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Kokousaika 14.01.2015 18:00  20:31

Kokouspaikka Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu 20

Läsnä

Jäsenet

Puoskari, Mari kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. 

varapuheenjohtaja
Paavolainen, Sara kaupunginvaltuuston 2. 

varapuheenjohtaja
AlankoKahiluoto, Outi
Andersson, Hennariikka
Anttila, Maija
Arajärvi, Pentti
Arhinmäki, Paavo
AskoSeljavaara, Sirpa
Brettschneider, Gunvor
Chydenius, Jussi
Ebeling, Mika
Enroth, Matti
Hakanen, Yrjö
Hakola, Juha
Hamid, Jasmin poistui 19:28, poissa: 19§  23§
Hetemaj, Fatbardhe
Holopainen, Mari
Honkasalo, Veronika
Hursti, Rene
Huru, Nina
Ikävalko, Suzan
Jalovaara, Ville
Järvinen, Jukka
Kanerva, Seppo
Kantola, Helena
Karhuvaara, Arja
Kari, Emma
Kivekäs, Otso
Koivulaakso, Dan
Kolbe, Laura
Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi
Kousa, Tuuli
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Krohn, Minerva
Lindell, Harri
Lipponen, Päivi
Loukoila, Eija
Lovén, Jape
Majuri, Pekka
Modig, Silvia
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija
Månsson, Björn
Mäki, Terhi
Mäkimattila, Sari
Männistö, Lasse poistui 19:28, poissa: 19§  23§
Nieminen, Jarmo
Niiranen, Matti
Oskala, Hannu
Packalén, Tom
Pajamäki, Osku
Pakarinen, Pia
Pelkonen, Jaana poistui 19:24, poissa: 19§  23§
Peltokorpi, Terhi
Perälä, Erkki
Puhakka, Sirpa
Raatikainen, Mika
Raittinen, Timo
Rantala, Marcus
Rantanen, Tuomas
Rauhamäki, Tatu
Rautava, Risto
Razmyar, Nasima
Rissanen, Laura
Rydman, Wille
Storgård, Päivi
Stranius, Leo
Sumuvuori, Johanna saapui 18:08, poissa: 1§  4§
Taipale, Ilkka
Torsti, Pilvi
Urho, UllaMarja
Wallgren, Thomas
Vapaavuori, Jan
FinneElonen, Laura varajäsen
Hussein, Mohamed Abdirahim varajäsen

saapui 18:07, poissa: 1§  2§
Hyttinen, Nuutti varajäsen
Ingervo, Sirkku varajäsen
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Korkkula, Vesa varajäsen
Laaksonen, Heimo varajäsen

saapui 19:24, poissa: 1§  18§
Lehtipuu, Otto varajäsen

saapui 19:28, poissa: 1§  18§
Moisio, Elina varajäsen
Möller, Antti varajäsen

saapui 19:28, poissa: 1§  18§
Nyholm, Henrik varajäsen
Sevander, Tomi varajäsen
Sydänmaa, Johanna varajäsen

saapui 19:28, poissa: 1§  18§
Taipale, Kaarin varajäsen
Ylikahri, Ville varajäsen

Muut

Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
poissa: 15 §

Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja
Viljanen, Ritva apulaiskaupunginjohtaja
Sutinen, Pia vs. apulaiskaupunginjohtaja
Sinnemäki, Anni apulaiskaupunginjohtaja
Korhonen, Tapio kansliapäällikkö
Sarvilinna, Sami kaupunginlakimies
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Summanen, Juha hallintojohtaja
Andersson, Victor kaupunginsihteeri
Erroll, Katri vs. kaupunginsihteeri
Härmälä, Timo kaupunginsihteeri
Matikainen, Kristiina kaupunginsihteeri
Nyfors, Maria kaupunginsihteeri
Rautanen, MarjaLiisa kaupunginsihteeri
Thoden, Annikki vs. kaupunginsihteeri
Vallittu, Anja kaupunginsihteeri
Mickwitz, Leena kaupunginsihteeri
Linden, Timo vs. apulaiskaupunginsihteeri
Villeneuve, Anna hallintoasiantuntija
Kari, Tapio viestintäpäällikkö
Katajamäki, Paula tiedottaja
Djupsjö, Stefan ylikielenkääntäjä
Peltonen, Antti hallintopäällikkö
Pennanen, SariAnna johtava kaupunginasiamies

