattilaisten tarpeisiin.

Aloitteessa viitataan Helsingin urheilu- ja ulkoilulaitosrahastoon, jonka 
kautta tarjotulla lainarahoituksella kaupunki tukee urheilu- ja liikunta-
toimijoiden liikuntapaikkarakentamista. Rahasto on perustettu kaupun-
ginvaltuuston päätöksellä 1.11.1972, 632 §. Urheilu- ja ulkoilurahastolla 
on ollut merkittävä rooli kaupunkikonsernin toimijoille, säätiöille, yhtei-
söille ja yksityisille tahoille urheilun ja liikunnan olosuhteiden uudis- ja 
perusparannushankkeissa. Rahaston turvin on voitu luoda olosuhteita 
muun muassa niille liikuntamuodoille ja -lajeille, joiden olosuhteisiin 
kaupunki ei ole pystynyt investoimaan lainkaan tai vastaamaan no-
peasti kasvavaan kysyntään. Rahaston avulla on myös voitu lisätä yh-
denvertaisuutta eri alueiden välillä, kun lainaa on myönnetty toimijoille, 
jotka ovat luoneet saavutettavia olosuhteita eri kaupunginosiin. Tästä 
hyvänä esimerkkinä on kattava jalkapallon tekonurmiverkosto, joka ei 
olisi todennäköisesti toteutunut nykyisellä laajuudellaan ilman kaupun-
gin myöntämiä rahastolainoja. Toimijoiden taseaseman parantuminen 
on myös vahvistanut niiden neuvotteluasemaa vapailla lainamarkkinoil-
la. 

Kulttuuri- ja vapaalautakunta näkee, että liikunnan ja urheilun kentällä 
saatuja oppeja rahastosta tai maavuokrien subventoinnista kannattaa 
hyödyntää myös kulttuurin rahoituspohjan uudistamisessa. Kulttuurin 
tuotanto- ja rahoitusmallit ovat jatkuvassa muutoksessa. Kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimialan valmistelussa on tunnistettu useita hankkeita, joi-
den osalta kaupungin on perusteltua miettiä tapoja tukea ja edistää 
hankkeita. Vaikka tuki ja lainoitus ovat jo tälläkin hetkellä mahdollisia, 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että selkeiden toimintamallien 
kuvaaminen kannustaa nykyistä useampia ottamaan yhteyttä kaupun-
kiin ja rakentamaan Helsingistä kaupunkistrategian mukaisesti moni-
muotoisempaa kulttuurikaupunkia, koska kulttuuritoimijoiden taholla on 
myös tunnistettavissa vastaavanlaisia potentiaalisia lainoitettavia toimi-
joita tai yhteenliittymien hankkeita.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta tarkasti pöytäkirjan tämän asian osal-
ta heti tässä kokouksessa.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö
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Lisätiedot
Mari Männistö, kulttuurijohtaja, puhelin: 310 26157

mari.mannisto(a)hel.fi
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§ 877
V 8.12.2021, Valtuutettu Atte Harjanteen aloite purettavien kiinteistö-
jen taidekäytön edistämisestä

HEL 2021-006759 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Atte Harjanteen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Atte Harjanne ja 20 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunki edistää purettavien tai muuten tyhjillään olevien ti-
lojen saattamista taide- ja kulttuurikäyttöön Keravalla toteutetun Tai-
teen kotitalon tapaan.

Tyhjillään olevien tilojen väliaikaista käyttöä on valmisteltu keväästä 
lähtien kaupunkiympäristön toimialan ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimia-
lan yhteistyönä. Valmistelua ohjaavat kaupunkistrategia, toimitilastrate-
gia sekä taide- ja kulttuurivisio, jotka sisältävät yhdenmukaisia tavoittei-
ta tilojen käytön suhteen.

Valmistelutyön tavoitteena on luoda ensi kesään mennessä malli tyh-
jien tilojen väliaikaiskäytöstä taide- ja kulttuuritoimijoiden työskentelyyn. 
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on osoitettu projektipäällikkö mallin 
työstämiseen yhdessä alan toimijoiden kanssa. Kaupunkiympäristön 
toimiala kartoittaa parhaillaan tyhjillään olevia, vaikeasti vuokrattavia 
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kohteita, jotka voisivat soveltua aloitteen mukaiseen käyttöön. Kartoitus 
pyritään saamaan valmiiksi tämän vuoden aikana.

Väliaikaisesti tyhjillään olevat tilat voivat parhaimmillaan palvella mää-
räaikaisina taiteellisen työskentelyn, kokemisen ja esittämisen paikkoi-
na. Purettavat tilat puolestaan voivat hyvin konkreettisesti toimia taiteen 
ja kulttuurin alustana aloitteessa mainitun Taiteen kotitalon tapaan.

Helsingissä on merkittävä määrä tyhjillään olevia tiloja odottaen esi-
merkiksi kaavamuutosta, purkamista tai uutta sovittua käyttöä. Tilojen 
oleminen pitkään tyhjillään voi lisätä ilkivaltaa ja turvattomuuden tun-
netta alueella. Näitä vastaan taidekäyttö tuo sosiaalista kontrollia, elä-
vöittää kaupunkiympäristöä ja nostaa alueen kiinnostavuutta.

Kaupunki pitää tiloja tyhjillään niin vähän kuin mahdollista. Mikäli pitkä-
aikaiseen vuokraukseen ei riitä kysyntää, tiloja tarjotaan myös lyhytai-
kaiseen käyttöön. Tilapäiseen kulttuurikäyttöön on tälläkin hetkellä 
vuokrattuna tiloja mm. Lapinlahden sairaalasta ja Vuosaaren lukiosta. 
Vastaavaa vuokraustoimintaa on tarkoitus jatkaa. Osa tyhjillään olevis-
ta rakennuksista on kohteita, joista on tarkoitus luopua. 

Silloin kun tilojen tyhjeneminen on suunnitelmallista peruskorjauksen 
tai purkamisen vuoksi, väliaikaiskäyttöä on helpompi suunnitella. Jos 
vuokralainen on irtisanoutunut tilojen osoittauduttua käyttökelvottomiksi 
turvallisuuteen tai terveellisyyteen liittyvien ongelmien vuoksi, on lähes 
mahdotonta laatia suunnitelmaa väliaikaiskäytöstä. 

Merkittävä osa tyhjillään olevista tiloista on niin huonossa kunnossa, et-
tei niitä voida ottaa mihinkään käyttöön ilman jonkinasteisia korjaustoi-
menpiteitä. Tilojen vuokraaminen siten, että vuokralainen vastaa vält-
tämättömistä korjaustöistä ja ottaa vastuulleen talotekniikan ja turvalli-
suuden, on onnistunut varsin harvoin. Kohderyhmään kuuluvilla vuok-
ralaisilla ei useinkaan ole taloudellisia edellytyksiä käyttöönoton vaati-
miin korjausinvestointeihin.

Vaikka asiaan liittyy useita ratkaistavia ongelmia, purkua odottavien ti-
lojen käyttäminen taiteen ja kulttuurin alustoina on tavoitteena kanna-
tettava. Asiaa edistetään kaupunkiympäristön toimialan ja kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimialan yhteistyönä.

Vastaus on kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja kaupunkiympäristö-
lautakunnan lausuntojen mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhalli-
tuksen on esitettävä aloite, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuu-
tettua, valtuuston käsiteltäväksi kahdeksan kuukauden kuluessa. Jotta 
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hallintosäännön määräämässä käsittelyajassa pysyttäisiin, kaupungin-
hallituksen olisi päätettävä asia tässä kokouksessa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Atte Harjanteen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 15.11.2021 § 848

HEL 2021-006759 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

15.11.2021 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Tuomas 
Rantasen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 02.11.2021 § 588

HEL 2021-006759 T 00 00 03

Lausunto
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Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuuden tilat-palvelun ensisijainen tehtävä on huolehtia 
palveluhallintokuntien tilatarpeista ja kehittää kaupungin palvelutila-
verkkoa yhteistyössä palveluhallintokuntien kanssa.

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden tilat-palvelun yri-
tystilat-yksikön ylläpitovastuulle tulee tyhjiä tiloja ja rakennuksia, kun 
hallintokunnat luopuvat tiloista ja rakennuksista, joita ne eivät tarvitse 
palvelutuotantonsa tarpeisiin. Myös liikelaitoksilta siirtyy niiden toimin-
taan tarpeettomia rakennuksia yritystilat-yksikön hallintaan ja ylläpito-
vastuulle. Tyhjillään olevia rakennuksia tulee yritystilat-yksikön hallin-
taan lisäksi kaupungin maanhankinnan yhteydessä ja ulkoisten vuokra-
laisten luopuessa vuokraamistaan kaupungin omistamista tiloista ja ra-
kennuksista.

Tyhjentyneen tilan vuokraaminen uudelleen on normaalia vuokraustoi-
mintaa niiden tilojen osalta, joiden käyttötarkoitusta ei ole tarkoitus 
muuttaa tai joista ei ole tarkoitus luopua. Tilojen ohjaaminen hyötykäyt-
töön ja käyttöasteen pitäminen mahdollisimman korkeana on tärkeää. 
Yritystilat-yksikkö pyrkii toiminnassaan tasapuolisuuteen ja avoimuu-
teen vuokratessaan tiloja. Maan, kiinteistöjen ja huonetilojen vuokrauk-
sissa kohteiden vuokrat on 1.1.1996 alkaen määritelty käyvän arvon 
perusteella ja kohteista peritään käypää alentamatonta vuokraa.

Vuokraukset pyritään tekemään kilpailuviraston säännösten mukaisesti 
markkinalähtöisesti. Vuokrausten yhteydessä annettavien alennusten 
sijasta toimintojen tukeminen on 1.1.1996 alkaen järjestetty avustusjär-
jestelmällä, jota hoitaa se hallintokunta, jonka toimialaan tuettava toi-
minta kuuluu.

Tyhjillään olevat tilat ja rakennukset ovat yleensä kohteita, joista on 
tarkoitus luopua. Merkittävä osa tyhjillään olevista tiloista on terveelli-
syyden ja turvallisuuden kannalta niin huonossa kunnossa, että niitä ei 
voida ottaa mihinkään käyttöön ilman jonkin asteisia korjaustoimenpi-
teitä.

Taiteen alustana toimiva rakennus houkuttaa ja jopa edellyttää yleisöä, 
mikä tarkoittaa sitä, että tilan tulee olla käyttötarkoitukseltaan kokoon-
tumistila. Huonetilaa ei voi vuokrata kokoontumiskäyttöön, mikäli se ei 
täytä kokoontumistilan vaatimuksia. Muutenkin omistajan vastuulla on 
tilojen turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvät lakisääteiset vaatimuk-
set. Kiinteistön omistajalle huonetilojen lyhytaikainen vuokraaminen 
jonkin tulevan tapahtuman odotusaikana (esim. korjaussuunnitelmien 
valmistuminen, rakennus- tai purkuluvan odottaminen, urakoitsijan va-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 45/2021 68 (154)
Kaupunginhallitus

Asia/9
22.11.2021

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

lintapäätöksen odottaminen) on järkevää, mikäli huonetila on turvalli-
nen ja vuokraus ei aiheuta kustannuksia kaupungille. Näin onkin mene-
telty. 

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden tilat-palvelun yri-
tystilat-yksikkö pyrkii aktiivisesti minimoimaan tyhjänä olevia huonetiloja 
ja tarjoaa tiloja myös lyhytaikaiseen käyttöön, mikäli pitkäaikaiseen 
vuokraukseen ei riitä kysyntää. Tilapäiskäyttöön on tälläkin hetkellä 
vuokrattuna tiloja kulttuurikäyttöön mm. Lapinlahden sairaalasta sekä 
Vuosaaren lukiosta ja vastaavaa vuokraustoimintaa on tarkoitus jatkaa. 
Vuokrattavissa olevalle tilakannalle on luonteenomaista, että se muut-
tuu jatkuvasti. Sopimuksia päättyy ja uusia tehdään. Tilan vapauduttua 
vuokrasopimuksesta harkitaan poikkeuksetta ja tapauskohtaisesti tule-
vat toimenpiteet: vuokrataanko uudelleen, myydäänkö, peruskorjataan-
ko vai puretaanko. Vuokraukset voivat olla lyhytaikaisia tai toistaiseksi 
voimassa olevia. Vuokranantajan näkökulmasta tilapäistä vuokrasopi-
musta ei ole. 

Kohdekohtaisen suunnitelman laatiminen on mahdollista niiden kohtei-
den osalta, joissa tilojen tyhjentäminen on suunnitelmallista. Tällöin tar-
koituksena on joko peruskorjata rakennus tai purkaa se. Tyhjänäoloai-
ka pyritään minimoimaan. Tapauksissa, joissa tila tyhjenee vuokralai-
sen irtisanouduttua tilojen osoittauduttua käyttökelvottomiksi esim. si-
säilmaongelmien vuoksi, on lähes mahdotonta laatia suunnitelmaa tilo-
jen väliaikaiskäytöstä. Tilapäiskäytön mahdollisuudet on siis arvioitava 
tapauskohtaisesti. Tilojen vuokraaminen siten, että vuokralainen vastaa 
välttämättömistä korjaus- ja muutostöistä sekä ottaa vastuulleen huo-
netilaan liittyvän talotekniikan ja henkilöturvallisuuden, on onnistunut 
varsin harvoin. Ongelmalliseksi on osoittautunut epätietoisuus vuokra-
suhteen pituudesta ja talotekniikan (LVIS) toimintavarmuus. Esimerkik-
si vesikaton, ilmanvaihtokoneen tai lämmönvaihtimen uusiminen ovat 
niin mittavia investointeja, ettei niihin käytännössä ole kohderyhmään 
kuuluvilla vuokralaisilla taloudellisia edellytyksiä. Mikäli huonetilan ra-
kennusluvan mukaista käyttötarkoitusta joudutaan muuttamaan, syntyy 
tilapäisen käytön kynnyskustannukseksi 2000 - 3000 euroa lupakus-
tannukset.

Valtuustoaloitteen esitys suunnitelman laatimiseksi kaupungin omista-
mien tyhjillään olevien, purkua odottavien tilojen väliaikaiskäytön lisää-
miseksi taidekäyttöön on tavoitteena kannatettava. 

Kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuuden tilat-palvelu on yhdessä kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialan kanssa keväästä 2021 lähtien tavoitehakuisesti valmistellut 
tyhjilleen jäävien tilojen väliaikaista käyttöä. Työtä ohjaavat ja tukevat 
kaupunkistrategia, toimitilastrategia sekä taide- ja kulttuurivisio Taide ja 
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kulttuuri Helsingissä 2030, jotka sisältävät yhdenmukaisia tavoitteita. 
Kesään 2022 mennessä tavoitteena on luoda ja pilotoida malli kaupun-
gin tyhjilleen jääneiden tilojen väliaikaiskäytöstä taide- ja kulttuuritoi-
men tarpeisiin. 

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden tilat-palvelu on 
päivittämässä vuoden 2021 aikana väliaikaiskäytön prosessia sekä vä-
liaikaisen ja lyhytaikaisen vuokrauksen ohjeistusta pyrkimyksenään 
edelleen tehostaa väliaikaista vuokrausta. Yritystilat-yksikkö kartoittaa 
parhaillaan tyhjillään olevia vaikeasti vuokrattavia palvelutilaverkkoon 
soveltumattomia kohteita, joista ei lyhyellä aikavälillä olla luopumassa 
ja jotka riskittömästi voisivat soveltua aloitteen mukaiseen väliaikais-
käyttöön ilman subventiota. Kartoitus pyritään saamaan valmiiksi vuo-
den 2021 aikana.

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa lopuksi, että mikäli tyhjillään ole-
vien tilojen väliaikaiskäyttöä halutaan merkittävästi lisätä, tulee varau-
tua riittäviin henkilöstöresursseihin ja investoimaan tilojen käytettävyy-
teen väliaikaiskäytön mahdollistamiseksi ja että rakennukset ja yleiset 
alueet -palvelukokonaisuuden tilat-palvelun yritystilat-yksikkö on netto-
budjetoitu yksikkö, joten se ei voi kustannuksellaan subventoida aloit-
teen mukaista toimintaa. Mikäli taide- ja kulttuuriprojekteja tai siihen liit-
tyvää kansalaistoimintaa halutaan tukea esimerkiksi tilakustannusten 
osalta, tulee tuki organisoida po. toimialaan kuuluvan hallintokunnan 
kautta siten, että hallintokunta varautuu budjetissaan maksamaan tilat-
palvelulle todellista kustannusperusteista vuokraa.

26.10.2021 Pöydälle

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Maarit Kontio, va. yksikön päällikkö, puhelin: 310 21522

maarit.kontio(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 07.09.2021 § 135

HEL 2021-006759 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa aloitteen esitystä koskien 
purettavien kiinteistöjen taidekäytön edistämistä Helsingissä.
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Aloitteentekijät ovat osuneet ajankohtaiseen ilmiöön, joka liittyy tilojen 
koko elinkaaren hyödyntämiseen, tilojen kierrätysajatteluun, toimijoiden 
kiertolaisuuteen sekä urbaanin kaupunkikulttuurin ja katutaiteen kehi-
tykseen. 

Väliaikaisesti tyhjillään olevat tilat voivat parhaimmillaan palvella mää-
räaikaisina taiteellisen työskentelyn, kokemisen ja esittämisen paikkoi-
na. Purettavat tilat puolestaan voivat hyvin konkreettisesti toimia taiteen 
ja kulttuurin alustana, eräänlaisena suurtaideteoksena kuten aloittees-
sa mainittu Keravan ”Taiteen kotitalo”. Helsingissäkin on merkittävä 
määrä tyhjillään olevia tiloja odottaen esim. kaavamuutosta, purkamista 
tai uutta sovittua käyttöä. Rakennusten omistajan näkökulmasta ja tyh-
jien, pimeinä olevien tilojen pitäminen pitkään tyhjillään voi lisätä alu-
eella turvattomuuden tunnetta ja ilkivaltaa ja toisaalta voi olla huolestut-
tava viestiä myös kaupungin omaisuuden ylläpidosta – näitä vastaan 
taidekäyttö tuo sosiaalista kontrollia ja positiivista viestiä. Taidekäyttö 
myös säännöllisesti elävöittää kaupunkiympäristöä ja nostaa alueen 
kiinnostavuutta. Väliaikaiskäyttöön sisältyy haasteita ja mahdollisuuk-
sia. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan (Kuva) kulttuuripalvelukokonaisuus 
on yhdessä kaupunkiympäristön toimialan (Kymp) rakennukset ja ylei-
set alueet -palvelukokonaisuuden kanssa keväästä 2021 lähtien tavoi-
tehakuisesti valmistellut tyhjilleen jäävien tilojen väliaikaista käyttöä. 
Aloitteessa kuvattu sopii käsiteltäväksi samassa prosessissa. Työtä oh-
jaavat ja tukevat kaupunkistrategia, toimitilastrategia sekä taide- ja kult-
tuurivisio Taide ja kulttuuri Helsingissä 2030, jotka sisältävät yhdenmu-
kaisia tavoitteita.

Kesään 2022 mennessä tavoitteena on luoda ja pilotoida malli kaupun-
gin tyhjilleen jääneiden tilojen väliaikaiskäytöstä taide- ja kulttuuritoimi-
joiden työskentelytiloina. Prosessissa on jo tunnistettu tilakokonaisuu-
den vuokraukseen liittyvän operaattorin tarve, joka huolehtii tilojen oh-
jaamisesta yksittäisille käyttäjille. Osa keskeisistä taide- ja kulttuurialan 
tilaoperaattoreista osallistui Kympin ja Kuvan yhteiseen aivoriiheen ke-
säkuussa 2021 esitellen samalla omia toimintamallejaan. Kuvassa on 
tavoitteen edistämiseksi osoitettu projektipäällikkö mm. tilojen väliaikai-
sen käytön projektimallin työstämiseen Kympin ja alan toimijoiden 
kanssa yhteistyössä, myös Kympistä avainhenkilöt on tunnistettu. Työn 
alla on toimialojen osaamisen ja käytössä olevien keinojen yhdistämi-
nen ja ns. win-win-ratkaisujen löytäminen, joissa toteutuisi suurin mah-
dollinen hyöty osapuolten käytössä olevat taloudelliset ja toiminnalliset 
realiteetit huomioiden.

Taustatietoa Purkutaide-kollektiivin toiminnasta
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Aktiivinen Purkutaide-kollektiivi taiteilijoineen (vrt. aloitealoite) on vuo-
desta 2016 lähtien toteuttanut yhdeksän projektia, vuonna 2021 Kera-
van suositun Taiteen kotitalon lisäksi Hotelli Helkaan tehdyn, ´Purkutai-
devaltauksena´ mainostetun pandemiaprojektin. 

”Toimintamme on saanut alkunsa yksinkertaisesta ajatuksesta: Ympäri 
maata on tyhjillään purkua odottavia tai muuten vajaakäytölle jääneitä 
tiloja. Taide- ja kulttuuritoimijoilla on tilatarpeita. Yhdistä edelliset.” Pur-
kutaide-kollektiivin tavoitteena on se, että tyhjilleen jäävien tilojen vä-
liaikaiskäytöstä syntyisi yleinen käytäntö.  https://www.purkutaide.com. 

Espoon Keraan, kaupunkiradan varrelle, suunnitellaan älykaupunkia 
kiertotalouden esimerkkialueeksi. Purkuaan odottavassa, jättikokoises-
sa (noin 100 000 m2) Inex Partnersin entisessä logistiikkakeskuksessa 
aloitti vuonna 2020 toimijana Kera-kollektiivi SOK:n ja Espoon kaupun-
gin myötävaikutuksella. Tavoitteena on luoda uutta kaupunkikulttuuria 
ja taidetta yhdessä kaupunkilaisten kanssa elävöittämään Keran aluet-
ta – ennen kuin hallit puretaan uuden asutuksen alta. Taidetta, kau-
punkiviljelyä, kirppiksiä ja suunnitteilla musiikkitapahtumia. Halleilla on 
myös urheilutoimijoita ja pienpanimoita. www.kerakollektiivi.fi 

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö

Lisätiedot
Paiju Tyrväinen, projektipäällikkö, Kulttuuripalvelut, puhelin: 310 29874

paiju.tyrvainen(a)hel.fi
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§ 878
Lyhennysvapaan myöntäminen Kiinteistö Oy Suomen Salibandy-
keskukselle

HEL 2021-011703 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Kiinteistö Oy Suomen Salibandykes-
kuksen lainalle (Kvsto 13.12.2000, § 321) 2100000115 lyhennysvapaa-
ta marraskuun 2021 lyhennyserää koskien kuudeksi kuukaudeksi siten, 
että laina-aika pitenee vastaavasti. Muut lainaehdot pysyvät ennallaan. 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja 
suunnitteluosastoa tekemään lainadokumentaatioon päätöksen mukai-
set muutokset.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 45/2021 73 (154)
Kaupunginhallitus

Asia/10
22.11.2021

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

Kiinteistö Oy Suomen Salibandykeskus on Arena Center Hakaniemi 
Oy:n omistama yhtiö, joka omistaa Myllypurossa sijaitsevan urheiluhal-
lin. Halli on vuokrattu kokonaisuudessaan toistaiseksi voimassa oleval-
la vuokrasopimuksella Arena Center Oy:lle. Kaupunginvaltuusto myön-
si Arena Center Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun 16 000 000 mk:n 
(n. 2 691 000 euron) suuruisen lainan Myllypuroon rakennettavan sali-
bandyhallin rakentamisen rahoittamiseksi kaupungin omistamalle tontil-
le. 

Rahoitusjohtaja myönsi kaupunginhallituksen 6.4.2020, §234 antamalla 
valtuutuksella 12.5.2020, §31 sekä kaupunginhallituksen 29.3.2021, 
§ 228 antamalla valtuutuksella 21.5.2021, § 25 lyhennysvapaata tou-
kokuun erille pidentämällä laina-aikaa kuudella kuukaudella. Poikkeu-
solojen jatkumisen vuoksi halli on ollut osittain kokonaan suljettuna tai 
vain rajoitetusti avoinna. Vuokralaisen koronasta johtuvien maksuvai-
keuksien vuoksi yhtiöllä on jäänyt rästiin vuokratuloja viimeisten kuu-
kausien aikana. Yhtiö on hakenut lyhennysvapaata marraskuun 2021 
erään, yhteensä 134 550,34 euroa, helpottaakseen taloudellista tilan-
nettaan ja tilapäistä likviditeettiongelmaa. Yhtiö suoritti lainansa mar-
raskuun 2020 lyhennyksen maksuohjelman mukaisesti.

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus 
tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa sää-
detyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta 
vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut 
tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Kaupungin talouden 
tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten 
tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna 
voida katsoa vaarantuvan Kiinteistö Oy Suomen Salibandykeskukselle 
myönnettävän lyhennysvapaan johdosta. Kaupungin myöntämän lainan 
vakuutena ovat kiinnitykset tontin vuokraoikeuteen. Lainasta on jäljellä 
kaksi lyhennyserää. Ottaen huomioon jäljellä olevan lainapääoman 
määrän suhteessa kaupungin hallussa oleviin kiinnityksiin, kaupungin 
vakuusasema on lyhennysvapaan myöntämisen kannalta hyvä. 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mu-
kaan jäsenvaltion myöntämä tai valtion varoista muodossa tai toisessa 
myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla 
jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille siltä osin 
kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Lyhennysvapaa ja myönnetyn lyhennysvapaan kestoa vastaavan lai-
naajan pidennys sisältää korkotukea lainansaajalle. Lyhennysvapaa ja 
myönnetyn lyhennysvapaan kestoa vastaavan laina-ajan pidennyksen 
sisältämä korkotuki ei kuulu valtiontukisäännösten soveltamisalaan, 
koska lainansaajan laina on myönnetty sellaista urheilutilaa varten, joka 
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palvelee ensisijaisesti paikallisia asukkaita ja joka ei todennäköisesti 
houkuttele asiakkaita tai investointeja muista EU:n jäsenvaltioista. Kor-
kotuella ei siten ole vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan (Ko-
mission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohta 197).

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
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§ 879
Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esityk-
seksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi

HEL 2021-010756 T 03 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Maarit Vie-
rusen ehdotuksesta. 

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Pasi Rajala, Yleiskaavapäällikkö, puhelin: 310 20417

pasi.rajala(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta kaavoitus-ja rakentamis-
laiksi (KRL). (005)

2 Lausuntopyyntö 27.9.2021, liite, lausuma Kuntaliitto, fi
3 Lausuntopyyntö 27.9.2021, liite, lausuma Kuntaliitto, sv
4 Lausuntopyyntö 27.9.2021, liite, lausuma Maa- ja metsätalousministeriö
5 Lausuntopyyntö 27.9.2021, liite, lausuma Maakuntaliitot
6 Lausuntopyyntö 27.9.2021, liite, pääasiallinen sisältö KRL inarinsaame
7 Lausuntopyyntö 27.9.2021, liite, pääasiallinen sisältö KRL koltansaame
8 Lausuntopyyntö 27.9.2021, liite, pääasiallinen sisältö KRL pohjoissaa-

me
9 Lausuntopyyntö 27.9.2021, sv
10 Lausuntopalvelun kysymykset KRL 27.9.2021
11 Kuntaliitto KRL_Lausunto_Final_28102021_

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus antaa ympäristöministeriölle liitteen 1 mukaisen lau-
sunnon.

Lausunnon pääasiallinen sisältö
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Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esityk-
seksi, joka koskee uutta kaavoitus- ja rakentamislakia. Voimassa oleva 
maankäyttö- ja rakennuslaki korvattaisiin kokonaan uudella lailla. Lau-
suntopyyntö koskee myös samassa yhteydessä esitettyjä muutoksia 
eräisiin muihin lakeihin. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 
1.1.2024. Seuraavassa on nostettu esiin Helsingin kaupungin lausun-
non keskeiset huomiot, varsinainen lausunto on liitteenä 1.

Hallitusohjelman mukaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) uu-
distuksen päätavoitteita ovat hiilineutraali yhteiskunta, luonnon moni-
muotoisuuden vahvistaminen sekä rakentamisen laadun parantaminen 
ja digitalisaation edistäminen. Lisäksi on otettava huomioon yhdyskun-
tarakenteen sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys. Hallitusohjelman 
mukaan kuntien kaavamonopoli ja kaavahierarkia säilytetään, kaavap-
rosessin sujuvuutta edistetään ja kuntien maapolitiikkaa vahvistetaan. 

Helsingin näkemyksen mukaan rakentamisen kokonaisuuden kehittä-
misen tavoitteena tulee olla toiminnan ja yhteistyön kehittäminen nyky-
lain puitteissa ja pienin täsmällisin lainsäädännön muutoksin toimi-
vammaksi ja ketterämmäksi. Toteutuessaan lausuntokierroksella oleva 
lakiesitys ei sujuvoita kaavaprosesseja eikä vähennä byrokratiaa vaan 
lisää sitä sekä kuntien kustannuksia. Valmistelussa olisi syytä pohtia 
myös vaihtoehtoa jossa laaja lakikokonaisuus voitaisiin pilkkoa tarkoi-
tuksenmukaisella tavalla osiin ilman, että lain kokonaisuuden arviointi 
vaarantuu. Mikäli em. merkittävät muutokset eivät enää ole mahdollisia, 
tarkoituksenmukaisinta olisi valmistelun keskeyttäminen.

Helsingin kaupungin näkemyksen mukaan nyt lausuttavana oleva 
luonnos hallituksen esitykseksi uudeksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi 
on kehno eikä sen valmistelua tulisi jatkaa. Se ei riittävällä tavalla vas-
taa uudistuksen kunnianhimoisiin tavoitteisiin.  Esityksellä saavutetta-
vat hyödyt nykyiseen lainsäädäntöön verrattuna jäävät valitettavan pie-
niksi ja lakiluonnoksen puutteena on lisäksi tarpeettoman yksityiskoh-
tainen ja jäykistävä sääntely. Lakiluonnos heikentää olennaisesti mah-
dollisuuksia soveltaa kaavoituksen ja rakentamisen ohjauskeinoja jous-
tavasti ja alueiden erilaiset tilanteet huomioon ottaen. Rakentamisen 
lupajärjestelmään tai maapolitiikkaan esitetyt muutokset eivät vastaa 
esityksen tavoitteisiin. Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmä monimut-
kaistuu ja sen nykyinen joustavuus heikkenee. 

Helsingin kaupunki on tuonut useaan otteeseen esille näkemyksensä 
maankäyttö- ja rakennuslain uudistukseen. Kaupungin keskeisenä 
viestinä on ollut, että nykyiseen järjestelmään tulisi esittää vain hyvin 
perusteltuja muutoksia. Lakiluonnoksen hyvät tavoitteet ja siihen sisäl-
tyvät muutamat onnistuneet osiot voitaisiin saavuttaa myös nykyistä 
maankäyttö- ja rakennuslakia päivittämällä. Olemassa oleva oikeus- ja 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 45/2021 77 (154)
Kaupunginhallitus

Asia/11
22.11.2021

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

sopimuskäytäntö perustuu nykyiseen järjestelmään ja tehtävillä muu-
toksilla tulisi olemaan merkittäviä ja pitkäaikaisia vaikutuksia, sillä oi-
keuskäytännön muodostumisessa sekä hallinto- ja sopimuskäytännön 
uudistamisessa menisi hyvin pitkä aika. 

Kokonaisuudistuksen sijaan tavoitteena tulee olla MRL:n joustavuuden 
ja monikäyttöisyyden säilyttäminen sekä Suomen eri osien ja kuntien 
erilaisten alueidenkäytön ja rakentamisen ohjaustarpeiden tukeminen. 
Kunnille tulisi antaa laajempi toimivalta yksinkertaistaa prosesseja ja 
hyödyntää ketterästi olemassa olevia työkaluja (asemakaava, poik-
keaminen, rakennuslupa). Lakiesitys ei tue myöskään Helsingin metro-
polialueen tai pääkaupungin erityispiirteet huomioivan maankäytön ja 
rakentamisen ohjausta. Nykyinen maankäyttö- ja rakennuslaki antaa 
hyvät mahdollisuudet kehittää hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti 
alueidenkäytön suunnittelua joustavaan ja mahdollistavaan suuntaan, 
mitä ollaan jo Uudellamaalla (Uusimaa-kaava 2050), Helsingin seudulla 
(MAL 2019) ja Helsingin kaupungissa (Helsingin yleiskaava 2016) me-
nestyksellisesti edistetty. Lainsäädännön uudistamisen tulee tukea tätä 
kehitystä ja purkaa esteitä kaupunkirakenteen kestävän uudistamisen 
tieltä.

On tunnistettava, että mitä tiiviimmäksi kaupunkirakenne eri syistä 
muodostuu, sitä enemmän on ristiriitaisia ja yhteensovitettavia tavoittei-
ta ja intressejä, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan lainsäädännöllistä tu-
kea. Kasvavien kaupunkiseutujen tiivistyvä kehitys on koko Suomen 
kilpailukyvyn ja liikenteen hiilidioksidipäästöjen hillitsemisen näkökul-
masta keskeinen kehityssuunta ja tavoite. Lakiuudistuksen pitäisi siksi 
tukea yhdyskuntarakenteen kestävää ohjaamista. Nykyisin kaavapro-
sesseja hidastavat erityisesti vaadittavien selvitysten määrät ja niiden 
heikko kohdentuminen olennaisiin kysymyksiin, laajat vuorovaikutus-
velvoitteet sekä kaavavalitukset. Suuri osa Helsingin kaavoitukseen 
kohdistuvista valituksista johtuu eri hallinnonalojen usein ristiriitaisista 
intresseistä. Lainsäädännön tulisi tukea näiden intressiristiriitojen rat-
kaisemista vuorovaikutuksen keinoin ennen muutoksenhakuvaiheita ja 
priorisoida kestävää kaupunkikehitystä sekä kasvuun vastaamista.

Kunnat ovat voineet kommentoida lain valmistelun yhteydessä yksittäi-
siä osakokonaisuuksia. Tämä osallistumismahdollisuus on koettu hyö-
dylliseksi. Lausuttavana oleva esitys on kuitenkin nyt nähtävissä koko-
naisuutena ensimmäisen kerran. Näin myöhäinen kuntien vaikuttamis-
mahdollisuus tekee lausumisesta haastavaa. Vaikuttamismahdollisuut-
ta on entisestään heikentänyt se, että samanaikaisesti on valmisteltu 
useita maankäytön kannalta merkittävien lakien kokonaisuudistuksia 
(lunastuslaki (603/1977) ja luonnonsuojelulaki (1096/1996)), eikä kun-
nilla tai muilla sidosryhmillä ole ollut mahdollisuutta ottaa kantaa koko-
naisuudistusten yhteisvaikutuksiin.  Lausuttavana olevan lakiluonnok-
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sen aikataulu on lisäksi hyvin tiukka ottaen huomioon, miten laajasta 
kokonaisuudesta on kyse ja miten monen viranomaisen tehtäviin se 
vaikuttaa merkittävästi kuntien sisällä. Lausuntoa ei ole annetussa ai-
kataulussa mahdollista käsitellä kaikissa niissä kaupungin päättävissä 
elimissä, joiden toimialaa lakiluonnos koskettaa. Lisäaikaa lausunnon 
antamiseen ei pyynnöstä huolimatta ole myönnetty.

Helsingin tavoitteena on pyrkimys avoimeen dataan ja sen mahdolli-
simman helppo ja kattava hyödyntäminen kuntalaisten ja elinkeinoelä-
män tarpeisiin. Valmisteilla olevan, lähinnä valtion tiedontarpeisiin vas-
taavan rakennetun ympäristön tietojärjestelmän (RYTJ) kehittäminen ja 
käyttö eivät saa johtaa kuntien tietojärjestelmien kehittämis- ja käyttö-
kustannusten kasvuun ja jos sellaisia syntyy, ne on korvattava kunnille 
täysimääräisesti. Lakiluonnoksen edellyttämät tietomallimuotoisten 
kaavojen laatiminen ja koneluettavuuden vaatimus  eivät myöskään 
saa rajoittaa kaavojen sisältöä tai paikallisten olosuhteiden ja erityisti-
lanteiden huomioimista kaavoissa.

Edellä mainittujen haasteiden lisäksi lakiluonnos sisältää ongelmallisia 
asetuksenantovaltuutuksia, sillä moni kunnille tärkeä kysymys jätetään 
asetustason varaan ja asetuksenantovaltuudet ovat hyvin avoimia. 
Myös siirtymäsäännökset ovat ongelmallisia, sillä ne ovat osin ajallises-
ti mahdottomia noudattaa ja niihin liittyy ennakoimattomia riskejä mm. 
kuntakaavoituksen lähtökohdista. Selkeät ja johdonmukaiset siirtymä-
säännökset sekä viittaukset eri lakeihin ovat lain soveltamisen kannalta 
erittäin tärkeä osa-alue, johon olisi suhtauduttava vakavasti ja johon liit-
tyvään vaikutusten arviointiin tulisi kiinnittää riittävästi huomiota.

Esittelijän perustelut

Ympäristöministeriö on pyytänyt 27.9.2021 kaupungilta lausuntoa luon-
noksesta uudeksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi sekä siihen liittyviksi 
laeiksi 7.12.2021 mennessä. Nykyisin voimassa oleva maankäyttö- ja 
rakennuslaki (MRL) tuli voimaan vuonna 2000. Ministeriön mukaan la-
kiuudistuksen tavoitteena on parantaa sääntelyn vaikuttavuutta erityi-
sesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi, kier-
totalouden edistämiseksi, luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi, 
rakentamisen laadun parantamiseksi sekä alueidenkäytön ja rakenta-
misen päätösten ja tietosisällön valtakunnallisen digitaalisuuden mah-
dollistamiseksi. Uudistustyö  on kestänyt useamman vuoden ajan ja si-
tä on valmistellut työryhmä alatyöryhmineen. Hankkeella on ollut myös 
parlamentaarinen seurantaryhmä sekä sidosryhmäfoorumi. Lausunnol-
le lähetetty luonnos laieksi on kuitenkin ympäristöministeriön, ei työ-
ryhmän viimeistelemä. 
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Lausunnolla oleva maankäyttöä ja rakentamista koskeva kokonaisuu-
distusluonnos on saanut melko kriittisen vastaanoton eri toimijoilta, 
mm. Kuntaliitolta 28.10.2021 (liite 14) ja nk. suurten kaupunkien C21-
ryhmältä, jossa Helsinki toimii aktiivisesti. 

Kaupungin lausuntoa valmisteltaessa on tehty yhteisvalmistelua kau-
punginkanslian ja kaupunkiympäristön toimialan asiantuntijoiden kes-
ken.

Kokonaisuudistuksen läpiviemistä esitetyssä muodossa on usealta ta-
holta voimakkaastikin kyseenalaistettu. Sen sijaan lakiluonnos sisältää 
aineksia, joiden pohjalta osittaisuudistukselle voisi löytyä hyvät perus-
teet. Lautakunnan esitys hyväksyttiin kahden äänestyksen jälkeen. 
Lautakunta hyväksyi yksimielisesti lausuntoon lisättäväksi seuraavan 
lausuman (lausunnon 3. kpl):"Helsingin näkemyksen mukaan rakenta-
misen kokonaisuuden kehittäminen tulee olla toiminnan ja yhteistyön 
kehittäminen nykylain puitteissa ja pienin täsmällisin lainsäädännön 
muutoksin toimivammaksi ja ketterämmäksi. Toteutuessaan lausunto-
kierroksella oleva lakiesitys ei sujuvoita kaavaprosesseja eikä vähennä 
byrokratiaa vaan lisää sitä sekä kuntien kustannuksia. Valmistelussa 
olisi syytä pohtia myös vaihtoehtoa jossa laaja lakikokonaisuus voitai-
siin pilkkoa tarkoituksenmukaisella tavalla osiin ilman, että lain koko-
naisuuden arviointi vaarantuu. Mikäli em. merkittävät muutokset eivät 
enää ole mahdollisia, tarkoituksenmukaisinta olisi valmistelun keskeyt-
täminen."

Lautakunnassa tehty toinen vastaehdotus kaatui äänin 7-6. 

Esittelijä toteaa, että ympäristöministeriöön lausunto on pyydetty toimit-
tamaan lausuntopalvelu. fi -toiminnon kautta, mikä on rajannut lausun-
non antamisen ennalta määriteltyihin asiakokonaisuuksiin. Lausuntoe-
sitys noudattaa pyydettyä muotoa. Kaupunginhallituksen päätösehdo-
tukseen sisältyvä kooste "Lausunnon pääasiallinen sisältö" on osa liit-
teenä 1 olevaa lausuntoa. Siellä sama teksti on lausunnon lukuna 1 eli 
"Yleisiä huomioita lakiuudistuksen kokonaisuudesta". Tämän lisäksi 
lausunto sisältää tiivistelmät kaupungin kannoista asiakokonaisuuksiin 
2-4 (alueidenkäyttö, maapolitiikka ja rakentaminen), pykälien yksityis-
kohtaisemman kommentoinnin ja osion 5 eli vastauksia esitettyihin eril-
liskysymyksiin.

Lausuntopalvelun rakenteesta johtuen lausunto sisältää jonkin verran 
toistoa, jota muutoin ei lausunnossa tarvittaisi. Sen vuoksi jokaisen 
asiakokonaisuuden ja niiden tiivistelmien alkuun on lisätty kaupungin 
kanta, jonka mukaan esitettyä lakiluonnosta pidetään huonona ja kat-
sotaan, ettei sen valmistelua tulisi jatkaa vaan edetä tarvittavin osauu-
distuksin.
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Esittelijä toteaa lisäksi, että lautakunnan esitystä on hieman tiivistetty ja 
terävöitetty digitalisaatiota koskevan kannanoton osalta. Digitalisaatiota 
koskevan lausuntokohdan toiseksi kappaleeksi (s.37) esitetään seu-
raavaa: "Helsingin tavoitteena on pyrkimys avoimeen dataan ja sen 
mahdollisimman helppo ja kattava hyödyntäminen kuntalaisten ja elin-
keinoelämän tarpeisiin. Valmisteilla olevan, lähinnä valtion tiedontar-
peisiin vastaavan rakennetun ympäristön tietojärjestelmän (RYTJ) ke-
hittäminen ja käyttö eivät saa johtaa kuntien tietojärjestelmien kehittä-
mis- ja käyttökustannusten kasvuun ja jos sellaisia syntyy, ne on kor-
vattava kunnille täysimääräisesti. Lakiluonnoksen edellyttämät tietomal-
limuotoisten kaavojen laatiminen ja koneluettavuuden vaatimus  eivät 
myöskään saa rajoittaa kaavojen sisältöä tai paikallisten olosuhteiden 
ja erityistilanteiden huomioimista kaavoissa." Kappale on päätösehdo-
tuksessa "Lausunnon pääasiallinen sisältö" otsikon alla toiseksi viimei-
senä kappaleena ja vastaavassa kohdassa varsinaisessa lausunnossa.

Muilta osin esitys on lautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Pasi Rajala, Yleiskaavapäällikkö, puhelin: 310 20417

pasi.rajala(a)hel.fi
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Lausunnon pyytäjä Esitysteksti
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Asemakaavoitus
Kaupunginmuseo
Liikenneliikelaitos
Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit
Maankäytön yleissuunnittelu
Rakennusvalvontapalvelut

Päätöshistoria

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 12.11.2021

HEL 2021-010756 T 03 00 00

Ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen 
esitykseksi, joka koskee uutta kaavoitus- ja rakentamislakia. Helsingin 
kaupunginmuseo – Keski-Uudenmaan alueellinen vastuumuseo lausuu 
kulttuuriperinnön vaalimisen näkökulmasta seuraavan.

Uudella kaavoitus- ja rakentamislailla on tarkoitus korvata voimassa 
oleva maankäyttö- ja rakennuslaki. Lausuntopyyntö koskee myös sa-
massa yhteydessä esitettyjä muutoksia eräisiin muihin lakeihin. Voi-
massa oleva maankäyttö- ja rakennuslaki tuli voimaan vuoden 2000 
alussa.

Esityksessä uudeksi kaavoitus- ja rakennuslaiksi tavoitteina on mm. hil-
litä ilmastonmuutosta, edistää kiertotaloutta ja edistää alueidenkäytön 
ja rakentamisen päätösten ja tietosisällön valtakunnallisen digitaalisuu-
den mahdollistamiseksi. Kaavoituksen osalta muutokset tarkoittaisivat 
mm. että maakuntakaavassa keskityttäisiin maakuntatasoisiin aluera-
kennetta sekä liikenne- ja viherverkostoa koskeviin kehittämisen peri-
aatteisiin ja sen oikeusvaikutukset rajattaisiin näihin. Seitsemän suu-
rimman kaupunkiseudun tulisi laatia kaupunkiseutusuunnitelma. 
Maailmanperintökohteiden erityisarvojen säilymistä korostettaisiin uu-
della sääntelyllä. Kunnan maapoliittisten ohjelmien avoimuutta vahvis-
tettaisiin. Katujen ilmaisluovutusvelvollisuus muuttuisi lunastusmenette-
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lyksi. Rakentamiseksi tarvittavien lupien rajausta täsmennettäisiin ja lu-
pavelvoitetta supistettaisiin. Rakennuslupa ja toimenpidelupa korvattai-
siin yhdellä lupamuodolla. 

Helsingin kaupunginmuseo – Keski-Uudenmaan alueellinen vastuumu-
seo lausuu asiassa erityisesti kulttuuriperinnön vaalimiseen liittyen. 

Maailmanperintökohteista annettaisiin laissa uusi pykälä. Vaikka 
maailmanperintökohteiden hoito kuuluu Museovirastolle, toteaa alueel-
linen vastuumuseo, että on hyvä, että maailmanperintökohteiden erityi-
sarvon säilymisestä säädetään erikseen lailla. 

Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmä ja kaavahierarkia säilyvät pitkälti 
entisellään. 

Kuitenkin maakuntakaavan rooli olisi nykyistä rajatumpi. Maakuntakaa-
van laadullisiin vaatimuksiin on kirjattu maiseman ja kulttuuriperinnön 
turvaaminen ja vaaliminen. Lakiehdotus esittää, ettei maakuntakaavas-
sa enää annettaisi kulttuuriympäristöä koskevia suojelumääräyksiä, ku-
ten voimassa olevan lain puitteissa voidaan antaa. Tämä olisi valitetta-
va heikennys maakunnallisen rakennusperinnön arvottamiseksi ja suo-
jelemiseksi.    

Yleiskaava pysyisi rooliltaan pitkälti nykyisenä, mutta siihen esitetään 
joitakin suunnitteluprosessia nopeuttavia muutoksia. 

Asemakaavan vaatimukset ja määräykset pysyvät ennallaan. Sen si-
jaan lakiesityksessä asemakaavan ajanmukaisuuden arviointiin on teh-
ty uusi kirjaus: ”Jos rakennuksen tai sen osan purkaminen voi vaikeut-
taa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavut-
tamista eikä ennen 1.1.2000 laadittu asemakaava sisällä rakennettua 
ympäristöä koskevia suojelumääräyksiä, kunnan on arvioitava asema-
kaavan ajanmukaisuus ennen purkamisluvan myöntämistä.” Lisäys on 
tarpeellinen, sillä käytännössä asemakaavan ajanmukaisuutta ei ole 
yleensä lähdetty arvioimaan nykylain aikana. 