Asiantuntijat
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Aho, Mikko virastopäällikkö
Mollgren, Dan projektipäällikkö
Reinikainen, Mikko projektipäällikkö
Puumalainen, Niina projektijohtaja

Puheenjohtaja

Mari Puoskari kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
118, 2022 §

Harry Bogomoloff kaupunginvaltuuston 1. 
varapuheenjohtaja
19 §

Pöytäkirjanpitäjä

Antti Peltonen hallintopäällikkö
117, 2023 §

SariAnna Pennanen johtava kaupunginasiamies
1819 §
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Tid 14.01.2015 18:00  20:31

Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20

Närvarande

Ledamöter

Puoskari, Mari stadsfullmäktiges ordförande
Bogomoloff, Harry stadsfullmäktiges I vice ordförande
Paavolainen, Sara stadsfullmäktiges II vice ordförande
AlankoKahiluoto, Outi
Andersson, Hennariikka
Anttila, Maija
Arajärvi, Pentti
Arhinmäki, Paavo
AskoSeljavaara, Sirpa
Brettschneider, Gunvor
Chydenius, Jussi
Ebeling, Mika
Enroth, Matti
Hakanen, Yrjö
Hakola, Juha
Hamid, Jasmin avlägsnade sig 19:28, frånvarande: 

19§  23§
Hetemaj, Fatbardhe
Holopainen, Mari
Honkasalo, Veronika
Hursti, Rene
Huru, Nina
Ikävalko, Suzan
Jalovaara, Ville
Järvinen, Jukka
Kanerva, Seppo
Kantola, Helena
Karhuvaara, Arja
Kari, Emma
Kivekäs, Otso
Koivulaakso, Dan
Kolbe, Laura
Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi
Kousa, Tuuli
Krohn, Minerva
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Lindell, Harri
Lipponen, Päivi
Loukoila, Eija
Lovén, Jape
Majuri, Pekka
Modig, Silvia
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija
Månsson, Björn
Mäki, Terhi
Mäkimattila, Sari
Männistö, Lasse avlägsnade sig 19:28, frånvarande: 

19§  23§
Nieminen, Jarmo
Niiranen, Matti
Oskala, Hannu
Packalén, Tom
Pajamäki, Osku
Pakarinen, Pia
Pelkonen, Jaana avlägsnade sig 19:24, frånvarande: 

19§  23§
Peltokorpi, Terhi
Perälä, Erkki
Puhakka, Sirpa
Raatikainen, Mika
Raittinen, Timo
Rantala, Marcus
Rantanen, Tuomas
Rauhamäki, Tatu
Rautava, Risto
Razmyar, Nasima
Rissanen, Laura
Rydman, Wille
Storgård, Päivi
Stranius, Leo
Sumuvuori, Johanna anlände 18:08, frånvarande: 1§  4§
Taipale, Ilkka
Torsti, Pilvi
Urho, UllaMarja
Wallgren, Thomas
Vapaavuori, Jan
FinneElonen, Laura ersättare
Hussein, Mohamed Abdirahim ersättare

anlände 18:07, frånvarande: 1§  2§
Hyttinen, Nuutti ersättare
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Ingervo, Sirkku ersättare
Korkkula, Vesa ersättare
Laaksonen, Heimo ersättare