Vaikutusten arviointia koskevat säännökset säilyisivät pääosin nykyisen 
kaltaisina. Vaikutusten selvittämisen kohdentumisesta ja laajuudesta 
säädettäisiin laissa nykyisen asetustasoisen sääntelyn sijaan. Luvun 12 
§71 lienee tarpeellinen: Selvitysten on annettava kaavan tehtävän ja 
tarkoituksen kannalta riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida suunnitel-
man toteuttamisen todennäköisesti merkittävät välittömät ja välilliset 
vaikutukset 6) maisemaan, rakennettuun ympäristöön, kaupunkikuvaan 
ja kulttuuriperintöön. 

Luvussa 25 esitetään määräyksiä mm. rakentamisen ohjauksesta: eri-
tyisesti pykälä 179:n kohdat  2) rakennuksen on sovelluttava rakennet-
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tuun ympäristöön ja maisemaan sekä oltava kaunis, arkkitehtuuriltaan 
korkeatasoinen tai sopusuhtainen; 3) rakentamisen on hillittävä ilmas-
tonmuutosta perustumalla elinkaariominaisuuksiltaan kestäviin ja ta-
loudellisiin, energiatehokkaisiin, sosiaalisesti ja ekologisesti toimiviin 
sekä kiertotaloutta edistäviin ratkaisuihin; 4) rakentamisen on perustut-
tava kulttuuriarvoja luoviin ja säilyttäviin ratkaisuihin siten, että historial-
lisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaita rakennuksia tai kulttuuriym-
päristöjä ei turmella ja rakentamisessa mahdollistetaan myös uusien 
arvorakennusten ja uusien kulttuuriympäristöjen syntyminen ja 5) ra-
kennuskannan ja sitä ympäröivän rakennetun ympäristön on oltava 
suunnitelmallisesti hoidettua ja kunnossapidettyä, ovat kulttuuriympä-
ristön vaalimisen kannalta olennaisia. 

On hyvä, että myös saman luvun §190 rakennustaiteen ja kaupunkiku-
van vaaliminen on säilytetty voimassa olevaa lakia vastaavana.

Pykälä §196 rakennuksen korjaamisesta sisältää lisäyksen: Rakennuk-
sen korjaus- ja muutostyössä rakennus voidaan korjata rakennusai-
kaista rakentamistapaa noudattaen, jos korjaamisen kohteena oleva 
rakenne on ollut teknisesti toimiva. Jos rakenne on tekniseltä toiminnal-
taan vaurioitunut, voidaan korjaustyössä noudattaa uuden rakennuksen 
rakentamista koskevia vaatimuksia. Korjaus- ja muutostyössä voidaan 
noudattaa uuden rakennuksen rakentamista koskevia vaatimuksia, jos 
tarkoituksena on parantaa rakennuksen teknistä toimivuutta. Periaat-
teessa lisäys on hyvä, mutta voi aiheuttaa eroavia tulkintoja. 

Rakennuslupaa koskevan säätelyn uudistus voimassa olevaan lakiin 
verrattuna on, rakentamislupa tarvitaan myös korjaamiseen, joka koh-
distuu rakennuskohteen olennaisiin ominaispiirteisiin. Lisäksi korjaami-
seen tarvitaan aina rakentamislupa, kun: 1) korjataan tai muutetaan 
kaavan tai lain nojalla suojeltua taikka historiallisesti tai rakennustai-
teellisesti arvokasta rakennusta tavalla, jolla on merkittävää vaikutusta 
rakennuksen historialliselle tai rakennustaiteelliselle arvolle.

Rakennuksen purkamisluvan pykälä 217 kuuluu: Rakennusta tai sen 
osaa ei saa ilman lupaa purkaa asemakaava-alueella tai alueella, jolla 
yleiskaavassa niin määrätään, eikä alueella, jolla on voimassa 38 §:ssä 
tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Lupaa ei tarvita, 
jos voimassa oleva rakentamislupa, tämän lain mukainen katusuunni-
telma, liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukainen hy-
väksytty tiesuunnitelma tai ratalain mukainen hyväksytty ratasuunnitel-
ma edellyttävät rakennuksen purkamista. Lupaa ei myöskään tarvita ta-
lousrakennuksen ja muun siihen verrattavan vähäisen rakennuksen 
purkamiseen, ellei rakennusta ole pidettävä historiallisesti merkittävänä 
tai rakennustaiteellisesti arvokkaana tai tällaisen kokonaisuuden osana.
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Mahdollisuus purkamisluvan myöntämiseen laajenisi tilanteessa, jossa 
rakennukselle ei olisi enää osoitettavissa käyttötarkoitusta ja puretta-
vaksi aiottu rakennus olisi huonokuntoinen eikä sen korjaaminen olisi 
enää kustannustehokasta. Lisäksi purkaminen voisi tulla kysymykseen, 
jos rakennus sijaitsisi alueella, jolla rakennukset ovat menettäneet suu-
rimman osan arvostaan. Näissäkin tilanteissa purkaminen kuitenkin es-
tyisi, jos purkaminen vaikeuttaisi rakennetun ympäristön suojelemista 
koskevien tavoitteiden saavuttamista. Purkamisedellytysten laajennus 
ei näin ollen ulottuisi tilanteisiin, joissa on kysymys suojelutavoitteiden 
vuoksi säilytettävistä kohteista. 

Alueellinen vastuumuseo katsoo, että pykälä voi osoittautua kriittiseksi 
kohdaksi, jota saatetaan käyttää jopa väärin. Lisäksi tulisi pohtia, miten 
alueet, joilla rakennukset ovat menettäneet suurimman osan arvostaan, 
määritellään. Rahallinen arvo ei välttämättä korreloi olevien kulttuurihis-
toriallisen arvojen kanssa. 

Lausuntojen pyytämisen osalta lakiesityksen 227§ lausunnoista pur-
kamis- ja maisematyöluvasta sekä sijoittamisluvasta 227 § esittää: 
Kunnan on pyydettävä museoviranomaisen lausunto, jos lupaa hae-
taan kohteeseen tai alueelle: 1) jota koskee rakennussuojelu kaavan tai 
lain nojalla; 2) joka kuuluu tai voi vaikuttaa kulttuuriperintöä edustavaan 
maailmanperintökohteeseen; 3) jota koskee muinaismuistolain 
(295/1963) 1 §:n mukainen rauhoitus; tai 4) joka kuuluu valtakunnalli-
sesti arvokkaaseen maisema-alueeseen, valtakunnallisesti merkittä-
vään rakennettuun kulttuuriympäristöön tai valtakunnallisesti merkittä-
vään arkeologiseen kohteeseen.

Lausuntoa ei esityksen 3 momentin 4 kohdan perusteella ole tarpeen 
pyytää, jos alueella on asemakaava tai sellainen yleiskaava, jota voi-
daan käyttää suoraan rakennusluvan perusteena, ja kaavassa on otet-
tu huomioon maisema-alueeseen, rakennettuun kulttuuriympäristöön 
tai arkeologiseen kohteeseen liittyvät arvot. On tarpeen, että laki ei 
määrittelisi lausunnon tarvetta museoviranomaiselta ainoastaan suojel-
tujen tai valtakunnallisesti merkittävien kohteiden osalta. Näin museovi-
ranomainen ei voisi purkamisluvan yhteydessä arvioida kohteen poten-
tiaalista, kulttuurihistoriallista arvoa. Tästä syystä purkamisen yhtey-
dessä tulee voida arvioida kaavan ajanmukaisuus kohteen edellä mai-
nittujen arvojen kannalta. 

Lisäksi alueellinen vastuumuseo katsoo, että lakiuudistuksen valitusoi-
keutta koskien museoviranomaisella tulisi olla valitusoikeus myös to-
teuttamisluvasta niiden kohteiden osalta, jotka eivät ole kaavan tai lain 
nojalla suojeltuja, mutta joilla on tunnistettuja kulttuurihistoriallisia arvo-
ja. Samoin valitusoikeus tulisi olla erillisellä päätöksellä ratkaistavasta 
toteuttamisluvasta edellä mainittujen kohteiden osalta.
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Lisätiedot
Johanna Björkman, ts. kulttuuriympäristöpäällikkö, puhelin: +358 9 310 36473

johanna.bjorkman(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 09.11.2021 § 607

HEL 2021-010756 T 03 00 00

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle liitteen 3 
mukaisen lausunnon.

Lausunnon sisältö

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esityk-
seksi, joka koskee uutta kaavoitus- ja rakentamislakia. Voimassa oleva 
maankäyttö- ja rakennuslaki korvattaisiin kokonaan uudella lailla. Lau-
suntopyyntö koskee myös samassa yhteydessä esitettyjä muutoksia 
eräisiin muihin lakeihin. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 
1.1.2024. Seuraavassa on nostettu esiin Helsingin kaupungin lausun-
non keskeiset huomiot, varsinainen pidempi lausunto on asiakohdan 
liitteenä.

Hallitusohjelman mukaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) uu-
distuksen päätavoitteita ovat hiilineutraali yhteiskunta, luonnon moni-
muotoisuuden vahvistaminen sekä rakentamisen laadun parantaminen 
ja digitalisaation edistäminen. Lisäksi on otettava huomioon yhdyskun-
tarakenteen sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys. Hallitusohjelman 
mukaan kuntien kaavamonopoli ja kaavahierarkia säilytetään, kaavap-
rosessin sujuvuutta edistetään ja kuntien maapolitiikkaa vahvistetaan. 

Helsingin näkemyksen mukaan rakentamisen kokonaisuuden kehittä-
minen tulee olla toiminnan ja yhteistyön kehittäminen nykylain puitteis-
sa ja pienin täsmällisin lainsäädännön muutoksin toimivammaksi ja ket-
terämmäksi. Toteutuessaan lausuntokierroksella oleva lakiesitys ei su-
juvoita kaavaprosesseja eikä vähennä byrokratiaa vaan lisää sitä sekä 
kuntien kustannuksia. Valmistelussa olisi syytä pohtia myös vaihtoeh-
toa jossa laaja lakikokonaisuus voitaisiin pilkkoa tarkoituksenmukaisella 
tavalla osiin ilman, että lain kokonaisuuden arviointi vaarantuu. Mikäli 
em. merkittävät muutokset eivät enää ole mahdollisia, tarkoituksenmu-
kaisinta olisi valmistelun keskeyttäminen.

Helsingin kaupungin näkemyksen mukaan nyt lausuttavana oleva 
luonnos hallituksen esitykseksi uudeksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi 
ei riittävällä tavalla vastaa uudistuksen kunnianhimoisiin tavoitteisiin.  
Esityksellä saavutettavat hyödyt nykyiseen lainsäädäntöön verrattuna 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 45/2021 86 (154)
Kaupunginhallitus

Asia/11
22.11.2021

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

jäävät valitettavan pieniksi ja lakiluonnoksen puutteena on lisäksi tar-
peettoman yksityiskohtainen ja jäykistävä sääntely. Lakiluonnos hei-
kentää olennaisesti mahdollisuuksia soveltaa kaavoituksen ja rakenta-
misen ohjauskeinoja joustavasti ja alueiden erilaiset tilanteet huomioon 
ottaen. Rakentamisen lupajärjestelmään tai maapolitiikkaan esitetyt 
muutokset eivät vastaa esityksen tavoitteisiin. Alueidenkäytön suunnit-
telujärjestelmä monimutkaistuu ja sen nykyinen joustavuus heikkenee. 

Helsingin kaupunki on tuonut useaan otteeseen esille näkemyksensä 
maankäyttö- ja rakennuslain uudistukseen. Keskeisenä viestinä on ol-
lut, että nykyiseen järjestelmään tulisi esittää vain hyvin perusteltuja 
muutoksia. Lakiluonnoksen hyvät tavoitteet ja siihen sisältyvät muuta-
mat onnistuneet osiot voitaisiin saavuttaa myös nykyistä maankäyttö- ja 
rakennuslakia päivittämällä. Olemassa oleva oikeus- ja sopimuskäytän-
tö perustuu nykyiseen järjestelmään ja tehtävillä muutoksilla tulisi ole-
maan merkittäviä ja pitkäaikaisia vaikutuksia, sillä oikeuskäytännön 
muodostumisessa sekä hallinto- ja sopimuskäytännön uudistamisessa 
menisi hyvin pitkä aika. 

Kokonaisuudistuksen sijaan tavoitteena tulee olla MRL:n joustavuuden 
ja monikäyttöisyyden säilyttäminen sekä Suomen eri osien ja kuntien 
erilaisten alueidenkäytön ja rakentamisen ohjaustarpeiden tukeminen. 
Kunnille tulisi antaa laajempi toimivalta yksinkertaistaa prosesseja ja 
hyödyntää ketterästi olemassa olevia työkaluja (asemakaava, poik-
keaminen, rakennuslupa). Lakiesitys ei tue myöskään Helsingin metro-
polialueen tai pääkaupungin erityispiirteet huomioivan maankäytön ja 
rakentamisen ohjausta. Nykyinen maankäyttö- ja rakennuslaki antaa 
hyvät mahdollisuudet kehittää hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti 
alueidenkäytön suunnittelua joustavaan ja mahdollistavaan suuntaan, 
mitä ollaan jo Uudellamaalla (Uusimaa-kaava 2050), Helsingin seudulla 
(MAL 2019) ja Helsingin kaupungissa (Helsingin yleiskaava 2016) me-
nestyksellisesti edistetty. Lainsäädännön uudistamisen tulee tukea tätä 
kehitystä ja purkaa esteitä kaupunkirakenteen kestävän uudistamisen 
tieltä.

On tunnistettava, että mitä tiiviimmäksi kaupunkirakenne eri syistä 
muodostuu, sitä enemmän on ristiriitaisia ja yhteensovitettavia tavoittei-
ta ja intressejä, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan lainsäädännöllistä tu-
kea. Kasvavien kaupunkiseutujen tiivistyvä kehitys on koko Suomen 
kilpailukyvyn ja liikenteen hiilidioksidipäästöjen hillitsemisen näkökul-
masta keskeinen kehityssuunta ja tavoite. Lakiuudistuksen pitäisi siksi 
tukea yhdyskuntarakenteen kestävää ohjaamista. Nykyisin kaavapro-
sesseja hidastavat erityisesti vaadittavien selvitysten määrät ja niiden 
heikko kohdentuminen olennaisiin kysymyksiin, laajat vuorovaikutus-
velvoitteet sekä kaavavalitukset. Suuri osa Helsingin kaavoitukseen 
kohdistuvista valituksista johtuu eri hallinnonalojen usein ristiriitaisista 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 45/2021 87 (154)
Kaupunginhallitus

Asia/11
22.11.2021

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

intresseistä. Lainsäädännön tulisi tukea näiden intressiristiriitojen rat-
kaisemista vuorovaikutuksen keinoin ennen muutoksenhakuvaiheita ja 
priorisoida kestävää kaupunkikehitystä sekä kasvuun vastaamista.

Kunnat ovat voineet kommentoida lain valmistelun yhteydessä yksittäi-
siä osakokonaisuuksia. Tämä osallistumismahdollisuus on koettu hyö-
dylliseksi. Lausuttavana oleva esitys on kuitenkin nyt nähtävissä koko-
naisuutena ensimmäisen kerran. Näin myöhäinen kuntien vaikuttamis-
mahdollisuus tekee lausumisesta haastavaa. Vaikuttamismahdollisuut-
ta on entisestään heikentänyt se, että samanaikaisesti on valmisteltu 
useita maankäytön kannalta merkittävien lakien kokonaisuudistuksia 
(lunastuslaki (603/1977) ja luonnonsuojelulaki (1096/1996)), eikä kun-
nilla tai muilla sidosryhmillä ole ollut mahdollisuutta ottaa kantaa koko-
naisuudistusten yhteisvaikutuksiin.  Lausuttavana olevan lakiluonnok-
sen aikataulu on lisäksi hyvin tiukka ottaen huomioon, miten laajasta 
kokonaisuudesta on kyse ja miten monen viranomaisen tehtäviin se 
vaikuttaa merkittävästi kuntien sisällä. Lausuntoa ei ole annetussa ai-
kataulussa mahdollista käsitellä kaikissa niissä kaupungin päättävissä 
elimissä, joiden toimialaa lakiluonnos koskettaa. Lisäaikaa ei lausun-
non antamiseen ole pyynnöstä huolimatta myönnetty.

Edellä mainittujen haasteiden lisäksi lakiluonnos sisältää ongelmallisia 
asetuksenantovaltuutuksia, sillä moni kunnille tärkeä kysymys jätetään 
asetustason varaan ja asetuksenantovaltuudet ovat hyvin avoimia. 
Myös siirtymäsäännökset ovat ongelmallisia, sillä ne ovat osin ajallises-
ti mahdottomia noudattaa ja niihin liittyy ennakoimattomia riskejä mm. 
kuntakaavoituksen lähtökohdista. Selkeät ja johdonmukaiset siirtymä-
säännökset sekä viittaukset eri lakeihin ovat lain soveltamisen kannalta 
erittäin tärkeä osa-alue, johon olisi suhtauduttava vakavasti ja johon liit-
tyvään vaikutusten arviointiin tulisi kiinnittää riittävästi huomiota.

Valtakunnallisen digitaalisen rakennetun ympäristön rekisterin ja tietoa-
lustan rakentaminen sekä niiden kehittämiseen sisällytetty yhteentoimi-
vuustyö ovat kannatettavia. Digitaalisten ratkaisuiden myötä muuttuvat 
suunnittelu- ja päätösprosessit tai tiedonsiirtovelvoitteet eivät saa lisätä 
kuntien työtaakkaa kohtuuttomasti. Lakiluonnoksen edellyttämä tieto-
mallimuotoisten kaavojen laatiminen ja koneluettavuuden vaatimus ei 
saa rajoittaa kaavojen sisältöä tai paikallisten olosuhteiden ja erityisti-
lanteiden huomioimista kaavassa.

Käsittely

09.11.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Risto Rautava: Lisäys kolmanneksi kappaleeksi:
Helsingin näkemyksen mukaan rakentamisen kokonaisuuden kehittä-
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minen tulee olla toiminnan ja yhteistyön kehittäminen nykylain puitteis-
sa ja pienin täsmällisin lainsäädännön muutoksin toimivammaksi ja ket-
terämmäksi. Toteutuessaan lausuntokierroksella oleva lakiesitys ei su-
juvoita kaavaprosesseja eikä vähennä byrokratiaa vaan lisää sitä sekä 
kuntien kustannuksia. Valmistelussa olisi syytä pohtia myös vaihtoeh-
toa jossa laaja lakikokonaisuus voitaisiin pilkkoa tarkoituksenmukaisella 
tavalla osiin ilman, että lain kokonaisuuden arviointi vaarantuu. Mikäli 
em. merkittävät muutokset eivät enää ole mahdollisia, tarkoituksenmu-
kaisinta olisi valmistelun keskeyttäminen.

Kannattaja: Olli-Pekka Koljonen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Risto Rau-
tavan vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Risto Rautava: Aloiteoikeuden laajentaminen (49 §)
Nyt lausunnossa oleva teksti poistetaan.
Korvaava teksti: Kaava-aloiteoikeuden saaminen maanomistajalle tai 
toteuttajalle on keskeinen kilpailukykyyn liittyvä tekijä.

Kannattaja: Laura Rissanen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Aloiteoikeuden laajentaminen (49 §)
Nyt lausunnossa oleva teksti poistetaan.
Korvaava teksti: Kaava-aloiteoikeuden saaminen maanomistajalle tai 
toteuttajalle on keskeinen kilpailukykyyn liittyvä tekijä.

Jaa-äänet: 7
Mia Haglund, Otso Kivekäs, Olli-Pekka Koljonen, Sami Kuusela, Noora 
Laak, Saana Rossi, Anni Sinnemäki

Ei-äänet: 6
Silja Borgarsdottir Sandelin, Atte Kaleva, Jenni Pajunen, Mika Raati-
kainen, Risto Rautava, Laura Rissanen

Esittelijän ehdotus jäi tältä osin voimaan äänin 7-6.

02.11.2021 Pöydälle

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Pasi Rajala, Yleiskaavapäällikkö: 09 310 20417
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pasi.rajala(a)hel.fi
Heikki Salmikivi, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 37483

heikki.salmikivi(a)hel.fi
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§ 880
Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle tienpidon ja liikenteen 
suunnitelmasta vuosille 2022–2025

HEL 2021-011441 T 08 00 00

Lausunto

Kaupunginhallitus antoi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukselle (ELY-keskus) tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta vuosil-
le 2022–2025 seuraavan lausunnon:

Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon rahoituksen määrä on vähäinen 
suhteessa korjausvelkaan ja investointien tarpeisiin. Uudenmaan ELY-
keskuksen tienpidon rahoitustasoa tulee nostaa pysyvästi, sillä alueen 
liikkujat ja tavaramäärät sekä asukas- ja työpaikkamäärät kasvavat 
maankäytön ja talouden kehityksen myötä. Helsingin alue on koko 
maan talouden veturi ja sen toimintaedellytykset tulee turvata huoleh-
timalla hoidon ja korjausten lisäksi maantieverkon tarpeellisista inves-
toinneista. Viime vuosina rahoitus ei ole riittänyt edes liikenneverkon 
palvelutasoa nostaviin pieniinkään investointeihin.

Valtion investointien ennakoitavuus on sidosryhmien, myös Helsingin 
kaupungin, toiminnan ja omien investointien suunnittelun kannalta vält-
tämätöntä. Osaltaan ennakoitavuuden tarpeeseen vastaa Väyläviras-
ton kahdeksanvuotinen väyläverkon investointiohjelma, johon Uuden-
maan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelman tulisi jatkos-
sa kytkeytyä. Helsingin kaupunki on investointiohjelmassaan varautu-
nut omalta osaltaan valtion kanssa yhteishankkeina toteutettavien koh-
teiden kustannuksiin. Helsingin alueen kehittyminen sekä liikenteen ja 
kuljetusten toimintavarmuuden turvaaminen edellyttävät valtion sitou-
tumista yhteishankkeisiin ja niiden rahoitukseen.

Valtion osallistuminen tieverkon kehittämishankkeisiin siten, että se tu-
kee Helsingin seudun MAL 2019 -suunnitelmassa ja MAL-
sopimuksessa 2020–2031 esitettyjä alueellisia asuntotuotantotavoittei-
ta, on perusteltua. Tästä näkökulmasta keskeisiä hankkeita ovat Hä-
meenlinnanväylän Kuninkaantammen eritasoliittymä, Malmin (Ilmasil-
lan) eritasoliittymä Lahdenväylällä ja Länsiväylän Koivusaaren eritaso-
liittymä. Ilmasillan eritasoliittymä on myös mainittu osana Lahdenväylän 
kehittämistä Kehä I:n ja Kehä III:n välillä luonnoksessa valtion väylä-
verkon investointiohjelmaksi vuosille 2022–2029. 

Kehä I:n kehittämistä tulee jatkaa toteuttamalla Myllypuron eritasoliit-
tymä. Kehä I:n ja Itäväylän liittymän kehittäminen maankäytön suunnit-
telun kanssa samanaikaisesti on tärkeää. Helsingin seudun MAL-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 45/2021 91 (154)
Kaupunginhallitus

Asia/12
22.11.2021

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

sopimuksessa (2020–2031) on sovittu, että valtio osallistuu Vihdintien 
pikaraitiotien hankekokonaisuuden kustannuksiin. Tähän kokonaisuu-
teen sisältyvät myös Turunväylän ja Huopalahdentien liittymään suun-
nitellut muutokset.

Myös maanteiden meluntorjuntahankkeita tulee kiirehtiä kasvavien me-
luhaittojen vähentämiseksi. Helsingissä yhdyskuntarakenteen tiivis-
tyessä meluhaitoille altistuvien määrä kasvaa, joten asuntoalueiden 
meluntorjunnalle on suuri tarve. Ennusteiden mukaan liikennemäärät 
kasvavat ilman merkittäviä liikennettä vähentäviä toimenpiteitä. Uusien 
meluesteiden sekä vanhojen meluesteiden parantamisen tarve ja tulee 
ottaa suunnitelmassa paremmin huomioon. 

Itäkeskus on yksi pääkaupunkiseudun merkittävimmistä aluekeskuksis-
ta. Yleiskaavassa alueelle osoitetaan merkittävästi nykyistä enemmän 
asunto- ja toimitilarakentamista. Itäväylän ja Kehä I:n risteys on yksi 
pääkaupunkiseudun vilkkaimpia risteyksiä ja samalla myös yksi Helsin-
gin seudun vaarallisimmista risteyksistä. Alueella liikkuu myös paljon 
asukkaita ja kauppojen asiakkaita, joukkoliikenteen käyttäjiä, pyöräilijöi-
tä ja jalankulkijoita. Valtion sitoutuminen myös Kehä I:n ja Itäväylän liit-
tymän kehittämiseen on tärkeää.

Investointikohteet

Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa 2022−2025 tiehankkeita on 
Helsingin kaupungin alueella erittäin vähän. Siinä mainitaan vain Kehä 
I:n Kurkimäen alikulkukäytävän siltojen peruskorjaus ja Länsiväylän 
kaiteiden kunnostus Ruoholahden ja Kirkkonummen välillä.

Seuraavat tärkeät tiehankkeet, jotka liittyvät tiiviisti myös maankäytön 
kehittämiseen, tulisi käynnistää suunnitelmakaudella 2022–2025:

 Kehä I:n ja Myllypurontien eritasoliittymä. Hanke on kokonaisvaikut-
tavuudeltaan Kehä I:n suunnitteluhankkeista Itäväylän liittymän jäl-
keen paras. Liittymän läheisyydessä on useita merkittäviä maan-
käytön kehittämishankkeita, kuten Stadin ammattiopisto ja Metropo-
lia. Eritasoliittymä parantaa valtakunnan vilkkaimman maantien lii-
kenneturvallisuutta merkittävästi. Hankkeen tiesuunnitelma on val-
mis ja rakennussuunnittelua käynnistellään. Helsingin kaupunki on 
vuoden 2022 talousarvioehdotuksessa varautunut omalta osaltaan 
hankkeen toteuttamiseen vuosina 2025–2026. Hankkeen rakennus-
suunnitteluun tulee varautua sitä ennen.

 Kuninkaantammen eritasoliittymä Hämeenlinnanväylällä. Helsingin 
kaupunki on vuoden 2022 talousarvioehdotuksessa varautunut 
omalta osaltaan hankkeen toteuttamiseen vuosina 2024–2025. 
Hankkeen rakennussuunnitteluun tulee varautua sitä ennen.
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 Hämeenlinnanväylä välillä Kannelmäki - Kaivoksela, lisäkaistat, lin-
ja-autoliikenteen parantaminen ja meluesteet (sisältää Kuninkaan-
tammen eritasoliittymän). Ruuhkautuvalla väylällä bussiliikenteen 
sujuvuudesta ja luotettavuudesta huolehtiminen on tärkeää. Helsin-
gin kaupunki on vuoden 2022 talousarvioehdotuksessa varautunut 
omalta osaltaan hankkeen toteuttamiseen vuosina 2024–2025.  
Hankkeen rakennussuunnitteluun tulee varautua sitä ennen.

 Malmin (Ilmasillan) eritasoliittymä Lahdenväylällä. Helsingin kau-
punki on vuoden 2022 talousarvioehdotuksessa varautunut omalta 
osaltaan hankkeen toteuttamiseen vuosina 2025–2027. Hankkeen 
rakennussuunnitteluun tulee varautua sitä ennen.

 Koivusaaren eritasoliittymä Länsiväylällä. Helsingin kaupunki on 
vuoden 2022 talousarvioehdotuksessa varautunut omalta osaltaan 
hankkeen toteuttamiseen vuosina 2026–2027. Hankkeen rakennus-
suunnitteluun tulee varautua sitä ennen.

 Turunväylän ja Huopalahdentien liittymä. Helsingin kaupunki on 
vuoden 2022 talousarvioehdotuksessa varautunut omalta osaltaan 
hankkeen toteuttamiseen vuosina 2025–2026. Hankkeen rakennus-
suunnitteluun tulee varautua sitä ennen.

 Maanteiden meluntorjuntahankkeet. Valtion väylien meluntorjunta-
hankkeita tulee kiirehtiä meluhaittojen vähentämiseksi. Helsingin 
alueen maanteiden kiireellisimmät meluntorjuntakohteet ovat Torp-
parinmäen melueste Tuusulanväylällä ja Hämeenlinnanväylän me-
luesteet Kaarelan kohdalla (osana tienparannushanketta).

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Suunnitelmakauden 2022-2025 kiireellisimmät hanketarpeet
2 Vuoden 2021 hankkeet
3 Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2022-

2025

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus
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Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Uudenmaan ELY-keskus pyytää Helsingin kaupungin lausuntoa Uu-
denmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelmaan 2022–2025. Lausuntoa 
on pyydetty 31.10.2021 mennessä. Lausunnon antamiselle varattua 
määräaikaa on pidennetty 30.11.2021 asti.

Uudenmaan ELY-keskuksen perustienpidon rahoitus vuodelle 2021 
kesäkuun tilanteessa on noin 127 miljoonaa euroa. Perustienpidon ra-
hoituksella hoidetaan maantieverkon tienpito lukuun ottamatta isoja ke-
hittämisinvestointeja, joista vastaa Väylävirasto. Valtaosa perustienpi-
don rahoituksesta (87% vuoden 2021 tilanteessa) käytetään tiestön 
kunnossapitoon eli hoitoon ja korjauksiin. Tieverkon parantamisinves-
tointeihin on ollut rahaa viime vuosina varsin niukasti.

Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa 2022–2025 selostetaan Uu-
denmaan ELY-keskuksen toiminnasta, toimintaympäristöstä ja käytös-
sä olevasta rahoituksesta liikenteeseen ja maanteiden pitoon. Suunni-
telmassa ei esitetä isompia useiden miljoonien eurojen kehittämishank-
keita, joiden toteutus vaatii käytännössä eduskunnan myöntämää eril-
lisrahoitusta.

Valtioneuvosto on antanut selonteon valtakunnallisesta liikennejärjes-
telmäsuunnitelmasta vuosille 2021–2032. Suunnitelmaan sisältyy vuo-
tuinen määräraha-arvio tienpidon eri toimille. Pitkällä aikavälillä suunni-
telma lupa perusväylänpidon osuuden kasvua ja perusväylänpidon si-
sällä myös maanteiden hoidon ja korjauksen määrärahojen osuuden 
tasaista kasvua. Suunnitelman rahoitusohjelman toteutuminen riippuu 
vuotuisista valtion kehys- ja talousarviopäätöksistä.

Suomi on sitoutunut puolittamaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt 
vuoteen 2030 vuoden 2005 tasosta. Suomen liikennejärjestelmän tulee 
olla kokonaan päästötön vuonna 2045. ELY-keskuksen toimin päästö-
vähennyksiä voidaan saavuttaa kohdentamalla rahoitusta entistä 
enemmän kestävään liikkumiseen: kävely- ja pyöräily-yhteyksien kehit-
tämiseen, joukkoliikenteen infraan ja joukkoliikennepalveluihin. Myös 
ELY-keskuksessa on sitouduttu tavaraliikenteen ja joukkoliikenteen 
asettamiseen etusijalle kaupunkiseutujen maantieverkon kehittämises-
sä.

Liikenneturvallisuuden parantaminen on myös yksi suunnitelman kes-
keisistä teemoista. Liikenneturvallisuuden parantamisen painopiste on 
suojattomissa tienkäyttäjissä ja kestävässä liikkumisessa. Suunnitel-
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massa on kuvattu laajaa liikenneturvallisuustoimenpiteiden keinovali-
koimaa, mutta todetaan myös, että näistä hyvin erilaisista toimenpiteis-
tä vain joitakin toimenpiteitä voidaan vuosittain toteuttaa. 

Lausuntopyyntö

Uudenmaan ELY-keskus on pyytänyt lausuntoa 31.10.2021 mennessä. 
Lausunnon antamiselle varattua määräaikaa on pidennetty 30.11.2021 
asti.

Saatu lausunto

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Esitys on 
lausunnon mukainen. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Suunnitelmakauden 2022-2025 kiireellisimmät hanketarpeet
2 Vuoden 2021 hankkeet
3 Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2022-

2025

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 26.10.2021 § 572

HEL 2021-011441 T 08 00 00

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:
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Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) 
tienpidon rahoitus on vuoden 2020 hetkellisen tilanteen jälkeen palan-
nut alhaiselle tasolle suhteessa korjausvelkaan ja investointeihin liitty-
viin tarpeisiin. Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma lupaa 
pidemmällä tähtäimellä perusväylänpidon kasvua. Korjausvelan kan-
nalta tämä on hyvä asia. Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon rahoi-
tustasoa tulisi nostaa pysyvästi, sillä alueen liikkujat ja tavaramäärät 
sekä asukas- ja työpaikkamäärät kasvavat maankäytön ja talouden ke-
hityksen myötä. Helsingin alue on koko maan talouden veturi, ja sen 
toimintaedellytykset tulee turvata huolehtimalla hoidon ja korjausten li-
säksi maantieverkon tarpeellisista investoinneista. Liikenneverkon pal-
velutasoa nostaviin pieniinkään investointeihin rahoitus ei juuri ole riit-
tänyt viime vuosina.

Valtion investointien ennakoitavuus on sidosryhmien, myös Helsingin 
kaupungin, toiminnan ja omien investointien suunnittelun kannalta vält-
tämätöntä. Osaltaan ennakoitavuuden tarpeeseen vastaa Väyläviras-
ton kakhdeksanvuotinen väyläverkon investointiohjelma, johon Uu-
denmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelman tulisi jat-
kossa vahvasti kytkeytyä. Helsingin kaupunki on investointiohjelmas-
saan varautunut omalta osaltaan valtion kanssa yhteishankkeina toteu-
tettavien kohteiden kustannuksiin. 

Valtion osallistuminen tieverkon kehittämishankkeisiin siten, että se tu-
kee Helsingin seudun MAL 2019 -suunnitelmassa ja MAL-
sopimuksessa 2020-2031 esitettyjä alueellisia asuntotuotantotavoittei-
ta, on erittäin perusteltua. Tästä näkökulmasta keskeisiä hankkeita ovat 
Hämeenlinnanväylän Kuninkaantammen eritasoliittymä, Malmin (Ilma-
sillan) eritasoliittymä Lahdenväylällä ja Länsiväylän Koivusaaren erita-
soliittymä. Ilmasillan eritasoliittymä on myös mainittu osana Lahdenväy-
län kehittämistä Kehä I:n ja Kehä III:n välillä luonnoksessa valtion väy-
läverkon investointiohjelmaksi vuosille 2022-2029. 

Kehä I:n kehittämistä tulisi jatkaa toteuttamalla Myllypuron eritasoliitty-
mä. Kehä I:n ja Itäväylän liittymän kehittäminen maankäytön suunnitte-
lun kanssa samanaikaisesti on myös tärkeää. Helsingin seudun MAL-
sopimuksessa (2020-2031) on sovittu, että valtio osallistuu Vihdintien 
pikaraitiotien hankekokonaisuuden kustannuksiin. Tähän kokonaisuu-
teen sisältyvät myös Turunväylän ja Huopalahdentien liittymään suun-
nitellut muutokset.

Myös maanteiden meluntorjuntahankkeita tulee kiirehtiä jatkuvasti kas-
vavien meluhaittojen vähentämiseksi. Helsingissä yhdyskuntaraken-
teen tiivistyessä meluhaitoille altistuvien määrä kasvaa, joten asuntoa-
lueiden meluntorjunnalle on suuri tarve. Myös liikennemäärät kasvaval-
la kaupunkiseudulla ovat ennusteiden mukaan kasvussa ilman merkit-
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täviä liikennettä vähentäviä toimenpiteitä. Uusien meluesteiden sekä 
vanhojen meluesteiden parantamisen tarve ja toimenpiteet tulisi näkyä 
vahvemmin suunnitelmassa.

Itäkeskus on yksi pääkaupunkiseudun merkittävimmistä aluekeskuksis-
ta. Yleiskaavassa alueelle osoitetaan merkittävästi nykyistä enemmän 
asunto- ja toimitilarakentamista. Itäväylän ja Kehä I risteys on yksi pää-
kaupunkiseudun vilkkaimpia risteyksiä. Samalla myös yksi Helsingin 
seudun vaarallisimmista risteyksistä. Alueella liikkuu myös paljon asuk-
kaita ja kauppojen asiakkaita, joukkoliikenteen käyttäjiä, pyöräilijöitä ja 
jalankulkijoita. Lautakunta pitää tärkeänä, että valtio sitoutuu myös Ke-
hä1 ja Itäväylän liittymän kehittämiseen.

Investointikohteet

Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa 2022−2025 tiehankkeita on 
Helsingin kaupungin alueella erittäin vähän: vain Kehä I:n Kurkimäen 
alikulkukäytävän siltojen peruskorjaus ja Länsiväylän kaiteiden kunnos-
tus Ruoholahden ja Kirkkonummen välillä.

Seuraavat tärkeät tiehankkeet, jotka liittyvät tiiviisti myös maankäytön 
kehittämiseen, tulisi käynnistää suunnitelmakaudella 2022–2025:

 Kehä I:n ja Myllypurontien eritasoliittymä. Hanke on kokonaisvaikut-
tavuudeltaan Kehä I:n suunnitteluhankkeista Itäväylän liittymän jäl-
keen paras. Liittymän läheisyydessä on useita merkittäviä maan-
käytön kehittämishankkeita, kuten Stadin ammattiopisto ja Metropo-
lia. Eritasoliittymä parantaa valtakunnan vilkkaimman maantien lii-
kenneturvallisuutta merkittävästi. Hankkeen tiesuunnitelma on val-
mis ja rakennussuunnittelua käynnistellään. Helsingin kaupunki on 
investointisuunnitelmassaan varautunut omalta osaltaan hankkeen 
toteuttamiseen vuosina 2022–2024.

 Kuninkaantammen eritasoliittymä Hämeenlinnanväylällä. Helsingin 
kaupunki on investointisuunnitelmassaan varautunut omalta osal-
taan hankkeen toteuttamiseen vuosina 2022–2024.

 Hämeenlinnanväylä välillä Kannelmäki Kaivoksela, lisäkaistat, linja-
autoliikenteen parantaminen ja meluesteet (sisältää Kuninkaan-
tammen eritasoliittymän). Ruuhkautuvalla väylällä bussiliikenteen 
sujuvuudesta ja luotettavuudesta huolehtiminen on tärkeää. Helsin-
gin kaupunki on investointisuunnitelmassaan varautunut omalta 
osaltaan hankkeiden toteuttamiseen vuosina 2022–2024.

 Malmin (Ilmasillan) eritasoliittymä Lahdenväylällä. Helsingin kau-
punki on investointisuunnitelmassaan varautunut omalta osaltaan 
hankkeen toteuttamiseen vuosina 2025–2027. Hankkeen rakennus-
suunnitteluun tulee varautua sitä ennen.
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 Koivusaaren eritasoliittymä Länsiväylällä. Helsingin kaupunki on in-
vestointisuunnitelmassaan varautunut omalta osaltaan hankkeen to-
teuttamiseen vuosina 2024–2025.

 Turunväylän ja Huopalahdentien liittymä. Helsingin kaupunki on in-
vestointisuunnitelmassaan varautunut omalta osaltaan hankkeen to-
teuttamiseen vuosina 2025–2026.

 Maanteiden meluntorjuntahankkeet. Valtion väylien meluntorjunta-
hankkeita tulee kiirehtiä meluhaittojen vähentämiseksi. Helsingin 
alueen maanteiden kiireellisimmät meluntorjuntakohteet ovat Torp-
parinmäen melueste Tuusulanväylällä ja Hämeenlinnanväylän me-
luesteet Kaarelan kohdalla (osana tienparannushanketta).

Käsittely

26.10.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Olli-Pekka Koljonen: Lisäys lausuntoon:

"Itäkeskus on yksi pääkaupunkiseudun merkittävimmistä aluekeskuk-
sista. Yleiskaavassa alueelle osoitetaan merkittävästi nykyistä enem-
män asunto- ja toimitilarakentamista. Itäväylän ja Kehä I risteys on yksi 
pääkaupunkiseudun vilkkaimpia risteyksiä. Samalla myös yksi Helsin-
gin seudun vaarallisimmista risteyksistä. Alueella liikkuu myös paljon 
asukkaita ja kauppojen asiakkaita, joukkoliikenteen käyttäjiä, pyöräilijöi-
tä ja jalankulkijoita. Lautakunta pitää tärkeänä, että valtio sitoutuu myös 
Kehä1 ja Itäväylän liittymän kehittämiseen."

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Olli-Pekka 
Koljosen vastaehdotuksen.

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Heikki Palomäki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37658

heikki.palomaki(a)hel.fi
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§ 881
Tonttien varaaminen A-Kruunu Oy:lle ja Asuntosäätiön Asumisoi-
keus Oy:lle (Pasila, Postipuisto AK-tontit 17130/1 ja 2)

HEL 2021-010463 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus varasi A-Kruunu Oy:lle (Y-tunnus 1736841-8) ja 
Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:lle (Y-tunnus 0787027-9) tontit 
17130/1 ja 2 seuraavasti:

 Varausalue on liitekartan 1 mukainen, sisältäen kaavatontit (AK) 
17130/1 (pinta-ala 1 778 m2, rakennusoikeus 4 600 k-m2) ja 
17130/2 (pinta-ala 2 879 m2, rakennusoikeus 7 300 k-m2).

 Varaus on voimassa 31.12.2022 saakka.
 Varauksensaajien yhteistyökumppani on JVR-Rakenne Oy (Y-

tunnus 1501127-1).
 Varauksessa noudatetaan liitteen 3 mukaisia erityisiä varausehtoja, 

liitteen 4 mukaisia yleisiä varausehtoja, soveltuvin osin liitteen 5 
mukaisia Kehittyvä Kerrostalo –hankkeiden lisäehtoja sekä liitteen 6 
mukaista ohjetta ”kaivu- ja louhintatoimenpiteiden suorittaminen se-
kä kaadettavat puut” (25.5.2018). 

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Liitekartta
2 Sijaintikartta
3 Erityiset varausehdot
4 Yleiset varausehdot
5 Kehittyvä kerrostalo -hankkeiden lisäehdot
6 Toimintaohje kaupungin tonttien rakennuttajille
7 Hankkeen esittely
8 Hakemus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Varauksensaajat Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hakemus

A-Kruunu Oy (Y-tunnus 1736841-8) ja Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy 
(Y-tunnus 0787027-9) pyytävät 17.9.2021 päivätyllä hakemuksella, että 
niille varataan Pasilan Postipuiston tontit 17130/1 ja 2 valtion tukemien 
(pitkä korkotuki) vuokra-asuntojen ja asumisoikeusasuntojen suunnitte-
lua varten.

Sijaintikartta on liitteenä 2. Hakemus on liitteenä 8.

Asian taustaa

Kaupunki järjesti vuonna 2019 Asuntoreformi Helsinki – asuminen 2020 
-kilpailun. Kilpailu oli avoin arkkitehtuuri- ja ideakilpailu, jossa pyrittiin 
uudistamaan asuntosuunnittelussa vallitsevia käytäntöjä sekä lisää-
mään asuntotuotannon monipuolisuutta ja asumisvaihtoehtoja asukkail-
le. Kilpailussa keskityttiin Helsingin asumisen haasteisiin, kuten raken-
tamisen laatuun sekä yhteiskunnallisten muutosten vaikutuksiin tule-
vaisuuden asumisen ratkaisuissa. 

Kilpailussa oli kaksi erillistä kategoriaa asumisen kehittämisideat ja 
kohdekohtaiset suunnitelmat. Suunnitelmaosuudessa kilpailun tavoit-
teiden mukaisia ratkaisuja tuli soveltaa jollekin kolmesta eri puolella 
Helsinkiä sijaitsevista tonteista (Jätkäsaari, Meri-Rastila tai Pohjois-
Pasila). 

Yksi kilpailun kortteleista (AK) 17130 sijaitsee Pohjois-Pasilassa Posti-
puiston asemakaava-alueella. Kyseisen korttelin osalta kilpailun tarkoi-
tuksena oli tutkia urbaanin puurakentamisen mahdollisuuksia, erityises-
ti umpikorttelissa sijaitsevien puurakenteisten lamellimuotoisten raken-
nusten osalta. Tavoitteena oli tehokkaasti monimuotoinen umpikortteli-
rakenne ja selkeästi rajatut katutilat. 

Kilpailun voittajatyötä ”Proosa” kuvataan kilpailun arviointipöytäkirjassa 
oivaltavaksi ratkaisuksi, jonka selkeä konsepti tuo uuden korttelimallin 
puurakenteiseen asuintaloon kaupunkiympäristössä. Suunnitelmassa 
kuvatut asuintornit ja niiden välissä olevat kapeat viherparvekkeet 
mahdollistavat luonnonvalon ulottumisen korttelirakenteen sisälle, täyt-
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täen samalla kaavan tavoitteen umpikorttelimallista. Ratkaisussa puu 
yhdistettynä lasiseen viherparvekejulkisivuun muodostavat luontevan 
yhdistelmän.

Aiempi varaus

Tontit olivat haettavina asuntotonttien yleisellä varauskierroksella 
vuonna 2019, jotta kilpailun voittaneelle ehdotukselle löydettäisiin to-
teuttaja. Tontteihin kohdistui poikkeuksellisen vähän hakemuksia eikä 
haun kautta löydetty soveltuvaa kilpailun voittajaehdotuksen toteutta-
jaa. Siten tontteja päätettiin esittää varattavaksi Helsingin kaupungin 
kaupunkiympäristön toimialan asuntotuotantopalvelulle (Att).

Kaupunginhallitus on 9.12.2019 § 847 päättänyt varata tontit 17130/1 ja 
2 Att:lle välimuodon asuntotuotantona toteutettavaa asuntohankkeiden 
suunnittelua varten. Kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kau-
punkirakenteen palvelukokonaisuuden asuntotonttitiimin päällikkö on 
2.3.2020 § 50 muuttanut varausta siten, että tontin 17130/2 hallinta- ja 
rahoitusmuoto muutettiin valtion tukemaan (pitkä korkotuki) vuokra-
asuntotuotantoon.

Varaus Att:lle oli kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa Att:n tuli 
tutkia edellytykset varaukselle hankintalain asettamissa rajoissa sekä 
toteutuskelpoisuuden kannalta. Mikäli edellytykset eivät täyttyneet, oli 
Att:lla oikeus luopua tontinvarauksesta ilman erillistä suostumusta. Mi-
käli ensimmäisessä vaiheessa asetetut edellytykset täyttyivät, oli Att 
velvollinen jatkosuunnittelussa toteuttamaan hankkeen yhteistyössä 
Asuntoreformi Helsinki – asuminen 2020 -kilpailun voittaneen ehdotuk-
sen ”Proosa” suunnittelijan kanssa ja voittaneen ehdotuksen periaattei-
den mukaisesti. 