anlände 19:24, frånvarande: 1§  
18§

Lehtipuu, Otto ersättare
anlände 19:28, frånvarande: 1§  
18§

Moisio, Elina ersättare
Möller, Antti ersättare

anlände 19:28, frånvarande: 1§  
18§

Nyholm, Henrik ersättare
Sevander, Tomi ersättare
Sydänmaa, Johanna ersättare

anlände 19:28, frånvarande: 1§  
18§

Taipale, Kaarin ersättare
Ylikahri, Ville ersättare

Övriga

Pajunen, Jussi stadsdirektör
frånvarande: 15 §

Sauri, Pekka biträdande stadsdirektör
Viljanen, Ritva biträdande stadsdirektör
Sutinen, Pia stf. biträdande stadsdirektör
Sinnemäki, Anni biträdande stadsdirektör
Korhonen, Tapio kanslichef
Sarvilinna, Sami stadsjurist
Saxholm, Tuula finansdirektör
Summanen, Juha förvaltningsdirektör
Andersson, Victor stadssekreterare
Erroll, Katri stf. stadssekreterare
Härmälä, Timo stadssekreterare
Matikainen, Kristiina stadssekreterare
Nyfors, Maria stadssekreterare
Rautanen, MarjaLiisa stadssekreterare
Thoden, Annikki stf. stadssekreterare
Vallittu, Anja stadssekreterare
Mickwitz, Leena stadssekreterare
Linden, Timo stf. biträdande stadssekreterare
Villeneuve, Anna förvaltningsexpert
Kari, Tapio kommunikationschef
Katajamäki, Paula informatör
Djupsjö, Stefan övertranslator
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Peltonen, Antti förvaltningschef
Pennanen, SariAnna ledande stadsombudsman

Sakkunniga

Aho, Mikko verkschef
Mollgren, Dan projektchef
Reinikainen, Mikko projektchef
Puumalainen, Niina projektchef

Ordförande

Mari Puoskari stadsfullmäktiges ordförande
118, 2022 §

Harry Bogomoloff stadsfullmäktiges I vice ordförande
19 §

Protokollförare

Antti Peltonen förvaltningschef
117, 2023 §

SariAnna Pennanen ledande stadsombudsman
1819 §
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§ Asia

1 Pj/1 Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Namnupprop, laglighet och beslutförhet

2 Pj/2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Val av protokolljusterare

3 Kj/3 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta 
vuodeksi 2015
Val av ordförande och vice ordförande för stadsfullmäktige för år 2015

4 Kj/4 Muutoksia kaupunginvaltuuston kokoonpanossa
Ändringar i stadsfullmäktiges sammansättning

5 Kj/5 Kaupunginhallituksen jäsenten valinta toimikaudeksi 2015  2016
Val av ledamöter i stadsstyrelsen för mandattiden 2015  2016

6 Kj/6 Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten valinta toimikaudeksi 
2015 – 2016
Val av ledamöter i stadsstyrelsens koncernsektion för mandattiden 
2015  2016

7 Kj/7 Kaupunginhallituksen johtamisen jaoston jäsenten valinta 
toimikaudeksi 2015 – 2016
Val av ledamöter i stadsstyrelsens ledarskapssektion för mandattiden 
2015  2016

8 Kj/8 Kaupunginhallituksen tietotekniikkajaoston jäsenten valinta 
toimikaudeksi 2015 – 2016
Val av ledamöter i stadsstyrelsens ITsektion för mandattiden 2015  
2016

9 Kj/9 Tarkastuslautakunnan varajäsenen valinta
Val av ersättare i revisionsnämnden

10 Kj/10 Rakennuslautakunnan varajäsenen valinta
Val av ersättare i byggnadsnämnden

11 Kj/11 Eläintarhan johtokunnan jäsenen ja puheenjohtajan valinta
Val av ledamot och ordförande i direktionen för djurgården

12 Kj/12 Nuorisolautakunnan jäsenen valinta
Val av ledamot i ungdomsnämnden

13 Kj/13 Opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenen valinta
Val av ledamot i utbildningsnämndens svenska sektion
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14 Kj/14 Sosiaali ja terveyslautakunnan jäsenen sekä sen toisen jaoston 
jäsenen ja puheenjohtajan valinta
Val av ledamot i social och hälsovårdsnämnden och av ledamot och 
ordförande i nämndens andra sektion

15 Kj/15 Lainan myöntäminen Stiftelsen Arcada säätiölle Arcadahallen 
liikuntahallin rakentamiseen
Lån till Stiftelsen Arcada för byggande av idrottshallen Arcadahallen

16 Ryj/16 Rakentamispalvelun (Staran) johtosäännön muuttaminen
Ny instruktion för byggtjänsten (Stara)

17 Kaj/17 Vuokrausperusteet kahdelle pientalotontille Vuosaaren 
Aurinkolahdessa (Vuosaari, Aurinkolahti, tontit 54288/7 ja 54289/2)
Arrendegrunder för två småhustomter i Solvik i Nordsjö (tomterna 
54288/7 och 54289/2)