Att on selvittänyt edellytyksiä toteuttaa hanke kilpailuehdotuksen mu-
kaisesti yhteistyössä kilpailun voittaneen suunnittelijan kanssa. Att luo-
puu tontinvarauksista kilpailuttamiseen liittyvien haasteiden takia, jotka 
eivät olisi mahdollistaneet varausehtojen mukaisesti kilpailun voitta-
neen ehdotuksen suunnittelijan käyttämistä hankkeessa.

Asemakaava- ja tonttitiedot
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Postipuiston alueelle on laadittu asemakaavan muutos nro 12475. 
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan ja asemakaavan 
muutoksen 25.4.2018 § 90, joka on saanut lainvoiman 6.7.2018.

Postipuiston alue sijaitsee Metsäläntien eteläpuolella ja Veturitien län-
sipuolella rajoittuen lännessä Keskuspuistoon. Etelässä muutosalue ra-
jautuu Ilmalan ratapiha-alueeseen. Kaavan tavoitteena on tehokkaasti 
rakennettu urbaani kerrostaloalue umpikortteleineen, jossa asuminen, 
palvelut ja työpaikat sekoittuvat. Liike- ja työtilat sijoittuvat keskeisten 
katujen varsille asuinkerrostalojen ensimmäisten kerrosten monikäyttö-
tiloihin.

Alueen omaleimainen kaupunkirakenne syntyy kolmesta kortteleita hal-
kovasta erityyppisestä akselista. Akselit kohtaavat alueen keskellä Rul-
lakkotorilla, johon jatkossa tulee sijoittumaan asukkaiden yhteistilara-
kennus. Kaava-alueen korttelit ovat katutilaa selkeästi rajaavia moni-
muotoisia umpikortteleita, jotka muodostavat avoimia ja yhtenäisiä si-
säpihoja, joiden välisiä rajoja ei aidata.

Tontin (AK) 17130/1 pääkäyttötarkoituksen mukainen rakennusoikeus 
on 4 600 k-m2. Tontin (AK) 17130/2 pääkäyttötarkoituksen mukainen 
rakennusoikeus on 7 300 k-m2. Tontteja palvelevat autopaikat tulee si-
joittaa korttelin 17129 tontille 3 toteutettavaan pysäköintilaitokseen.

Tonttien varaaminen

Kaupunginhallituksen 1.4.2019 § 220 hyväksymien Helsingin tontinluo-
vutusta koskevien linjausten sekä niitä tarkentavien soveltamisohjeiden 
mukaan kaupunki varaa asuntotontit pääasiassa julkisten hakujen ja 
kilpailujen kautta. Yksittäinen asuntotontti voidaan kuitenkin varata suo-
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ravarauksena ilman julkista hakua tapauskohtaisesti arvioitavin erityisin 
perustein. 

Tällaisia erityisiä perusteita ovat muun ohella, että tontti varataan 
säänneltyyn asuntotuotantoon ja hankkeen toteuttamisella on kiire (so-
veltamisohje 2.5). Molemmat perusteet täyttyvät esitettävän varauksen 
osalta. Lisäksi varattavaksi esitettävät tontit on kertaalleen kuulutettu 
haettaviksi, jolloin soveltuvaa varauksensaajaa ei haun yhteydessä löy-
tynyt.

Jotta järjestetyn kilpailun tavoite voidaan toteuttaa tulee kilpailun voitta-
neen ehdotuksen suunnittelijalle antaa mahdollisuus toteuttaa hanke 
kilpailun ehdotuksen periaatteiden mukaisesti. Laadukasta ja oivalta-
vaa ehdotusta on tarkoituksenmukaista edistää ja siksi suunnittelijalle 
annettiin tilaisuus esittää määräaikaan mennessä uusi toteuttaja tai uu-
det toteuttajat tonteille sovituin reunaehdoin. Esille nousivat Asuntosää-
tiön  Asumisoikeus Oy ja A-Kruunu Oy, jotka kaupunkiympäristön toi-
mialan tontit-yksikkö on arvioinut sopiviksi toteuttajiksi.

Tontit-yksikkö on yhdessä asemakaavoituspalvelun, Att:n, kaupungin-
kanslian aluerakentaminen -yksikön, suunnittelijan, uusien esitettyjen 
varauksensaajien sekä niiden yhteystyökumppanin kanssa neuvotellut 
tonttien toteuttamisesta voittajaehdotuksen mukaisesti. 

Neuvottelujen perusteella esitetään, että tontit varattaan yhteisesti A-
Kruunu Oy:lle valtion tukemien (pitkä korkotuki) vuokra-asuntojen ja 
Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:lle asumisoikeusasuntojen suunnitte-
lemiseksi ja toteuttamiseksi.

Varausehdot

Tonttien yhteenlasketusta rakennusoikeudesta (11 900 k-m2) noin 40–
60 % tulee toteuttaa valtion tukemina (pitkä korkotuki) vuokra-
asuntoina ja noin 40–60 % asumisoikeusasuntoina siten, että lopputu-
lema on noin 100 %. Varauksensaajien tulee keskenään sopia tonttien 
käytöstä, tonttijaosta ja rakennusoikeuden jakamisesta edellä mainitut 
hallinta- ja rahoitusmuotojakaumat huomioiden.

Tonteilla tulee edistää puurakentamista. Tästä syystä suunnittelija on 
yhteistyössä A-Kruunu Oy:n ja Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n 
kanssa valinnut yhteistyökumppaniksi JVR-Rakenne Oy:n, joka on eri-
koistunut puurakentamiseen ja kehittänyt puukerrostalorakentamista. 

Asuntoreformi Helsinki – asuminen 2020 -kilpailun luonteen mukaisesti 
varauksensaajat ovat velvollisia toteuttamaan hankkeen yhteistyössä 
kilpailun voittaneen ehdotuksen ”Proosa” suunnittelijan kanssa ja voit-
taneen ehdotuksen periaatteiden mukaisesti. 
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Varauksensaajien tulee ryhtyä kaupungin määräämin ehdoin Postipuis-
ton Pysäköinti Oy:n osakkeenomistajiksi siten, että tontille 17130/1 
hankitaan 31 velvoiteautopaikkaa ja tontille 17130/2 hankitaan 49 vel-
voiteautopaikkaa pysäköintiyhtiöstä tai siten, että tonteille 17130/1 ja 2 
hankitaan yhteensä 80 velvoiteautopaikkaa, ellei pysäköintiyhtiön 
kanssa toisin sovita. Varauksensaajat (tontin vuokralaiset) ovat velvolli-
set tekemään tonttikohtaisesti pysäköintiyhtiön kanssa merkintä- ja 
käyttösopimuksen edellä mainittujen autopaikkojen toteuttamisesta ja 
käytöstä, merkitsemään/ostamaan käyttämiensä autopaikkojen mukai-
sesti pysäköintiyhtiön osakkeita ja suorittamaan osakkeiden merkintä-
hinnat pysäköintiyhtiölle kaupungin vahvistamien periaatteiden mukai-
sesti viimeistään kahden kuukauden kuluessa tontin pitkäaikaisen 
vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta, ellei pysäköintiyhtiön kanssa 
toisin sovita.

Varauksensaajien tulee varauspäätöksen myötä sitoutua edellä maini-
tulla tavalla aluetta palvelevan pysäköintilaitoksen (tontti LPA 17129/3) 
toteutukseen osallistumalla tontteja 17130/1 ja 2 palvelevien kaavan ja 
rakennusluvan mukaisten autopaikkojen kustannuksiin sekä pysäköinti-
laitoksen ylläpidon kustannuksiin. Autopaikat tullaan toteuttamaan py-
säköintilaitokseen kaavan mukaisten autopaikkalaskelmien mukaisena 
ja tähän liittyvät tonttikohtaiset paikat tulevat tonttien 17130/1 ja 2 to-
teuttajien maksettaviksi. 

Autopaikkojen kustannukset tullaan perimään tonttien 17130/1 ja 2 
osalta edellä mainitulla tavalla kahden kuukauden kuluessa tontin pit-
käaikaisen vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta, ellei pysäköintiyhtiön 
kanssa toisin sovita.

Pysäköintilaitoksen arvioitu rakentaminen käynnistyy kesällä 2022.

Lisäksi noudatetaan tontteja koskevia erityisiä varausehtoja, kaupungin 
tavanomaisia tontinvarausehtoja, soveltuvin osin Kehittyvä kerrostalo –
hankkeiden erityisehtoja sekä kulloinkin voimassa olevaa kaupunkiym-
päristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun 
kaupungin tonttien rakennuttajille laatimaa toimintaohjetta "kaivu- ja 
louhintatoimenpiteiden suorittamisesta sekä kaadettavista puista" 
(25.5.2018).

Tontit varataan 31.12.2022 saakka. Kohde tullaan ottamaan mukaan 
Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaan. Hankeen esittely on liitteenä 7.

Tonttien myöhempi luovuttaminen

Tontit on tarkoitus luovuttaa myöhemmin kaupunginhallituksen 
1.4.2019 § 220 hyväksymien tontin luovutusta koskevien linjausten 
mukaisesti vuokraamalla pitkäaikaisesti.
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Päätöksen valmistelu ja toimivalta

Varausesitys on valmisteltu yhteystyössä asemakaavoituspalvelun se-
kä kaupunginkanslian kanssa. Varaus toteuttaa suoravaraukselle ase-
tetut edellytykset ja kyseiselle alueelle asetut tavoitteet hallinta- ja ra-
hoitusmuodon osalta. Lisäksi rakennettavan pysäköintitalon aikataulus-
ta johtuen varauksella ja tonttien rakentumisella on erityinen kiire.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Liitekartta
2 Sijaintikartta
3 Erityiset varausehdot
4 Yleiset varausehdot
5 Kehittyvä kerrostalo -hankkeiden lisäehdot
6 Toimintaohje kaupungin tonttien rakennuttajille
7 Hankkeen esittely
8 Hakemus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaajat Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 05.10.2021 § 534
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HEL 2021-010463 T 10 01 01 00

Kustinpolku

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kau-
punki varaa yhteisesti A-Kruunu Oy:lle (Y-tunnus 1736841-8) ja Asun-
tosäätiön Asumisoikeus Oy:lle (Y-tunnus 0787027-9) Pasilan Postipuis-
ton tontit 17130/1 ja 2 seuraavasti:

 Varausalue on liitekartan 1 mukainen ja sisältää kaavatontit (AK) 
17130/1 (pinta-ala 1 778 m2, rakennusoikeus 4 600 k-m2) ja 
17130/2 (pinta-ala 2 879 m2, rakennusoikeus 7 300 k-m2), sijainti-
kartta liite 2.

 Varaus on voimassa 31.12.2022 saakka.
 Varauksensaajien yhteistyökumppanina toimii JVR-Rakenne Oy (Y-

tunnus 1501127-1).
 Varauksessa noudatetaan liitteen 3 mukaisia erityisiä varausehtoja 

ja liitteen 4 mukaisia yleisiä varausehtoja, soveltuvin osin liitteen 5 
mukaisia Kehittyvä Kerrostalo –hankkeiden lisäehtoja sekä liitteen 6 
mukaista ohjetta ”kaivu- ja louhintatoimenpiteiden suorittaminen se-
kä kaadettavat puut” (25.5.2018).

Kaupunkiympäristölautakunta päätti samalla merkitä Helsingin kaupun-
gin asuntotuotannon tontinvaraukset po. tontteihin päättyneeksi. 
(A1117-184 ja A1117-185)

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Petra Santos, asiantuntija, puhelin: 09 310 31897

petra.santos(a)hel.fi
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§ 882
Asuntotontin varaaminen Sokeain Ystävät - De Blindas Vänner sr:lle 
(Oulunkylä, AK-tontti 28226/30)

HEL 2018-007521 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus varasi Sokeain Ystävät - De Blindas Vänner sr:lle (Y-
tunnus 2901555-6) perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun Oulunky-
lästä kaavatontin vapaarahoitteisten omistusasuntojen suunnittelua 
varten seuraavasti:

 Varausalue on liitekartan 1 mukainen, sisältäen kaavatontin (AK) 
28226/30 (pinta-ala 1785 m², rakennusoikeus 1620+90 k-m²). 

 Varaus on voimassa 31.12.2022 saakka. 
 Varauksessa noudatetaan liitteen 3 mukaisia erityisiä varausehto-

ja, liitteen 4 mukaisia yleisiä varausehtoja sekä liitteen 5 mukaista 
ohjetta "kaivu- ja louhintatoimenpiteiden suorittaminen sekä kaadet-
tavat puut (25.5.2018)". 

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Kartta tontti 28226/30
2 Sijaintikartta
3 Erityiset varausehdot
4 Yleiset varausehdot
5 Toimintaohje
6 Hakemus
7 Hakemuksen täydennys_Allekirjoitukset
8 Ote asemakaavasta
9 Maanvuokrasopimus nro 20249

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
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täntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hakemus ja hankkeen kuvaus

Sokeain Ystävät ry (yhdistys) on 20.9.2016 päivätyllä hakemuksella 
esittänyt kaavatontin 28226/30 varaamista perustettavan asunto-
osakeyhtiön lukuun omistus- ja/tai vuokra-asuntojen suunnittelua var-
ten. Yhdistys on tämän jälkeen käydyissä neuvotteluissa tarkentanut 
hakemustaan ja esittänyt tontin varaamista vapaarahoitteisten omistu-
sasuntojen suunnittelua varten siten, että tontti luovutettaisiin myymäl-
lä. 

Sokeain Ystävät ry on 16.1.2019 päivätyllä kirjeellään ilmoittanut Soke-
ain Ystävät - De Blindas Vänner sr (säätiö) -nimisen säätiön perustami-
sesta siten, että kyseinen säätiö jatkaa Sokeain Ystävät ry:n toimintaa. 
Yhdistyksen koko omaisuus on siirretty säätiön nimiin. Säätiön tarkoitus 
ja toiminta ovat identtiset yhdistyksen tarkoituksen ja toiminnan kanssa.

Kaavatontti 28226/30 muodostuu kokonaan osasta säätiölle jo vuokrat-
tua yleisten rakennuksien korttelialueen tonttia 28226/4. Tontin 28226/4 
alueella sijaitsee tällä hetkellä säätiön omistama, teknisesti jo osin van-
hentunut 1970-luvulla valmistunut rakennus. Rakennus on tarkoitus 
purkaa ja korvata uudella rakennuksella.

Säätiö on osaltaan osallistunut asemakaavan ja asemakaavanmuutok-
sen laadintaan ja on esittänyt sen yhteydessä kohteen osalta laaditut 
arkkitehtitoimisto DAT arkkitehdit Oy:n (21.8.2016) alustavat suunni-
telmat kerrostalon toteuttamisesta kaavatontille 28226/30. Tavoitteena 
on rakentamisen käynnistäminen alueella mahdollisimman nopeasti. 

Sijaintikartta on liitteenä 2. Hakemus liitteenä on 6. Hakemuksen täy-
dennys on liitteenä 7.

Asemakaava- ja tonttitiedot
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Kaupunginvaltuusto on 7.6.2017 § 283 hyväksynyt Maunula, Pirjontien 
ja Pirkkolantien asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12420. 
Asemakaavamuutos on tullut voimaan 7.12.2018.

Kaavamuutoksen yhteydessä yleisten rakennuksien korttelialueen ton-
tille (Y) 28226/4 on kaavoitettu asuinkerrostalon (AK) mahdollistava ra-
kennusala ja samalla kohteeseen osoitettu rakennusoikeuden määrä 
on hieman kasvanut. Tontti 28226/4 on vuokrattu hakijalle 31.12.2031 
asti voimassa olevalla 19.12.2001 allekirjoitetulla maanvuokrasopimuk-
sella nro 20249. 

Tontti (AK) 28266/30 muodostetaan kokonaisuudessaan osasta tonttia 
(Y) 28226/4 . Asuinrakentamisen lisäksi tontille tulee sijoittaa vähintään 
90 k-m2 liike- ja toimistotilaa. Kaavatontteja 28226/30 ja 31 yhteisesti 
palveleva meluton leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa on 
kaavoitettu tontin 328226/30 piha-alueelle. Asemakaavan mukaan osa 
kaavatonttia 28226/31 palvelevista autopaikoista on tarvittaessa mah-
dollista toteuttaa myös tontille 28226/30.

Kaavatontin 28226/30 rakentaminen edellyttää alueella jo sijaitsevan 
rakennuksen purkamista. Rakennuksessa on tällä hetkellä näkövam-
maisten työtiloja, asuntoja ja myymälätila.

Kaavaratkaisua on suunniteltu tontin 28226/4 vuokralaisen viitesuunni-
telman pohjalta.

Ote asemakaavasta on liitteenä 8. Vuokrasopimus on liitteenä 9.

Tontin varaaminen

Kaupunginhallituksen 1.4.2019 § 220 hyväksymien Helsingin tontinluo-
vutusta koskevien linjausten sekä niitä tarkentavien soveltamisohjeiden 
mukaan kaupunki varaa asuntotontit pääasiassa julkisten hakujen ja 
kilpailujen kautta. Yksittäinen asuntotontti voidaan kuitenkin varata suo-
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ravarauksena ilman julkista hakua tapauskohtaisesti arvioitavin erityisin 
perustein.

Tontin 28226/30 varaamista Sokeain Ystävät - De Blindas Vänner sr:lle 
voidaan pitää perusteltuna, sillä soveltamisohjeiden kohdan 2.5. "Asun-
totonttien suoravaraukset" mukaan tontti voidaan varata suoravarauk-
sena silloin, kun kilpailuttaminen tai avoimen haun järjestäminen ei ole 
mahdollista tonttiin kohdistuvan hakijan pitkäaikaisen maanvuokraso-
pimuksen vuoksi ja tontti varataan tontin vuokralaiselle ja/tai tämän va-
litsemalle kumppanille täydennysrakentamishanketta varten. Tontti 
25821/4 on pitkäaikaisesti vuokrattu hakijalle ja kyseessä on tonttiin 
kohdistuva täydennysrakentaminen. 

Tontinluovutuslinjaukset ja niitä täydentävät soveltamisohjeet koskevat 
niiden hyväksymisen (1.4.2019) jälkeen vireille tulleita tontinvarauksia, 
kehittämisvarauksia sekä tontinluovutuksia. Neuvottelut tontin 
28226/30 varaamiseksi tontin vuokralaiselle ovat käynnistyneet jo 
vuonna 2016, eli ennen 1.4.2019 kaupunginhallituksen hyväksymiä ja 
voimaan tulleita linjauksia ja soveltamisohjeita, jolloin tontin suorava-
raus suoraan tontin haltijalle on ollut mahdollista.

Nyt toteutettava täydentämisrakentaminen tuo tontille lisää asumista ja 
mahdollistaa samalla tontin tehokkaamman rakentamisen vanhan huo-
nokuntoisen rakennuksen sijaan.

Varausehdot

Varauksessa noudatetaan kaavatonttia koskevia erityisiä varausehtoja, 
kaupungin tavanomaisia tontinvarausehtoja sekä kulloinkin voimassa 
olevaa kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja 
tontit -palvelun kaupungin tonttien rakennuttajille laatimaa toimintaoh-
jetta "kaivu- ja louhintatoimenpiteiden suorittamisesta sekä kaadettavis-
ta puista" (25.5.2018). 

Tontin myöhempi luovuttaminen ja aluetta koskevan voimassa olevan maanvuokrasopimuksen 
ennenaikainen päättäminen

Kaavatontti 28226/30 on käytyjen neuvottelujen perusteella tarkoitus 
luovuttaa hakijalle myymällä.  

Kaupunginhallituksen 1.4.2019 § 220 päätöksen mukaan 
linjaukset tulevat voimaan sen jälkeen, kun ne on toimivaltaisen toimie-
limen toimesta hyväksytty. Ennen päätöstä vireille tulleiden hankkeiden 
osalta noudatetaan aiemmin voimassa olleita käytäntöjä ja periaatteita, 
ellei hankkeen kanssa toisin sovita, tai mikäli uudet linjaukset vaikeut-
taisivat hankkeen toteutumista tai muutoin johtaisivat kaupungin tai 
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hankkeen toteuttajan kannalta kohtuuttomuuteen ("Tontinluovutusta 
koskevat linjaukset" kohta 8 b).

Kaavatontin 28226/30 varaamista koskevat neuvottelut on käynnisty-
neet jo vuonna 2016. Näin ollen voidaan kaavatontin 28226/30 luovu-
tuksen osalta sovelletaan tontinluovutuslinjausten siirtymäsäännöksiä 
ja niitä periaatteita, joita aiemmin tonttien luovutuksen osalta on ollut 
käytössä. Ennen linjausten voimaantuloa on tontti käytyjen neuvottelu-
jen perusteella voitu luovuttaa hakijalle suoraan myymällä. Hakijan 
kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella kaavatontin rakentamisen 
edellytykset helpottuvat mikäli tontille on mahdollista toteuttaa vapaa-
rahoitteista omistusasuntotuotantoa siten, että tontti luovutetaan myy-
mällä. 

Tonttiin 28226/4 kohdistuva hakijan pitkäaikainen maanvuokrasopimus 
nro 20249 tullaan päättämään ennenaikaisesti kaavatontin 28226/30 
myynnin yhteydessä. Samassa yhteydessä jäljelle jäävä pieni osa 
muodostajakiinteistöä 28226/4 vapautetaan kaupungin vapaaseen 
käyttöön. Tontin 28226/4 alueella sijaitseva hakijan omistama huono-
kuntoien rakennus jää kokonaisuudessaan varattavaksi esitetyn kaava-
tontin 28226/30 alueelle ja hankkeen toteuttamisen yhteydessä se tul-
laan hakijan toimesta purkamaan.

Täydennysrakentamiskorvaus

Kaupunki ei tulee suorittamaan asemakaavan muutoksen toteuttami-
sen johdosta täydennysrakentamiskorvausta, sillä kaavamuutoksesta 
seuraava tontin rakennusoikeuden määrän lisääntyminen jää kokonai-
suudessaan Sokeain Ystävä - De Blindas Vänner sr:lle.

Päätöksen valmistelu ja toimivalta

Varausesitys on valmisteltu yhteystyössä asemakaavoituspalvelun se-
kä kaupunginkanslian kanssa. Varaus toteuttaa kaupunkistrategiaa se-
kä kaupungin asuntopoliittisia tavoitteita. Varaus toteuttaa suorava-
raukselle asetetut edellytykset ja kyseiselle alueelle asetut tavoitteet 
hallinta- ja rahoitusmuodon
osalta. 

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
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Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Kartta tontti 28226/30
2 Sijaintikartta
3 Erityiset varausehdot
4 Yleiset varausehdot
5 Toimintaohje
6 Hakemus
7 Hakemuksen täydennys_Allekirjoitukset
8 Ote asemakaavasta
9 Maanvuokrasopimus nro 20249

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 05.10.2021 § 535

HEL 2018-007521 T 10 01 01 00

Petaksentie 4

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Sokeain 
Ystävät - De Blindas Vänner sr:lle (Y-tunnus 2901555-6) perustettavan 
asunto-osakeyhtiön lukuun varataan Oulunkylästä kaavatontti vapaa-
rahoitteisten omistusasuntojen suunnittelua varten seuraavasti:

 Varausalue on liitekartan 1 mukainen ja sisältää kaavatontin (AK) 
28226/30 (pinta-ala 1785 m², rakennusoikeus 1620+90 k-m²), sijain-
tikartta liite 2. 