18 Kaj/18 Koivusaaren osayleiskaavan hyväksyminen (nro 12180)
Delgeneralplan för Björkholmen (nr 12180)

19 Kaj/19 KeskiPasilan keskustakorttelin asemakaava ja asemakaavan 
muuttaminen (nro 12261, Pasilan keskustakortteli)
Detaljplan och detaljplaneändring för centrumkvarteret i Mellersta Böle 
(nr 12261)

20 Kaj/20 Käpylän Olympiakylän asemakaavan muuttaminen (nro 12121, 
Olympiakylä)
Detaljplaneändring för Olympiabyn i Kottby (nr 12121)

21 Kaj/21 Suutarilan Siltalanpuiston alueen asemakaavan muuttaminen (nro 
12243, Siltalanpuiston alue)
Detaljplaneändring för Brobyparken med omgivning i Skomakarböle 
(nr 12243)

22 Kaj/22 Laajasalon Stansvikin alueen asemakaava (nro 11960, Stansvikin 
alue)
Detaljplan för Stansviksområdet i Degerö (nr 11960)

23 /23 Kokouksen kuluessa jätettiin seuraavat kuusi aloitetta
Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande sex motioner
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§ 1
Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi.

Nimenhuuto ja estyneet

Nykyisenä kaupunginvaltuuston puheenjohtajana Mari Puoskari avasi 
kuntalain 39 §:n nojalla kokouksen ja ryhtyi hoitamaan puheenjohtajan 
tehtäviä, kunnes kaupunginvaltuuston puheenjohtaja sekä 
ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja valittiin.

Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen tämän kokouksen osalta 
olivat jättäneet läsnäololistassa mainitut valtuutetut ja heidän tilalleen 
oli kutsuttu listasta ilmenevät varavaltuutetut

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu 
koolle kuntalain ja kaupunginvaltuuston työjärjestyksen edellyttämässä 
järjestyksessä. Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi 
kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella 
puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja 
päätösvaltainen. 

Liitteet

1 Läsnäololista
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§ 2
Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjantarkastajiksi valittiin 
valtuutetut Outi AlankoKahiluoto ja Marcus Rantala sekä 
varatarkastajiksi valtuutetut Jan Vapaavuori ja Sara Paavolainen.
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§ 3
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien 
valinta vuodeksi 2015

HEL 2014013115 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti valita vuodeksi 2015 puheenjohtajakseen 
Mari Puoskarin sekä ensimmäiseksi varapuheenjohtajakseen Harry 
Bogomoloffin ja toiseksi varapuheenjohtajakseen Sara Paavolaisen.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että 
keskustelun kuluessa oli valtuutettu Lasse Männistö ehdottanut, että 
kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi kuluvaksi vuodeksi valittaisiin 
valtuutettu Mari Puoskari, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi 
valtuutettu Harry Bogomoloff ja toiseksi varapuheenjohtajaksi 
valtuutettu Sara Paavolainen.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtaja totesi, että koska muita ehdotuksia ei ollut tehty 
kaupunginvaltuusto oli yksimielisesti päättänyt valita vuodeksi 2015 
puheenjohtajakseen valtuutettu Mari Puoskarin, ensimmäiseksi 
varapuheenjohtajakseen valtuutettu Harry Bogomoloffin ja toiseksi 
varapuheenjohtajakseen valtuutettu Sara Paavolaisen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää valita vuodeksi 2015 puheenjohtajan sekä 
ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän 
kohdan osalta heti.

Esittelijän perustelut
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Kuntalain 12 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan 
puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia 
toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä 
toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa 
vaalitoimituksessa.

Helsingin kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 1 §:n 1 momentin 
mukaan kaupunginvaltuusto valitsee kunkin vuoden ensimmäisessä 
kokouksessaan keskuudestaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja 
toisen varapuheenjohtajan.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Tiedoksi; Kunnallisvalitus, valtuusto

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 08.12.2014 § 1289

HEL 2014013115 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita vuodeksi 2015 puheenjohtajan sekä 
ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän 
kohdan osalta heti.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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§ 4
Muutoksia kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

HEL 2014014638 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

1. todeta, että valtuutettu Anni Sinnemäen luottamustoimi on 
päättynyt

2. todeta, että kuntalain 11 §:n 2 momentin mukaisesti 
kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet uudeksi 
kaupunginvaltuutetuksi tulee Sirkku Ingervo vuoden 2016 
lopussa päättyväksi toimikaudeksi