 Varaus on voimassa 31.12.2022 saakka. 
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 Varauksessa noudatetaan liitteen 3 mukaisia erityisiä varausehtoja 
ja liitteen 4 mukaisia yleisiä varausehtoja sekä liitteen 5 mukaista 
ohjetta "kaivu- ja louhintatoimenpiteiden suorittaminen sekä kaadet-
tavat puut (25.5.2018)". 

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Pirjo-Liina Koivusaari, johtava tonttiasiamies, puhelin: 310 38800

pirjo-liina.koivusaari(a)hel.fi
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§ 883
Laajasalon Koirasaarentien ja Ilomäentien alueiden asemakaavan 
muutoksen nro 12548  määrääminen osittain voimaan ennen lain-
voimaisuutta

HEL 2016-000535 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus määräsi Laajasalon Koirasaarentien ja Ilomäentien 
alueiden asemakaavan muutoksen nro 12548 tulemaan voimaan tietty-
jen katualueiden sekä korttelin 49056 tontin 16 osalta (liitekartoilla 1–3 
määritellyt alueet).

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Liitekartta asemakaava_nro_12548_osa 1
2 Liitekartta asemakaava_nro_12548_osa 2
3 Liitekartta asemakaava_nro_12548_osa 3

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
As Oy Rudolfinkuja 3 Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Laajasalon pienkiinteistöyh-
distys

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Laajasalo-Degerö Seura Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
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täntöönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Valittajat Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Valittajat_ Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Helsingin hallinto-oikeus Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Uudenmaan ELY-keskus 
(Ympäristö ja luonnonvarat)

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asemakaavan muutosehdotus nro 12548

Kaupunginvaltuusto on 17.2.2021 § 33 hyväksynyt 49. kaupunginosan 
(Laajasalo) asemakaavan muutosehdotuksen 5.11.2019 päivätyn pii-
rustuksen numero 12548 mukaisena.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä on määräajassa jätetty viisi valitusta 
Helsingin hallinto-oikeuteen. Helsingin kaupungilta on pyydetty valituk-
sista lausuntoa. Kaupunki on toimittanut vastineen hallinto-oikeudelle 
31.8.2021.

Helsingin hallinto-oikeudelle tehdyt valitukset ja valituksissa esitetyt vaatimukset
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Kaupunginvaltuuston 17.2.2021 § 33 päätöksestä tehdyissä valituksis-
sa on esitetty seuraavaa.

Laajasalo-Degerö Seuran valituksessa vaaditaan, että päätös kumo-
taan vähintään siltä osin kuin se koskee kaavakartan osan 1/3 sisältä-
mää Reposalmentielle päättyvää Ollinraition ja Ilomäentien kautta kul-
kevaa raitiotielinjausta. Luonto- ja vaihtoehtoisia raidelinjauksia koske-
vat selvitykset ovat riittämättömiä, eikä vaikutuksia ole arvioitu riittäväs-
ti. Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ei ole huomioitu riittävästi. 
Vuorovaikutus ei ole toteutunut maankäyttö- ja rakennuslain eikä 
maankäyttö- ja rakennusasetuksen edellyttämällä tavalla.

Asunto Oy Rudolfinkuja 3 vaatii päätöksen ja kaavan kumoamista siltä 
osin kuin se koskee korttelia 49072 Koirasaarentien ja Reiherintien 
kulmassa. Alue on säilytettävä puistona ja pientaloalueena. Asema-
kaavamuutoksen johdosta asuinympäristö heikkenee merkittävästi. 
Kerrostalon rakentaminen pientaloalueelle ei ole Helsingin yleiskaavan 
2016 mukaista. Asemakaavan muutos ei täytä laissa asetettuja edelly-
tyksiä kaupunkikuvan, maiseman, rakennetun ympäristön, luonnonym-
päristön vaalimisen eikä elinympäristön osalta. Kaavaratkaisu aiheuttaa 
kohtuutonta haittaa ja loukkaa alueen rivitaloyhtiöiden ja pientaloalueen 
maanomistajien yhdenvertaisuutta muiden Laajasalon pientalojen 
omistajien kanssa.

********** vaativat valituksessaan muutosta kortteleiden 49059, 49063 
ja 49072 (Koirasaarentie) osalta. Kaavaratkaisu aiheuttavaa huomatta-
vaa haittaa naapurikiinteistöille arvonalentumisena ja heikentää eli-
nympäristöä. Puisto- ja metsäalue häviää. Kaava-alueella on luontodi-
rektiivin mukaan suojeltavia eläinlajeja. Koirasaarentien eteläpuolella 
Laajasalon kalliometsät sisältävät metsäluonnon monimuotoisuusoh-
jelman kriteeriluokan II kuvioita kaava-alueella.

Laajasalon pienkiinteistöyhdistyksen mukaan Koirasaarentien pohjois-
puolinen alue on valtakunnallisesti merkittävä alue, joka on merkitty sr-
2 -suojelumerkinnällä. Korkeiden rakennusten rakentaminen lähelle 
pientaloja on vastoin hyvää ja tasapainoista kaupunkikuvaa. Rakenta-
minen korttelissa 49003 on ristiriidassa ympäristönsä kanssa. Kortte-
leissa 49014 ja 49091 rakentaminen puistoalueille sekä kerrosluku 
poikkeaa täysin ympäristöstä eikä synnytä hyvää kaupunki- ja maise-
makuvaa eikä viihtyisää ja terveellistä ympäristöä. Kaavaan ei liity riit-
täviä kaupunkikuvallisia selvityksiä tai maantasonäkymiä eikä vaikutus-
ten arviointia.

********** valituksen mukaan kaavaesitys vaikuttaa merkittävästi Lauri 
Mikonpojantie 3 a kiinteistöön ja sen asumisviihtyvyyteen. Kerrostalot 
poikkeavat merkittävästi alueen rakennuskannasta ja rikkovat yhtenäi-
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sen Koirasaarentien eteläpuolisen pientaloalueen. Valittajien kiinteistö 
jää kerrostalojen takapihalle ja rakennusten varjoon. Suurin haitta tulee 
olemaan pientaloalueen luonteen muuttuminen kerrostaloaluemaiseksi 
ja siitä johtuva valittajien kiinteistön ja tontin arvon pysyvä aleneminen. 
Lauri Mikonpojantien 2, 3 ja 4 kiinteistöt sekä niiden asukkaat tulevat 
kärsimään rakentamisen haitoista kohtuuttomasti.

Asemakaavan määrääminen osittain voimaan ennen lainvoimaisuutta

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL, 1999/132) 201 §:n mukaan kun-
nanhallitus voi valitusajan kuluttua määrätä yleis- ja asemakaavan tu-
lemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman kaava-alueen sil-
tä osalta, johon valituksen ei voida katsoa kohdistuvan. Kunnan on an-
nettava päätös viivytyksettä tiedoksi valittajalle ja muutoksenhakuvi-
ranomaiselle. Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää päätöksen täy-
täntöönpanon.

Asemakaavan määrääminen osittain voimaan ennen sen lainvoimai-
suutta on keino nopeuttaa tarpeellisia rakennushankkeita silloin, kun 
osittaisella täytäntöönpanolla ei ole vaikutusta valituksen ratkaisemi-
seen. Kaavan osittaista voimaansaattamista esitetyiltä osin pidetään 
tärkeänä Kruunusillat-raitiotien rakentamismahdollisuuksien varmista-
miseksi. Kruunusillat-raitiotie luo toimivan ja nopean joukkoliikenneyh-
teyden osittain jo rakentuneen ja parhaillaan rakentuvalle Kruunuvuo-
renrannan asuinalueelle. Raitiotien tavoitteena on järjestää kasvavalle 
Laajasalolle sujuva ja luotettava joukkoliikenneyhteys keskustaan. 
Kruunusillat -hanke on kaupungille erittäin merkittävä hanke myös pit-
kän tähtäimen liikenneverkkosuunnittelussa, ollen osa seudullista lii-
kennejärjestelmää sekä pyöräilyn baanaverkkoa. Kaupunginvaltuusto 
on päättänyt Kruunusillat -hankkeen hankesuunnitelman enimmäishin-
nan korottamisesta raitiotieosuuden osalta 25.8.2021 § 252.

Koirasaarentien asemakaava on merkittävä Kruunusillat -hankkeen rai-
tiotien toteutukselle Laajasalossa. Koirasaarentie on raitiotien ja alueen 
toteuttamisen kokonaisaikataulun kannalta tärkeä, koska katualueen 
linjaus muuttuu ja työt joudutaan toteuttamaan vaiheittain kunnallistek-
niikan uusimisen vuoksi. Asemakaavan voimaantulon pitkittyminen es-
tää alueen ja koko Kruunusillat-raitiotien toteuttamisen tavoiteaikatau-
lussa ja lisää hankkeen kustannuksia pitkittämällä työmaata ja nosta-
malla rakentamisen yleiskustannuksia sekä vaikeuttamalla alueen 
muuta rakentamista. Viivästyminen vaikuttaa myös alueen liikentee-
seen heikentäen sen toimivuutta. 

Ennen asemakaavan voimaantuloa alueelle ei voida hyväksyä siihen 
perustuvia katusuunnitelmia, mikä edelleen viivästyttää raitotieyhtey-
den toteuttamista. Koirasaarentien suunnittelu tehdään pääosin val-
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miiksi vuoden 2021 aikana ja viimeistellään alkuvuoden 2022 aikana. 
Rakennustöiden valmistelu ja hankinnat suoritetaan ke-
sän–loppuvuoden 2022 aikana. Toteutusaikataulua ja rakentamisjärjes-
tystä on tutkittu useilla eri skenaarioilla ja lähtökohtaisesti Koirasaaren-
tien itäpään työt on pyritty siirtämään niin pitkälle kuin hankeaikataulu 
sallii. Kruunusillat -allianssin hankeaikataulun mukaan työt käynnistyvät 
maaliskuussa 2023 ja valmistuvat vaiheittain siten, että viimeiset rata-
työt saatetaan päätökseen loppuvuodesta 2025. Kruunusillat -hanke tu-
lee kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti olla valmis ja raitiotie lii-
kennöitävissä vuoden 2026 loppuun mennessä.

Valitukset eivät kohdistu voimaan saatettavaan osaan kaavasta vaan 
ne kohdistuvat keskeisesti Ilomäentien-Reposalmentien alueeseen ja 
Koirasaarentiellä uusien tonttien kerroskorkeuksiin. Kaavamuutos on 
näin ollen perusteltua saattaa voimaan tiettyjen katualueiden ja säh-
könsyöttöaseman tontin 49056/16 osalta, joihin valitukset eivät kohdis-
tu. Koska kyseessä ovat ainoastaan katualueita ja sähkönsyöttöase-
man tonttia koskevat rakennustyöt, ei osittaisella täytäntöönpanolla 
voida katsoa olevan vaikutuksia valituksen kohteena oleville alueille. 
Valituksen kohteena oleva kaava-alueen osa jota MRL 201 §:n mukai-
nen voimaan tulo ei koske on määritelty liitekartoilla 1–3.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Liitekartta asemakaava_nro_12548_osa 1
2 Liitekartta asemakaava_nro_12548_osa 2
3 Liitekartta asemakaava_nro_12548_osa 3

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
As Oy Rudolfinkuja 3 Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3
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Laajasalon pienkiinteistöyh-
distys

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Laajasalo-Degerö Seura Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Valittajat Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Valittajat_ Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Helsingin hallinto-oikeus Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Uudenmaan ELY-keskus 
(Ympäristö ja luonnonvarat)

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 17.02.2021 § 33
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HEL 2016-000535 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 49. kaupunginosan (Laajasalo, Yliskylä) 
korttelin 49003 tontin 11, korttelin 49020 tontin 5, korttelin 49029 tont-
tien 5 ja 6, korttelin 49033 tontin 2, korttelin 49036 tontin 5, korttelin 
49037 tontin 1, korttelin 49051 tonttien 3 ja 18, korttelin 49056 tonttien 
12 ja 13, korttelin 49059 tonttien 1 ja 2, korttelin 49072 tontin 1 sekä 
puisto-, lähivirkistys- ja katualueiden asemakaavan muutoksen 
29.1.2019 päivätyn ja 5.11.2019 muutetun piirustuksen nro 12548 mu-
kaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein (muodostuu 
uudet korttelit 49091, 49097 ja 49098). 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 01.02.2021 § 81

HEL 2016-000535 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 49. kaupunginosan (Laajasalo, Yliskylä) 
korttelin 49003 tontin 11, korttelin 49020 tontin 5, korttelin 49029 tont-
tien 5 ja 6, korttelin 49033 tontin 2, korttelin 49036 tontin 5, korttelin 
49037 tontin 1, korttelin 49051 tonttien 3 ja 18, korttelin 49056 tonttien 
12 ja 13, korttelin 49059 tonttien 1 ja 2, korttelin 49072 tontin 1 sekä 
puisto-, lähivirkistys- ja katualueiden asemakaavan muutoksen 
29.1.2019 päivätyn ja 5.11.2019 muutetun piirustuksen nro 12548 mu-
kaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein (muodostuu 
uudet korttelit 49091, 49097 ja 49098). 

25.01.2021 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
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Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 8.1.2021

HEL 2016-000535 T 10 03 03

Asemakaavan muutos koskee Koirasaarentien ja Ilomäentien alueita 
pohjoisessa Yliskylässä, Laajasalossa. Kaavaratkaisu mahdollistaa 
Kruunusiltoja pitkin tulevan pikaraitiotien rakentamisen edelleen Ylisky-
lään sekä pikaraitiotien varren täydennysrakentamisen. Kaupunginmu-
seo tarkastelee hanketta perustehtävänsä mukaisesti kulttuuriympäris-
tön vaalimisen näkökulmasta.

Kaupunginmuseo on antanut lausuntonsa kaavahankkeen osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmasta 1.4.2016 ja 15.2.2018. Vuonna 2018 anne-
tussa lausunnossa museon kriittiset huomiot kohdistuivat Koirasaaren-
tien pohjois- ja eteläpuoliseen rakentamiseen sekä Ilomäentien 7:n ton-
tille ehdotettuun lisärakentamiseen.

Koirasaarentien pohjoispuolisia rakennusmassoja on museon lausun-
non mukaisesti linjattu suoraviivaisemmaksi, jolloin ne noudattavat pa-
remmin alueen hallitsevaa koordinaatistoa.  Koirasaarentien eteläpuo-
lella pitkät lamellikokonaisuudet puolestaan noudattavat kadun poh-
joispuoleisten kortteleiden periaatteita ja luovat Koirasaarentien varren 
rakennuksille yhtenäisen ilmeen sekä katutilan. Tälle on löydetty perus-
telu mm. sillä, että ne suojaavat parhaiten eteläpuoleisia pihoja ja pien-
taloaluetta liikennemelulta ja pienhiukkasilta.

Kaupunginmuseolla ei ole huomauttamista Koirasaarentietä koskevista 
kaavaehdotuksista.

Ilomäentien 7:n tontille ehdotetulle lisärakentamiselle on varattu 4000 
kerrosneliömetriä. Vuorovaikutusraportin vastineessa todetaan että; 
”Kaupunkisuunnittelun näkökulmasta kokonaisuuden ja sen keskeisten 
ominaispiirteiden katsotaan säilyvän yhtenäisenä uudisrakentamisen 
sijoittuessa raitiotien varteen ikään kuin ehjän kokonaisuuden ”reuna-
malle”. Kokonaisuus tulee edelleen säilymään Yliskylän suurmaise-
massa selkeästi erottuvana maamerkkinä. Kaavamääräykset ohjaavat 
uudisrakennuksen hillittyä olemusta, ja estävät rakennuksen kohoamis-
ta erityiseksi elementiksi suurmaisemassa”.

Kaupunginmuseon näkemyksen mukaan kaava-aineisto ei täysin tue 
Ilomäentiestä annetun vastineen näkemystä, eikä aineisto todenna ra-
kennushankkeen vaikutuksia Yliskylän suurmaisemaan. Suhteuttaessa 
tämän osahankkeen vaikutusten selvitystarkastelun osittaista puutetta 
kaavan kokonaisvaikutukseen, museon näkemykseen mukaan vaiku-
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tukset eivät tule olemaan sellaisia, että museolla olisi erityistä syytä ja 
tarvetta huomauttaa kaavaehdotuksesta.

Lisätiedot
Juha Vuorinen, tutkija, puhelin: 310 36940

juha.h.vuorinen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 05.11.2019 § 549

HEL 2016-000535 T 10 03 03

Hankenumero 4388_1, 4388_9

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 29.1.2019 päivätyn ja 5.11.2019 muutetun asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12548 hyväksymistä. Asemakaavan muutos kos-
kee 49. kaupunginosan (Laajasalo, Yliskylä) korttelin 49003 tonttia 
11, korttelin 49020 tonttia 5, korttelin 49029 tontteja 5 ja 6, korttelin 
49033 tonttia 2, korttelin 49036 tonttia 5, korttelin 49037 tonttia 1, 
korttelin 49051 tontteja 3 ja 18, korttelin 49056 tontteja 12 ja 13, 
korttelin 49059 tontteja 1 ja 2, korttelin 49072 tonttia 1 sekä puisto-, 
lähivirkistys- ja katualueita (muodostuu uudet korttelit 49091, 49097 
ja 49098)

 hyväksyessään Koirasaarentien ja Ilomäentien kaavan lautakunta 
pyytää huomioimaan koko Laajasalon jatkokaavoituksessa asuk-
kaiden terveys- ja sosiaalipalvelut.

Lisäksi lautakunta päätti

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

toihin ja muistutuksiin sekä nähtävilläoloajan ulkopuolella kirjallisesti 
esitettyihin mielipiteisiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, 
Sörnäistenkatu 1, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

  

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

Käsittely

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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05.11.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavina olivat arkkitehti Maria Isotupa, arkkitehti Tyko 
Saarikko, liikennesuunnittelija Markus Ahtiainen, maisema-arkkitehti 
Niina Strengell ja tiimipäällikkö Anu Kuutti. Asiantuntijat poistuivat kuu-
lemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Sirpa Asko-Seljavaara: Hyväksyessään Koirasaarentien ja Ilomäentien 
kaavan lautakunta pyytää huomioimaan koko Laajasalon jatkokaavoi-
tuksessa asukkaiden terveys- ja sosiaalipalvelut.

Kannattaja: Anni Sinnemäki

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

05.02.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

29.01.2019 Pöydälle

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Maria Isotupa, arkkitehti, puhelin: 310 37303

maria.isotupa(a)hel.fi
Tyko Saarikko, arkkitehti, puhelin: 310 37441

tyko.saarikko(a)hel.fi
Markus Ahtiainen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37088

markus.ahtiainen(a)hel.fi
Jouni Kilpinen, diplomi-insinööri, (teknistaloudelliset asiat), puhelin: 310 37251

jouni.kilpinen(a)hel.fi
Niina Strengell, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37072

niina.strengell(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 26.08.2019 § 48

HEL 2016-000535 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12548 pohjakartan 
kaupunginosassa 49 Laajasalo. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 45/2021 123 (154)
Kaupunginhallitus

Asia/15
22.11.2021

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

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

Asemakaavan numero: 12548
Kaupunginosa: 49 Laajasalo
Kartoituksen työnumero: 29/2018A,  29/2018B
Pohjakartta valmistunut: 16.8.2019, 19.8.2019  Uusinnat (ensi tilaukset 
2018)
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus 
Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 
22.11.2018 § 47

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 14.11.2018 § 73

HEL 2016-000535 T 10 03 03

Arkkitehti Maria Isotupa esitteli.

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavia uusia nimiä:

Etanakulma–Snigelhörnet

(puisto)

Perustelu: Ryhmänimi (nilviäiset ja niveljalkaiset); liitynnäinen, Etana-
polun mukaan.

Ollinpolku–Olstigen
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(polku)

Perustelu: Liitynnäinen, Ollinraition mukaan.

Ollinraitio–Olspåret

(katu)

Perustelu: Vanhan paikannimen Olåker mukaan; tiennimi Ollinvainion-
tie–Olåkersvägen on ollut käytössä alueella vuosina 1953–1970. 

Nimistötoimikunta oli esittänyt alueelle nimeä Ollinvainio–*Olaåkern 
16.9.2015 (24. §), mutta pöytäkirjaan oli jäänyt virhe ruotsinkieliseen 
nimeen (po. Olåkern). Alueen vanhoissa kartoissa kyseisellä paikalla 
on muun muassa nimet Olåker (1933) ja Ölåker (1877).

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 7.4.2016

HEL 2016-000535 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1234-00/16, Laajasalon (49.ko) 
asemakaavan muutoksesta koskien Koirasaarentien ja Ilomäentien 
alueita 8.4.2016 mennessä.

Rakennusvirastolla ei ole lausuttavaa osallistumis- ja arviointisuunni-
telmasta. Rakennusviraston edustajat Birgitta Rossing ja Silja Hurskai-
nen osallistuvat asemakaavan valmistelutyöhön yleisten alueiden nä-
kökulmasta.  

Lisätiedot
Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

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

silja.hurskainen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto 7.4.2016

HEL 2016-000535 T 10 03 03

Lausunto
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Kiinteistövirasto antaa seuraavan lausunnon Koirasaarentien ja Ilo-
mäentien alueiden asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta.

Ottaen huomioon, että alue tulee sijaitsemaan julkisen liikenteen kan-
nalta edullisesti, kaupungin keskustasta tulevan uuden raitiolinjan var-
rella, kiinteistövirasto puoltaa alueen tehokasta täydennysrakentamista 
ja innovatiivisia, kustannustehokkaita pysäköintiratkaisuja. Ratkaisu-
malli lisäisi myös edellytyksiä kaupungin AM-ohjelman haasteellisten 
asuntotuotantotavoitteiden toteutumiselle.

Myös muualle Laajasaloon kaavaillaan mittavia täydennysrakentami-
seen tähtääviä kaavamuutoksia, joissa pysäköintiratkaisut monin pai-
koin edellyttäisivät keskitettyjä, useiden tontinomistajien käytössä ole-
via pysäköintilaitoksia (nimeämättömät autopaikat). Tämän vuoksi kiin-
teistövirasto esittää, että selvitettäisiin mahdollisuus koordinoida näiden 
ratkaisujen toteuttaminen kaupungin taholta. Tarvittaessa tulee koordi-
noida mittavan lisärakentamisen vaatimat oikea-aikaiset panostukset 
myös kunnallisiin palveluihin ja yleisten alueiden toteuttamiseen.

Lisäksi kiinteistövirasto katsoo, että täydennysrakentamisalueen liittä-
minen jollain muotoa Kruunuvuorenrannan projektialueeseen voisi olla 
eduksi niin alueen imagon kuin sen rakentamisen vaatimien julkisten 
investointien (kustannus)tehokkaan ja toiminnallisesti mielekkään to-
teuttamisen kannalta.

Lopuksi kiinteistövirasto pyytää huomioimaan, että kaava-alueilla sijait-
sevat asuntotontit ovat pääosin yksityisessä omistuksessa. Tämän 
vuoksi mahdolliset maankäyttösopimusneuvottelut tulee myös huo-
mioida kaavoitusprosessissa.

Lisätiedot
Katarina Nordberg, kiinteistölakimies, puhelin: 310 31800

katarina.nordberg(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 1.4.2016

HEL 2016-000535 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 26.2.2016

Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta kulttuuriympäristön vaalimisen 
näkökulmasta ja on päättänyt antaa seuraavan lausunnon.
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Koirasaarentielle ja Ilomäentielle suunnitellaan raitiotietä ja niiden var-
sille uudisrakentamista. Samalla selvitetään yksityisten kiinteistöjen 
tarvetta lisärakentaa tonteilleen. Molemmat suunnittelualueet liittyvät 
Laajasalontien muuttamiseen kaikkien liikkumistapojen katualueeksi. 
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on myös uudistaa kaupunkikuvaa, 
sekä luoda edellytyksiä hulevesien hallinnalle.

Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kerrostalovaltaiseksi alueeksi 
asuminen/toimitila, keskustatoimintojen alueeksi tai pääkaduksi. Hel-
singin uudessa yleiskaavaehdotuksessa (2015) alue on merkitty liike- 
ja palvelukeskustaksi C1 ja asuntovaltaiseksi alueeksi A2.

2010 voimaan tulleessa asemakaavassa Koirasaarentien ja Henrik 
Borgströmin tien risteyksen koillispuolen kerrostalokorttelit ovat arvotet-
tu paikallishistoriallisesti, kaupunkikuvallisesti ja rakennustaiteellisesti 
arvokkaaksi, joiden ympäristö säilytetään. Myös Kirkkosalmentien var-
ren kerrostalokortteleihin liittyy rakennetun kulttuuriympäristön arvoja. 
Siellä sijaitsevat lamellitalot ovat arkkitehti Erkki Karvisen suunnittele-
mia. Ne ovat osa Laajasalon 1960-luvun rakentumista. Rakennusten ja 
luonnonympäristön suhde on vaikuttava. Alueelle leimallinen ominais-
luonne syntyy pitkien rakennusmassojen ja niiden väliin jäävän kallioi-
sen maaston vuorovaikutuksesta. 

Koirasaarentien eteläpuolella on pientalovaltaista aluetta, minkä omi-
naispiirteet tulee ottaa huomioon kaavamuutosta suunniteltaessa.

Ilomäentien itäpuolella on 1970-luvulla rakennettujen kerrostalojen ko-
konaisuus. Rakennukset on suunnitellut arkkitehti Erkki Karvinen 1973 
ja -74. Elementtitalot olivat alun perin julkisivuiltaan pesubetonia. Yh-
deksänkerroksisten, autokannen päälle rakennettujen asuinkerrostalo-
jen ryhmä muodostaa komean kokonaisuuden suunnittelualueen poh-
joispuolella. Niihin liittyy alueen eteläosassa kolmen viisikerroksisen 
lamellitalon ryhmä. Kyseisen kerrostalokokonaisuuden mahdollisia suo-
jeluarvoja tulee arvioida kaavatyön yhteydessä yhdessä kaupunginmu-
seon kanssa.

Kaupunginmuseolla ei ole osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta muu-
ta huomautettavaa.

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

sari.saresto(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 16.03.2016 § 28

HEL 2016-000535 T 10 03 03
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Nimistötoimikunta jatkoi edellisessä kokouksessa aloittamaansa kes-
kustelua Laajasalon liikekeskukseen, Koirasaarentiehen ja Ilomäentie-
hen sekä Laajasalontien keski- ja pohjoisosaan liittyvistä kaavoitus-
suunnitelmista, joihin liittyy pohdinta Laajasalontien nykyisen moottori-
kadun pohjoisosan nimestä Koirasaarentien risteykseen asti. 

Nimi Laajasalontie–Degerövägen on otettu käyttöön vuonna 1953; tätä 
ennen nimi oli käytössä asussa Degerööntie–Degerövägen.

Nimistötoimikunta päätti esittää asemakaavaosastolle, että nimeä Laa-
jasalontie–Degerövägen ei muuteta. Laajasalontien nimi on vakiintunut, 
yksilöivä ja helposti paikannettava sekä ollut käytössä yli kuusi vuosi-
kymmentä. Laajasalontiellä on myös runsaasti osoitteita. Helsingin ni-
mistönsuunnittelussa noudatettavan periaatteen mukaan vakiintuneita 
ja paikallishistoriallisesti merkittäviä nimiä ei tule muuttaa, ellei muut-
tamiseen ole pakottavaa, esimerkiksi pelastusturvallisuuteen liittyvää 
tarvetta. Vakiintuneiden kadunnimien muuttaminen aiheuttaisi myös 
kohtuuttomasti vaivaa ja kustannuksia kadunvarren asukkaille, yrityksil-
le ja yhteisöille sekä sekaannusta ja haittaa pitkälle tulevaisuuteen.

17.02.2016 Pöydälle

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi
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§ 884
Valtuutettu Pia Kopran toivomusponsi Maunulanpuistossa sijaitse-
van aukion metsittämisestä kompensaationa Pirkkolan liikuntapuis-
ton rakennustöistä

HEL 2021-006822 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
2.6.2021 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteis-
tä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle ja tiedoksi muille valtuute-
tuille. 

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 2.6.2021, § 166 valtuutettu Emma Karin aloitetta Kes-
kuspuiston kaventamisen ekologisesta kompensaatiosta kaupunginval-
tuusto hyväksyi valtuutettu Pia Kopran toivomusponnen "Hyväksyes-
sään ehdotuksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että tutkitaan, sovel-
tuuko puiden taimien istuttamisen paikaksi Metsäläntien ja Hämeenlin-
nan väylän kainalossa oleva puuton aukio eli nykyinen Maunulan Ma-
jan länsipuolella oleva aukio. Alue on riittävän laaja, joten voidaan olet-
taa tarvittavan taimimäärän olevan ainakin Pirkkolan uuden hallin alu-
eelta kaadettujen puiden kompensaationa hyvä. Toimenpide antaisi 
uskottavuutta valtuuston aiemmin tekemälle kunnianhimoiselle päätök-
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selle istuttaa Helsinkiin 100 000 puuntaimea. Keskuspuiston metsällä 
on suuri arvo kaupunkilaisten virkistysalueena."

Toivomusponnessa tarkoitettu avoin alue sijoittuu voimassa olevan 
Keskuspuiston keskiosan asemakaavan (nro 12850) alueelle Maunu-
lanpuistoon ja Pirkkolan liikuntapuistoon. Asemakaavassa Maunulan 
ulkoilumajan länsipuoliselle avoimelle alueelle on merkitty alueen osa, 
jota voi kehittää muun muassa palloiluun ja muihin peleihin soveltuvana 
monitoimikenttänä. Alueella olevaa kenttää käytetään vapaamuotoi-
seen palloiluun ja muuhun ulkoiluun. Muu osa alueesta on niittäen hoi-
dettavaa avointa aluetta, jota on käytetty muun muassa lasten hiihto-
maana. Alueen metsittäminen ei ole voimassa olevan asemakaavan 
tavoitteiden mukaista, mistä syystä puiden istuttamista ei kyseiselle 
alueelle voida tehdä.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan sekä kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunnan lausunnot. Vastaus on lausuntojen mukainen. 

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 05.10.2021 § 158

HEL 2021-006822 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei kannata toivomusponnen esitystä 
koskien puiden istuttamisen tutkimista Maunulan majan ja Hämeenlin-
nanväylän välisellä metsäalueella olevalle aukiolle, koska esitys on 
voimassa olevan asemakaavan vastainen. 

Yli satavuotias Helsingin Keskuspuisto on merkittävä osa Helsingin vi-
her- ja virkistysalueverkostoa. Keskuspuisto on myös hyvin tärkeä sekä 
runsaasti käytetty lähivirkistysalue suurelle osalle helsinkiläisiä. Kes-
kuspuiston merkitys lähivirkistysalueena tulee entisestään korostumaan 
kaupunkirakenteen tiivistymisen, uusien asuntoalueiden rakentumisen 
sekä ympäröivien asuntoalueiden rakentamisen alta katoavien pie-
nempien viher- ja virkistysalueiden poistumisen myötä. Keskuspuistoa 
ympäröivien kaupunginosien asukasmäärän kasvu sekä muiden viher- 
ja virkistysalueiden samanaikainen väheneminen kasvattavat entises-
tään Keskuspuistoon kohdistuvaa virkistyskäyttöpainetta.

Jotta Keskuspuisto tulevaisuudessakin kykenisi kestämään siihen koh-
distuvan kasvavan virkistyskäyttöpaineen sekä kasvavien virkistyskäyt-
tömuotojen lisääntyvän kirjon on sen puuston ja muun kasvillisuuden 
kehityksestä ja hyvinvoinnista pidettävä hyvää huolta. Puiston luonto ja 
puusto on siksi kyettävä pitämään monimuotoisena, uusiutuvana, elin-
voimaisena ja lajirikkaana, jotta se kykenee selviytymään myös ilmas-
tonmuutoksen mukana tulevista haasteista. Samalla keskuspuiston tu-
lee olla kaupunkilaisille turvallinen ja monipuolinen virkistys- ja ulkoilua-
lue, jossa metsäisen yleisilmeen lisäksi vaihtelevat alueen erilaisten 
historiallisten ja kulttuurihistoriallisten kerrostumien monimuotoiset mai-
sematilat hyvine ulkoilureittiverkostoineen. 

Toivomusponnessa metsitettäväksi esitetyn Maunulan majan länsipuo-
lella oleva rehevä maapohjaisen aukion pinta-ala on lähes 1,7 hehtaa-
ria ja se on huomattavasti Pirkkolan liikuntapuiston 0,91 hehtaarin ko-
koisen ja merkittävältä osaltaan avokallioisen liikuntahallin rakennusa-
laa suurempi. Tämä aukio ja sen ympärillä olevat alueet, kuten muutkin 
Maunulan majan ympärillä olevat alueet, ovat valtaosaltaan kaupun-
kiympäristön toimialan hallinnassa ja hoitovastuulla. Kaupunkiympäris-
tön toimiala vastaa myös koko Keskuspuiston metsäalueiden hoidon 
suunnittelusta ja toteuttamisesta. 
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Maunulan majan viereinen aukio sijaitsee 14.3.2014 voimaan tulleen 
Keskuspuiston keskiosan asemakaavan nro 12850 alueella. Voimassa 
olevassa asemakaavassa alue on merkitty retkeily ja ulkoilualueeksi ja 
avoimelle aukiolle kohdalle on merkitty alueen osa, joka on varattu mo-
nitoimikentälle ja jota voidaan kehittää pallo- ja muihin vastaaviin pelei-
hin soveltuvana alueena. Jotta kaavan osoittama toiminta olisi mahdol-
lista, edellyttäisi se alueen kunnostamista asemakaavan käyttötarkoi-
tusta vastaavaksi. Aukion alue tulee pitää osin niittymäisenä leikattuna 
alueena ja osin tasaisen matalana nurmialueena. Aukion metsittäminen 
ei siis ole voimassa olevan asemakaavan tavoitteiden ja määräysten 
mukaista, jonka vuoksi puiden istuttaminen aukiolle ei ole mahdollista.

Käsittely

05.10.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavana oli projektipäällikkö Hannu Airola. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: "Jotta kaavan osoittama toiminta olisi mahdollista, 
edellyttäisi se alueen kunnostamista asemakaavan käyttötarkoitusta 
vastaavaksi."

lisätään kappale (6) uudeksi kolmanneksi virkkeeksi.

Kannattaja: Teija Makkonen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Sami Muttilaisen vastaeh-
dotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Hannu Airola, projektipäällikkö, puhelin: 310 87743

hannu.airola(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 07.09.2021 § 426

HEL 2021-006822 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:
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Toivomusponnessa edellytetään tutkittavan, soveltuuko Metsäläntien ja 
Hämeenlinnan väylän kainalossa oleva puuton aukio eli nykyinen Mau-
nulan Majan länsipuolella oleva aukio puiden taimien istuttamiseen. 

Ehdotettu avoin alue sijoittuu voimassa olevan Keskuspuiston keskio-
san asemakaavan nro 12850 alueelle Maunulanpuistoon ja Pirkkolan 
liikuntapuistoon. Maunulan ulkoilumajan länsipuoliselle avoimelle alu-
eelle on asemakaavaan merkitty alueen osa, jota voi kehittää muun 
muassa palloiluun ja muihin peleihin soveltuvana monitoimikenttänä 
(asemakaavassa merkintä mtk). Alueella olevaa kenttää käytetään va-
paamuotoiseen palloiluun ja muuhun ulkoiluun. Muu osa alueesta on 
niittäen hoidettavaa avointa aluetta, jota on käytetty muun muassa las-
ten hiihtomaana. Alueen metsittäminen ei ole kaavan tavoitteiden mu-
kaista, mistä syystä puiden istuttamista ei kyseiselle alueelle voida teh-
dä.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Tiina Saukkonen, suunnitteluvastaava: 310 38508

tiina.saukkonen(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 45/2021 133 (154)
Kaupunginhallitus

Asia/17
22.11.2021

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

§ 885
Valtuutettu Eva Biaudetin toivomusponsi monialaisen ihmiskaupan 
uhrien auttamisen asiantuntijatyöryhmän tehtävistä

HEL 2021-007461 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
16.6.2021 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille val-
tuutetuille.  

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 16.6.2021 valtuutettu Eva Biaudetin aloitetta ihmiskau-
pan uhrien palvelujen kehittämisestä kaupunginvaltuusto hyväksyi aloit-
teentekijän ehdottaman toivomusponnen: " Kaupunginvaltuusto edellyt-
tää, että monialaisen ihmiskaupan vastaisen työn asiantuntijatyöryh-
mää perustettaessa harkitaan, että selvitetään, jos voidaan lisätä sen 
tehtäviin myös kansainvälinen yhteistyö muiden kaupunkien, esimer-
kiksi Tukholman, verrattavien organisaatioiden kanssa parhaiden käy-
täntöjen jakamiseksi ja osaamisen kasvattamiseksi." 

Kansliapäällikkö päätti 3.11.2021 § 228 asettaa ihmiskaupan uhrien 
auttamisen asiantuntijatyöryhmän (päätös oheismateriaalina). Työryh-
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män tehtävänä on seurata kansallisen ihmiskaupan vastaisen toimin-
taohjelman toimeenpanoa, ehdottaa ja paikallisella toimintasuunnitel-
malla edistää uusien hyväksi havaittujen toimintamallien käyttöönottoa, 
tukea moniammatillisen yhteistyön rakentumista ja tuottaa ihmiskaupan 
vastaisen työn tilannekuvaa Helsingissä. Työryhmä edistää yhteistyötä 
pääkaupunkiseudun muiden kaupunkien ja kansainvälisten verkostojen 
kanssa parhaiden käytäntöjen hyödyntämiseksi.         

Työryhmän tehtäviin kuuluu toivomusponnessa ehdotettu yhteistyö. 
Ihmiskaupan vastaista työtä on mahdollista tehdä jo olemassa olevissa 
yhteistyörakenteissa. Esimerkiksi Itämeren valtioiden neuvostolla ja oi-
keusministeriön hallinnonalalla toimivalla Heunilla (YK:n yhteydessä 
toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti) on kansainvälistä yh-
teistyötä ihmiskauppakysymyksissä.    

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Kansliapäällikön päätös 3.11.2021 § 228

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto
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§ 886
Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite koskien kaupungin toiminta-
avustusta saavien yhteisöjen eettisiä periaatteita avustuksen saa-
misen edellytyksenä

HEL 2021-005587 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256

riina.kopola(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 5.5.2021 Arja Karhuvaara Kaupungin toiminta-avustusta 
saavien yhteisöjen eettiset periaatteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Arja Karhuvaara ja neljä muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että Helsingin kaupunki edellyttää avustusta saavien yhteisö-
jen omien eettisten periaatteiden laatimista ja olemassa oloa sekä nii-
den omavalvontasuunnitelmaa avustushakemuksissa avustuksen 
myöntämisen yhtenä edellytyksenä.

Kaupunginhallituksen (28.10.2019 § 723) antamissa Helsingin kaupun-
gin avustusten yleisohjeissa määritetään yleiset periaatteet ja menette-
lytavat, joita sovelletaan Helsingin kaupungilla avustushakemusten kä-
sittelyssä, avustusten myöntämisessä ja maksamisessa sekä avustus-
ten käytön valvonnassa ja takaisinperinnässä. Yleisten periaatteiden ja 
avustusehtojen lisäksi avustuksia myöntävillä toimialoilla voi olla mah-
dollisia erillisohjeita sekä täsmennyksiä. Yleisohjeissa yhteisöiltä ei 
edellytetä omia eettisiä periaatteita avustusten myöntämisen edellytyk-
senä. Kaikkien yhteisöjen on kuitenkin toimitettava avustushakemuk-
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sen yhteydessä keskeiset yhdistystoimintaa koskevat asiakirjat, kuten 
edellisen tilikauden tilinpäätös ja talousarvio ja toimintasuunnitelma 
vuodelle, jota avustushakemus koskee. Avustusten käyttöä valvotaan 
myös käyttöselvitysten perusteella. Näiden asiakirjojen kautta toimin-
nan ja avustusten käytön eettisyyttä on osaltaan mahdollista seurata.

Helsingin kaupunki saa vuositasolla keskimäärin noin 3 000 avustus-
hakemusta ja avustusten piirissä on hyvin moninainen joukko yhteisöjä. 
Avustukset vaihtelevat sadoista euroista satoihin tuhansiin euroihin lau-
takunnan ja toimialajohtajan päätösten mukaisesti. On vakiintuneita 
toimijoita, joilla on ammattimaista toimintaa ja työntekijöitä. Toisaalta on 
myös merkittävä joukko yhteisöjä, joiden toiminta nojaa täysin vapaa-
ehtoistyöhön. Erityisesti pienten yhdistysten toiminta perustuu suurim-
milta osin vapaaehtoistoimintaan, jolloin niiden hallinnolliset resurssit 
voivat olla hyvin rajalliset. Mikäli kaikilta hakijoilta edellytettäisiin omia 
eettisiä periaatteita ja niihin liittyviä omavalvontasuunnitelmia, riskinä 
on, että tämä ohjaa avustuksia jatkossa suuremmille toimijoille, joilla on 
olemassa resurssit niiden laatimiseen. On tärkeää huomioida, että 
myös pienten yhteisöjen mahdollisuudet hakea ja saada avustuksia 
säilyvät ennallaan, ja yhteisön koosta riippumatta järjestöt ovat yhden-
vertaisia avustusten hakijoina.

Omien eettisten periaatteiden sijaan olisi tarkoituksenmukaisempaa, et-
tä kaupungin avustusten yleisohjeita päivitettäessä ohjeisiin sisällyte-
tään kriteerit eettisistä periaatteista, jotka pohjautuvat soveltuvilta osin 
Helsingin kaupungin eettisiin periaatteisiin. Nämä kriteerit voidaan aset-
taa avustusten myöntämisen yhdeksi perusteeksi. Tämä toteuttaa pa-
remmin Helsingin kaupungin tahtotilaa kuin yhteisöjen omat periaatteet 
eikä lisää avustuksia saavien yhteisöjen resurssitarpeita ja viranomais-
valvontaan liittyvää työtä.

Asiasta on saatu kasvatus- ja koulutus-, kaupunkiympäristö-, pelastus-, 
kulttuuri- ja vapaa-aika sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunnot. 
Lisäksi aloitteeseen on valmisteltu vastausta yhteistyössä kaupungin-
kanslian elinkeino-osaston työvoima- ja maahanmuuttoyksikön sekä 
viestintäosaston osallisuus- ja neuvontayksikön kanssa. Hallintosään-
nön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus antaa vas-
tauksen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 val-
tuutettua.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256

riina.kopola(a)hel.fi
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Liitteet

1 Valtuustoaloite 5.5.2021 Arja Karhuvaara Kaupungin toiminta-avustusta 
saavien yhteisöjen eettiset periaatteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Aloitteen tekijä

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 05.10.2021 § 241

HEL 2021-005587 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu 
Arja Karhuvaaran ja neljän muun valtuutetun kaupungin toiminta-
avustusta saavien yhteisöjen eettisiä periaatteita avustuksen saamisen 
edellytyksenä koskevasta valtuustoaloitteesta seuraavan lausunnon:

”Valtuustoaloitteessa esitetään, että Helsingin kaupunki edellyttää yh-
teisöjen omien eettisten periaatteiden laatimista ja olemassa oloa sekä 
niiden omavalvontasuunnitelmaa avustushakemuksissa avustuksen 
myöntämisen yhtenä edellytyksenä.

Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeissa (kaupunginhallitus 
28.10.2019 § 723) todetaan, että avustusta voidaan lähtökohtaisesti 
myöntää vain toimijoille, joiden toiminnan voidaan katsoa olevan ylei-
sesti hyödyllistä. Ohjeissa todetaan myös, että avustuksen saaja sitou-
tuu selvittämään toiminnassaan käyttämiensä toimittajien taustat ja te-
kemään hankintansa vastuullisilta toimijoilta, jotka hoitavat yhteiskun-
nalliset velvoitteensa. Lisäksi järjestöjen tulee antaa sosiaali- ja ter-
veyslautakunnalle myönnettyjen avustusten käytöstä vapaamuotoinen 
selvitys sekä taloutta koskevat asiakirjat viimeistään seuraavan vuoden 
avustushaun yhteydessä. Samoin vuosittain valvotaan tarkastuskäyn-
neillä erikseen valittujen järjestöjen toimintaa ja taloutta. Osaltaan näi-
den asiakirjojen kautta on mahdollista seurata järjestöjen toiminnan 
eettisyyttä. Vastuu toiminnan eettisyydestä on ensisijaisesti toimijalla it-
sellään. Avustuksen myöntäjän ja saajan suhde perustuu olennaisesti 
luottamukseen.
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Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuodelle 2021 myöntämien toiminta-
avustusten vaihteluväli on ollut 200 eurosta 900 000 euroon lautakun-
nan ja toimialajohtajan päätösten mukaisesti. Erityisesti pienten yhdis-
tysten toiminta perustuu suurimmilta osin vapaaehtoistoimintaan, jolloin 
niiden hallinnolliset resurssit voivat olla hyvinkin rajalliset. Mikäli omia 
eettisiä periaatteita ja niihin liittyviä omavalvontasuunnitelmia edellyte-
tään kaikilta hakijoilta, riskinä on, että tämä ohjaa avustuksia suurem-
mille toimijoille, joilla on jo olemassa resurssit niiden laatimiseen. On 
tärkeää huomioida, että myös pienten yhteisöjen mahdollisuudet hakea 
tukea ja edelleen saada sitä säilyvät ennallaan, ja yhteisön koosta riip-
pumatta järjestöt ovat yhdenvertaisia avustusten hakijoina.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, ettei yhteisöiltä ole tarpeen edel-
lyttää omien eettisten periaatteiden laatimista sekä niiden omavalvon-
tasuunnitelmia avustusten myöntämisen edellytyksenä. Lisäksi sote-
uudistuksen tuomat organisatoriset ja rahoitukselliset muutokset ai-
heuttanevat epävarmuutta sosiaali- ja terveystoimessa lähitulevaisuu-
dessa, ja siksi järjestöjen omien eettisten periaatteiden edellyttämistä 
avustusten myöntämisen edellytyksenä ei katsota tällä hetkellä tarkoi-
tuksenmukaiseksi. 

Lautakunta pitää kuitenkin tärkeänä, että avustusta saavien yhteisöjen 
toiminnan eettisyyttä tuetaan ja seurataan sekä että kaupungin avus-
tusten yleisohjeiden päivittämisen yhteydessä kaupunki laatii avustet-
taville järjestöille vähimmäiskriteerit täyttävät yhteiset eettiset periaat-
teet ja mallin omavalvonnan vähimmäistasosta.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toiminta tukee ja täydentää kunta-
toimijan palveluja ja tätä kautta lisää kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä 
ja toimintakykyä sekä ehkäisee syrjäytymistä."