3. todeta, että keskusvaalilautakunta nimeää Vihreän liiton 
valtuustoryhmälle 19. varavaltuutetun vuoden 2016 lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus toteaa, että valtuutettu Anni Sinnemäki (Vihr.) on 
menettänyt vaalikelpoisuutensa valtuustoon ottaessaan vastaan 
kaupunkisuunnittelu ja kiinteistötoimen apulaiskaupunginjohtajan viran 
14.1.2015 alkaen. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua 
hänet uudeksi valtuutetuksi tulee sijaantulojärjestyksen mukaisesti 
Vihreän liiton valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu Sirkku 
Ingervo.
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Kuntalain 37 §:n mukaan valtuutetun menettäessä vaalikelpoisuutensa, 
on valtuuston todettava luottamustoimi päättyneeksi.

Vaalilain 93 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston 
puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja, jos 
varavaltuutettujen määrä jää valtuuston toimikauden aikana vajaaksi. 
Keskusvaalilautakunta nimeää varavaltuutetun 20.1.2015 pidettävässä 
kokouksessaan.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Keskusvaalilautakunta
Taloushallintopalvelu liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 15.12.2014 § 1314

HEL 2014014638 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1. todeta, että valtuutettu Anni Sinnemäen luottamustoimi on 
päättynyt

2. todeta, että kuntalain 11 §:n 2 momentin mukaisesti 
kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet uudeksi 
kaupunginvaltuutetuksi tulee Sirkku Ingervo vuoden 2016 
lopussa päättyväksi toimikaudeksi
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3. todeta, että keskusvaalilautakunta nimeää Vihreän liiton 
valtuustoryhmälle 19. varavaltuutetun vuoden 2016 lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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§ 5
Kaupunginhallituksen jäsenten valinta toimikaudeksi 2015 - 2016

HEL 2014012519 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti valita toimikaudeksi 2015  2016 
kaupunginhallitukseen 15 jäsentä ja 15 henkilökohtaista varajäsentä 
sekä puheenjohtajan, ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan 
valituista jäsenistä seuraavasti:

  Jäsenet Henkilökohtaiset 
varajäsenet

1 Kok. Tatu Rauhamäki UllaMarja Urho
2 Kok. Arja Karhuvaara Hannele Luukkainen
3 Kok. Lasse Männistö Jarmo Nieminen
4 Kok. Laura Rissanen Kauko Koskinen
5 Vihr. Emma Kari Tuomas Rantanen
6 Vihr. Otso Kivekäs Tuuli Kousa
7 Vihr. Hannu Oskala Hannu Tuominen
8 SDP Osku Pajamäki Antti Koskela
9 SDP Pilvi Torsti Jorma Bergholm
10 SDP Mirka Vainikka Kaarin Taipale
11 Vas. Silvia Modig Paavo Arhinmäki
12 Vas. Veronika Honkasalo Henrik Nyholm
13 PS Mika Raatikainen Nina Huru
14 RKP Marcus Rantala Björn Månsson
15 Kesk. Terhi Peltokorpi Annina Palm (Kok.)
    
  Puheenjohtaja Tatu Rauhamäki
  I varapuheenjohtaja Osku Pajamäki
  II varapuheenjohtaja Emma Kari

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004
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mari.tammisto(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudeksi 2015  2016 
kaupunginhallitukseen 15 jäsentä ja 15 henkilökohtaista varajäsentä 
sekä puheenjohtajan, ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan 
valituista jäsenistä seuraavasti:

  Jäsenet Henkilökohtaiset 
varajäsenet

1 Kok. Tatu Rauhamäki UllaMarja Urho
2 Kok. Arja Karhuvaara Hannele Luukkainen
3 Kok. Lasse Männistö Jarmo Nieminen
4 Kok. Laura Rissanen Kauko Koskinen
5    
6    
7    
8 SDP Osku Pajamäki Antti Koskela
9 SDP Pilvi Torsti Jorma Bergholm
10 SDP Mirka Vainikka Kaarin Taipale
11 Vas. Silvia Modig Paavo Arhinmäki
12 Vas. Veronika Honkasalo Henrik Nyholm
13 PS Mika Raatikainen Nina Huru
14 RKP Marcus Rantala Björn Månsson
15 Kesk.  Annina Palm (Kok.)
    