21.09.2021 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Armi Vaden, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi
Jerry Ramstedt, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25678

jerry.ramstedt(a)hel.fi
Kaisa-Maria Poikonen, laskenta-asiantuntija, puhelin: 310 35202

kaisa-maria.poikonen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 14.09.2021 § 456
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HEL 2021-005587 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Arja Karhuvaaran aloitteesta kaupungin toiminta-
avustusta saavien yhteisöjen eettiset periaatteet avustuksen saamisen 
edellytykseksi.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolla on viime 
vuosina ollut käytettävissään 60 000 euroa vuosittain jaettaviin järjestö-
avustuksiin. Tämä järjestöavustuspäätös valmistellaan ympäristöpalve-
luiden luonto- ja ympäristötietoisuus tiimissä. Lisäksi pääkaupunkiseu-
dun kierrätyskeskus Oy:llä on ollut suoraan kaupunkiympäristölauta-
kunnan budjettipäätöksellä käytettävissä vuosittain 90 000 euroa.

Ympäristö- ja lupajaoston järjestöavustuksen myöntämisen ehtoina 
ovat kaupungin avustuksia koskevien kaupunginhallituksen yleisohjei-
den lisäksi, että avustusta saavan rekisteröidyn yhdistyksen toiminta ja 
avustuksen käyttötarkoitus tukee ja täydentää kaupunkiympäristölauta-
kunnan ympäristö- ja lupajaoston sekä kaupunkiympäristön toimialan 
ympäristöpalveluiden toimialaan kuuluvien asioiden toteutumista Hel-
singin kaupungissa tai korvaa ympäristöpalveluiden helsinkiläisille tar-
joamia palveluja. Avustus on käytettävä hakemuksessa mainittuun tar-
koitukseen eikä sitä saa jakaa edelleen muille yhteisöille tai yksityisille 
henkilöille.

Kaupunkiympäristölautakunta kannattaa valtuutettu Karhuvaaran aloi-
tetta. Eettisten periaatteiden ja niiden omavalvontasuunnitelman ole-
massa olon edellyttäminen avustettavilta järjestöiltä on kannatettavaa 
eikä se lisää merkittävästi avustusten käsittelyaikaa tai -työmäärä toi-
mialalla. Ohjeistuksen muutos koskee kaupunginhallituksen laatimaa 
yleisohjetta kaikkien kaupungin avustusten jakamisesta. Liitteessä 1 
olevaa kaupunginhallituksen ohjeistusta tulee täten päivittää kappaleen 
2.2. osalta.

Vuoden 2022 ympäristö- ja lupajaoston jakaman järjestöavustuksen 
hakuaika on päättynyt 30.4.2021. Muutos järjestöavustushakemusten 
mukana vaadittaviin liitteisiin voidaan tehdä koskemaan vuoden 2023 
avustuksia sekä tästä eteenpäin.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Tuomas Lahti, ympäristötarkastaja, puhelin: 310 20520

tuomas.lahti(a)hel.fi
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.09.2021 § 314

HEL 2021-005587 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon liitteenä olevasta Arja Karhuvaaran valtuustoaloitteesta kos-
kien toiminta-avustusta saavien eettisiä periaatteita:

Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet sisältävät avustusehdot, 
jotka on tarkoitettu yleisiksi sopimusehdoiksi, joilla kaupunki myöntää 
avustuksia. Ehdot sitovat avustuksensaajia, jonka on hyväksyttävä eh-
dot ennen avustushakemuksen lähettämistä Helsingin kaupungille. 

Avustuksen saajan toimintaa koskevien ehtojen mukaan avustus on 
käytettävä myönnettyyn tarkoitukseen, avustuksen saajan on järjestet-
tävä lain edellyttämä kirjanpito ja tilintarkastus ja ilmoitettava avustuk-
sen käyttöön vaikuttavista merkittävistä muutoksista. Ehtoihin ei sisälly 
toiminnan eettisiin periaatteisiin liittyviä ehtoja. 

Ehdotus eettisten periaatteiden sisällyttämisestä avustusehtoihin on 
kannatettava. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla esim. iltapäivä-
toiminta toteutetaan pääosin avustettavana toimintana, josta kaupunki 
kuitenkin viime kädessä vastaa.

Aloitteessa on esitetty, että yhteisöiltä edellytettäisiin omien eettisten 
periaatteiden laatimista tai olemassaoloa. Tämän sijaan avustusehtoi-
hin voitaisiin sisällyttää ehto kaupungin eettisten periaatteiden noudat-
tamisesta avustettavan toiminnassa siltä osin, kuin ne ovat sovelletta-
vissa avustettavaan toimintaan. Tämä takaisi sen, että eettiset periaat-
teet olisivat yhteneväiset kaupungin periaatteiden kanssa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 07.09.2021 § 133

HEL 2021-005587 T 00 00 03

Lausunto
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta jakaa valtuutettu Karhuvaaran nä-
kemyksen eettisten periaatteiden merkityksestä avustusten myöntämi-
sen perusteena. Lautakunta ei kuitenkaan tue aloitteen esitystä edellyt-
tää yhteisöiltä omien eettisten periaatteiden laatimista ja olemassaoloa 
sekä niiden omavalvontasuunnitelmaa avustushakemuksissa avustuk-
sen myöntämisen yhtenä edellytyksenä. Lautakunta kuitenkin näkee 
avustusta saavien yhteisöjen toiminnan eettisyyden tukemisen ja seu-
raamisen tärkeänä.

Helsingin kaupunki saa vuositasolla noin 3 000 – 3 500 avustushake-
musta. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustusten piirissä on hyvin 
moninainen joukko yhteisöjä. On vakiintuneita toimijoita, joilla on am-
mattimaista toimintaa ja työntekijöitä. Toisaalta on myös merkittävä 
joukko yhteisöjä, joiden toiminta nojaa täysin vapaaehtoistyöhön. Re-
surssit siis vaihtelevat toimijoiden joukossa paljon. Kaikkien yhteisöjen 
on kuitenkin laadittava asiakirjat, joita edellytetään esimerkiksi avustus-
ten käytön selvityksen osalta ja osana yhdistystoimintaa. Osaltaan näi-
den asiakirjojen kautta on mahdollista seurata toiminnan eettisyyttä. 
Monilla toimijoilla on myös käytössä omia periaatteita ja suunnitelmia, 
joilla toiminnan eettisyyttä voidaan kehittää ja seurata.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on valmisteltu vuodesta 2020 läh-
tien toimialan yhteisiä avustettavan toiminnan eettisiä periaatteita. Pe-
riaateluonnos on syntynyt toimialan yhteisen valmistelun tuloksena ja 
se perustuu Helsingin kaupungin eettisiin periaatteisiin. Luonnoksen 
käsittely toimijakentän kanssa on aloitettu keväällä ja sitä jatketaan 
syksyllä 2021. Periaatteista ja niiden käyttämisestä päätetään osana 
toimialan palvelustrategiaa vuoden 2021 aikana. Toimijoita tuetaan 
vuoden 2022 aikana eettisten periaatteiden soveltamisessa ja huo-
mioimisessa esimerkiksi tiedottamalla ja tarjoamalla koulutussisältöjä. 
Avustushauissa hakijoilta aiotaan edellyttää sitoutumista toimialan eet-
tisiin periaatteisiin kaikissa avustuslajeissa ja hakemuksissa vuoden 
2023 alusta lähtien.

Nuorisotoiminnan avustuksissa toiminnan eettisyyttä on seurattu osit-
tain erilaisin tavoin riippuen yhteisön toiminnasta ja resursseista sekä 
avustusmuodosta. Suurin osa nuorisojaoston toiminta-avustusten pii-
rissä olevista yhdistyksistä perustuu täysin vapaaehtoistyöhön. Kaik-
kien toiminta-avustusta saavien yhdistysten toiminnan eettisyyttä on 
seurattu avustuksen käytön selvityksissä esimerkiksi tilinpäätösten ja 
toimintakertomusten kautta. Isommat nuorisojärjestöt voivat hakea 
myös nuorisojaoston palkkausavustusta, jonka valmistelussa tehdään 
kolmen vuoden välein yhdistysten toiminnan ja tulosten laaja arviointi-
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kierros. Arvioinnissa on seurattu toiminnan eettisyyttä ja sitä, millä kei-
noilla yhteisö itse toteuttaa ja kehittää toimintansa eettisyyttä.

Kulttuurin avustusten osalta arviointiperusteissa on tarkasteltu muiden 
asioiden ohella myös toiminnan monimuotoisuutta ja tasa-arvoa, saa-
vutettavuutta ja osallisuutta. Lisäksi arviointiperusteisiin on kuulunut 
myös kyky arvioida omaa toimintaa ja sen reflektoimista. Kaikkia ar-
viointiperusteita ei ole ollut välttämätöntä täyttää, mutta avustussum-
mien kasvaessa yhä useampien arviointiperusteiden on täytyttävä.

Myös liikunnan avustuksissa toiminnan eettisyyttä on painotettu jo ai-
emmin. Vuodesta 2016 alkaen liikunnan avustusperiaatteisiin on kuu-
lunut kriteeri, jonka mukaan avustusta saavien seurojen edellytetään 
noudattavan hyvän hallintotavan sekä Reilun Pelin (liikuntajärjestöjen 
yhteinen kuvaus liikunnan ja urheilun hyvästä toiminnasta) omassa 
toiminnassaan. Liikuntapalvelu on käynyt keskustelua Suomen Olym-
piakomitean kanssa vastuullisen seuratoiminnan edistämisestä helsin-
kiläisissä seuroissa esim. koulutuksen ja neuvonnan keinoin. Olympia-
komitea on yhdessä lajiliittojen kanssa mm. laatinut urheiluyhteisön yh-
teisen vastuullisuusohjelman vuosille 2020–2024, tavoitteena vahvistaa 
vastuullisia toimintatapoja urheiluyhteisössä. Liikuntapalvelu tiedottaa 
helsinkiläisiä seuroja mm. Olympiakomitean vastuullisuusklinikoista se-
kä vastuullisen valmentajan verkkokurssi-kokonaisuudesta.

Lisäksi koko toimialan avustuksen saajista valikoituu vuosittain joukko 
sekä isoja että pienempiä yhteisöjä tilinpidontarkastukseen, jossa eten-
kin talouden ja hallinnon eettisyyttä seurataan.

Avustuksen myöntäjän ja saajan suhde perustuu aina olennaisesti luot-
tamukseen. Vastuu toiminnan eettisyydestä on ensisijaisesti toimijalla 
itsellään. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala edistää avustettavan toimin-
nan eettisyyttä seurannalla ja tukemalla avustuksen saajia toiminnan 
eettisyyden kehittämisessä.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi
Veikko Kunnas, kulttuurin edistämisen päällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi
Markku Toivonen, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 89053

markku.toivonen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 24.08.2021 § 36
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HEL 2021-005587 T 00 00 03

Lausunto

Pelastuslautakunta totesi olevan tärkeää, että kaupungin myöntämiä 
avustuksia käytetään paitsi avustusten myöntämisperusteet, myös 
kaupungin omat eettiset periaatteet huomioiden.  

Pelastuslautakunta huomauttaa kuitenkin, että avustuksia saavat jär-
jestöt ovat toimintansa laajuus ja ammattimaisuus huomioiden hyvin 
erilaisia, mikä asettaa niille myös rajalliset kyvyt erilaisten hallinnollisten 
ja periaatteellisten avustuksia koskevien vaatimusten täyttämiselle. Jär-
jestöjen toimintaan soveltuvat eettiset periaatteet voivat olla erilaisia, 
eri tavalla painottuvia tai erilaajuisia avustettavan toiminnan luonteesta 
johtuen. 

Eettisten periaatteiden laadintaan, omavalvontaan ja viranomaisvalvon-
taan liittyvä työ huomioiden olisi tarkoituksenmukaista, että kaupunki 
laatii avustettaville järjestöille vähimmäiskriteerit täyttävät yhteiset eetti-
set periaatteet ja mallin omavalvonnan vähimmäistasosta, jotka sitten 
voidaan asettaa avustusten myöntämisen yhdeksi perusteeksi. Toimia-
lasta ja toiminnan luonteesta riippuen vähimmäistasoa voidaan lauta-
kuntien avustusperusteissa erikseen korottaa. 

Esittelijä
pelastuskomentaja
Jani Pitkänen

Lisätiedot
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

henri.nordenswan(a)hel.fi
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§ 887
Valtuutettu Emma Karin aloite perhemyönteisyyden ja synnytysko-
kemusten parantamisesta

HEL 2021-006124 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta 
Vanhasen ehdotuksesta.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Emma Karin aloite
2 HUSin lausunto 10.8.2021_ (2)
3 HUS Naistentaudit ja synnytykset toimiala, 10.8.2021, liite, loppuraportti 

(3)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Emma Kari ja 13 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan 
toimenpiteitä perhemyönteisyyden ja synnytyskokemusten parantami-
seen sekä synnytyssairaaloiden, neuvoloiden ja perhekeskusten yh-
teistyön lisäämiseen.   

Perheiden terveyttä ja hyvinvointia edistetään jo nykysin moniammatil-
lisen yhteistyön toimenpitein. Sosiaali- ja terveystoimiala on sitoutunut 
WHO:n vauva- ja perhemyönteisyysohjelmaan. HUS ja neuvolat toimi-
vat yhteisten käytäntöjen mukaan mm. sylivalmennusten ja perheiden 
tarpeet huomioivan sujuvan kotiutumisen järjestämisessä. Vauvaperhe-
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toiminnassa perheille esitellään varhaiskasvatuksen ja lapsiperheiden 
palveluja.    

Synnytyskokemusten parantamiseksi HUSissa on valmistunut työryh-
män raportti (liite 3) synnytyksen aikaisesta hoidosta ja menettelyta-
voista, potilaan oikeuksien, itsemääräämisoikeuden ja koskematto-
muuden varmistamisen näkökulmasta. Raporttiin perustuvat kehittä-
mistoimet ja henkilökunnan koulutus jatkuvat parhaillaan.    

Asiasta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan ja Helsingin ja Uu-
denmaan sairaanhoitopiirin lausunnot. Vastaus on lausuntojen mukai-
nen.  

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
antaa vastauksen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 
15 valtuutettua. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Emma Karin aloite
2 HUSin lausunto 10.8.2021_ (2)
3 HUS Naistentaudit ja synnytykset toimiala, 10.8.2021, liite, loppuraportti 

(3)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 15.11.2021 § 863

HEL 2021-006124 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

15.11.2021 Pöydälle
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Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Tuomas 
Rantasen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.10.2021 § 248

HEL 2021-006124 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu 
Emma Karin ja 13 muun valtuutetun perhemyönteisyyttä ja synnytysko-
kemusten parantamista koskevasta valtuustoaloitteesta seuraavan lau-
sunnon:

”Aloitteessa edellytetään, että Helsingin kaupunki ryhtyy toimiin lisätäk-
seen perhemyönteisyyttä ja parantaakseen synnytyskokemuksia HU-
Sin synnytyssairaaloissa. Lisäksi aloitteessa edellytetään selvitettävän 
keinoja lisätä synnytyssairaaloiden sekä neuvoloiden ja perhekeskus-
ten yhteistyötä.

Perhemyönteisyys sosiaali- ja terveystoimialalla

Vuoden 2021 kaupunkistrategian mukaisesti sosiaali- ja terveystoimiala 
on sitoutunut WHO:n vauva- ja perhemyönteisyysohjelmaan perheiden 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Vauva- ja perhemyönteisyy-
sohjelman mukaisesti neuvoloiden toimintaa ja käytänteitä kehitetään 
huomioimaan yhä paremmin imeväisikäisten ravitsemukseen, varhai-
seen vuorovaikutukseen ja vanhemmuuteen liittyviä osa-alueita. Oh-
jelmassa vahvistetaan monialaista yhteistyötä muun muassa ravitse-
musterapian, suun terveydenhuollon ja lapsiperheiden kotipalvelun 
kanssa.

Perheitä valmennetaan vauvan tuloon sekä synnytykseen ryhmä- ja 
yksilötapaamisilla. Varhaisen vuorovaikutuksen sekä vanhemmuuden 
tukeminen ovat neuvolatyön keskeisiä periaatteita. Vauva- ja perhe-
myönteisyysohjelman tavoitteena on kehittää toimintatapoja edelleen. 
Tavoitteena ovat yhtenäiset ja näyttöön perustuvat käytännöt perhei-
den ohjaukseen ja opastamiseen. Neuvolan tarkoituksena on myös ke-
hittää sähköisiä aineistoja palvelemaan perheitä vauvan hoitoon ja 
vanhemmuuteen liittyvissä asioissa.
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Neuvoloiden perhevalmennus on monitoimijaisuuteen ja toiminnallisuu-
teen perustuvaa ryhmämuotoista toimintaa, jota tarjotaan etäyhteyksin 
ensimmäistä lastaan odottaville perheille. Perhevalmennuksen tarkoi-
tuksena on tarjota tietoa raskaudesta, synnytyksestä, vauvan hoidosta 
ja vanhemmuudesta. Verkkoperhevalmennuksessa perheet saavat 
myös tietoa vauvaperheille suunnatusta toiminnasta alueellaan. Leikki-
puistot järjestävät vauvaperhetoimintaa neuvoloiden perhevalmennuk-
sen jatkoksi.

Vauvaperhetoiminta on ryhmämuotoista avoimen varhaiskasvatuksen 
toimintaa vauvaperheille. Vauvaperhetoiminnan sisällöt ovat varhainen 
vuorovaikutus, vauvan vuorokausirytmi ja vanhempana oleminen. Vau-
vaperhetoiminnassa perheille esitellään alueen avoimen varhaiskasva-
tuksen ja lapsiperheiden palveluita.

Neuvoloiden ja synnytyssairaaloiden välinen yhteistyö

Neuvoloilla sekä HUSilla on yhteisesti sovittuja käytäntöjä, kuten syli-
valmennukset sekä sujuva kotiutuminen -hanke. Syli-valmennukset on 
suunnattu synnytystä jännittäville. Ne järjestetään sosiaali- ja terveys-
toimialan sekä HUSin yhteistyönä. Valmennukset toteutetaan korona-
pandemian aikana etäyhteyksin ja valmennuksia ohjaavat neuvolan 
terveydenhoitajat sekä synnytyssairaaloiden kätilöt. Sujuva kotiutumi-
nen -hankkeen tarkoituksena on päivittää ja suunnitella yhteisiä käytän-
töjä liittyen raskauden aikaiseen ohjaukseen sekä perheiden tukemi-
seen syntymän jälkeisten kahden viikon aikana. Perheiden tarpeet 
huomioidaan perhekohtaisesti.

Neuvolat ja HUS tekevät yhteistyötä riskiraskauksien seurantojen osal-
ta. Synnytyksen jälkeiset kaksi viikkoa hoitovastuu on synnytyssairaa-
lalla, jos sinä aikana ilmenee erityistä tuen tarvetta. Yhteinen tietojär-
jestelmä Apotti mahdollistaa paremmin tiedonkulun synnytyssairaaloi-
den ja neuvoloiden välillä. Apotin kautta neuvolat saavat muun muassa 
tiedon synnytyksestä aikaisempaa nopeammin.

Yhteenvetona sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että sosiaali- ja ter-
veystoimiala on sitoutunut WHO:n vauva- ja perhemyönteisyysohjel-
maan perheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Sosiaali- ja 
terveyslautakunta toteaa myös, että synnytyssairaaloiden ja neuvoloi-
den sekä perhekeskusten välillä tehdään yhteistyötä. Yhteistyötä vah-
vistetaan edelleen yhteistyöhankkeilla sekä säännöllisellä vuoropuhe-
lulla, jotta synnytyssairaaloiden, neuvoloiden ja perhekeskusten välinen 
yhteydenpito lisääntyy ja perheistä voidaan huolehtia entistä kokonais-
valtaisemmin perheen herkässä vaiheessa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
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Perheiden terveyttä ja hyvinvointia edistetään sosiaali- ja terveystoimia-
lalla moniammatillisella yhteistyöllä. Perheiden terveyden ja hyvinvoin-
nin edistämisellä ehkäistään vanhempien mielenterveyden ongelmia 
sekä perheiden syrjäytymistä. Hyvän ravitsemuksen ja imetyksen tu-
kemisen kautta ehkäistään kansantauteja. Perhemyönteisyyden ja 
synnytyskokemusten parantamiseen liittyvät toimet kohdistuvat laajasti 
lapsiperheisiin ja lisäävät peruspalvelujen tasapuolista laatua.”

Käsittely

26.10.2021 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Sosiaali- ja terveyslautakunta ei katsonut tarpeelliseksi kuulla asiassa 
kutsuttua asiantuntijaa, eikä tämä siitä syystä osallistunut kokoukseen. 

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Oula Silvennoinen: Ehdotan lausunnon hyväksymistä lisättynä 
täydennyksellä lausunnon ensimmäisen kappaleen tekstiin:

"Helsingin uuteen kaupunkistrategiaan on kirjattu tavoite tehdä Helsin-
gistä 'paras kaupunki perustaa perhe: kehitämme raskauteen ja synny-
tykseen liittyviä palveluita perheitä kuunnellen sekä tarjoamme vauva-
perheille varhaista matalan kynnyksen tukea esimerkiksi kotipalvelui-
na.'

Sen mukaisesti lautakunta edellyttää, että Helsinki ryhtyy selvittämään 
laajasti perheiden kokemuksia ja laatii tulosten pohjalta yhdessä HUSin 
kanssa toimenpideohjelman. Ohjelman avulla parannetaan odottajien 
ja synnyttäjien kokemusta, kavennetaan synnytyssairaalan ja äitiys-
neuvolan välistä kuilua ja huomioidaan perhekeskeisyys kaikessa toi-
minnassa. Mahdollisia keinoja voivat olla kätilöiden tuominen äitiysneu-
volaan, 'kysy kätilöltä' -toiminnan laajentaminen ja synnytyssairaalaan 
tutustumisen kehittäminen mahdollisuuksien mukaan paikan päällä."

Kannattaja: jäsen Samuel Adouchief

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavan äänestyksen 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Oula Silvennoinen)
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Jaa-äänet: 8
Pentti Arajärvi, Maaret Castrén, Laura Korpinen, Seija Muurinen, Matti 
Niiranen, Mikko Paunio, Daniel Sazonov, Sinikka Vepsä

Ei-äänet: 4
Samuel Adouchief, Ahto Apajalahti, Björn Månsson, Oula Silvennoinen

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Minna Lindgren

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 8 - 
4 (poissa 1).

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta esittelijän ehdotuksen mu-
kaisen lausunnon.

05.10.2021 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Viivi Väänänen, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 42303

viivi.vaananen(a)hel.fi
Kirsi Otronen, ylihoitaja, puhelin: 310 53107

kirsi.otronen(a)hel.fi
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§ 888
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 46

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto  
- elinkeinojaosto  
- sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 
uudistusjaosto

15.11.2021

  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta 16.11.2021
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta  
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto 16.11.2021
kaupunkiympäristölautakunta 16.11.2021
- ympäristö- ja lupajaosto  
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 18.11.2021
pelastuslautakunta  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 16.11.2021
- kulttuuri- ja kirjastojaosto  
- liikuntajaosto 18.11.2021
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta  
- sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto  
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos 15.11.2021
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos  
- liikenneliikelaitos  
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta 16.11.2021
  
pormestari  
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apulaispormestarit  
- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  
- kaupunkiympäristön toimiala  
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  
- sosiaali- ja terveystoimiala  
  
kaupunginkanslian viranhaltijat  
  
henkilöstökassatoimikunta  

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

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 869, 870, 871, 872, 873 (A)), 874, 875, 876, 877, 879, 
880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887 ja 888 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 873 (B)) ja 878 §:t.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: 09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

Juhana Vartiainen
puheenjohtaja

Saara Nirkko
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Matias Pajula Marcus Rantala

Paavo Arhinmäki

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 07.12.2021.