  Puheenjohtaja Tatu Rauhamäki
  I varapuheenjohtaja Osku Pajamäki
  II varapuheenjohtaja  

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen jäsenmäärä ja toimikausi
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Kaupunginhallituksen johtosäännön 2 §:n mukaan 
kaupunginhallituksessa on 15 jäsentä ja jokaisella jäsenellä on 
henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi 
vuotta.

Kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallituksen puheenjohtajan 
lisäksi ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Kuntalain 17 §:n 
mukaan valtuusto asettaa kunnanhallituksen.

Vaalikelpoisuus kunnanhallitukseen

Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen (kuntalaki 35 §) on henkilö, joka on 
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1. kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva 
kunnan palveluksessa oleva henkilö;

2. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä 
tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien 
asioiden valmistelusta; eikä

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai 
siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa 
yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle 
kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden 
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan 
yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja 
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään 
ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa 
ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan 
tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön 
palveluksessa olevia henkilöitä.

Tasaarvo

Laki naisten ja miesten välisestä tasaarvosta 4a §:n mukaan valtion 
komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä 
sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä 
lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä 
kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään 
ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee 
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mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista 
jäsenpaikkaa kohden.

Luottamushenkilöiden vaalin toimittaminen

Vaalissa tulevat valituiksi se tai ne, jotka ovat saaneet eniten ääniä.

Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii 
läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan 
jakamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä 
yhdellä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä 
ylempään kokonaislukuun.

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos 
varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen 
vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän 
varajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat 
varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai 
korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.

Suhteellista vaalia toimitettaessa on noudatettava soveltuvin osin, mitä 
kunnallisvaaleista säädetään. Lisäksi valtuusto voi antaa määräyksiä 
vaalin toimittamisesta. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös 
enemmistövaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan 
ratkaisee arpa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelu liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 15.12.2014 § 1315
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HEL 2014012519 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudeksi 2015  2016 
kaupunginhallitukseen 15 jäsentä ja 15 henkilökohtaista varajäsentä 
sekä puheenjohtajan, ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan 
valituista jäsenistä seuraavasti:

  Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
1 Kok. Tatu Rauhamäki UllaMarja Urho
2 Kok. Arja Karhuvaara Hannele Luukkainen
3 Kok. Lasse Männistö Jarmo Nieminen
4 Kok. Laura Rissanen Kauko Koskinen
5    
6    
7    
8 SDP Osku Pajamäki Antti Koskela
9 SDP Pilvi Torsti Jorma Bergholm
10 SDP Mirka Vainikka Kaarin Taipale
11 Vas. Silvia Modig Paavo Arhinmäki
12 Vas. Veronika Honkasalo Henrik Nyholm
13 PS Mika Raatikainen Nina Huru
14 RKP Marcus Rantala Björn Månsson
15 Kesk.  Anniina Palm (Kok.)
    
  Puheenjohtaja Tatu Rauhamäki
  I varapuheenjohtaja Osku Pajamäki 
  II varapuheenjohtaja  

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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§ 6
Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten valinta 
toimikaudeksi 2015 – 2016

HEL 2014013178 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti valita kaupunginhallituksen toimikaudeksi 
2015  2016 kaupunginhallituksen konsernijaostoon yhdeksän jäsentä 
ja yhdeksän henkilökohtaista varajäsentä sekä puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan valituista jäsenistä seuraavasti:

  Jäsenet Henkilökohtaiset 
   varajäsenet
1 Kok. Lasse Männistö Arja Karhuvaara
2 Kok. Laura Rissanen Kauko Koskinen
3 Kok. UllaMarja Urho Jarmo Nieminen
4 Vihr. Tuuli Kousa Hannu Oskala
5 Vihr. Tuomas Rantanen Emma Kari
6 SDP Osku Pajamäki Kaarin Taipale
7 SDP Pilvi Torsti Jorma Bergholm
8 Vas. Silvia Modig Paavo Arhinmäki
9 PS Mika Raatikainen Nina Huru
    
  Puheenjohtaja Tuuli Kousa
  Varapuheenjohtaja Osku Pajamäki

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää valita kaupunginhallituksen toimikaudeksi 
2015  2016 kaupunginhallituksen konsernijaostoon yhdeksän jäsentä 
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ja yhdeksän henkilökohtaista varajäsentä sekä puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan valituista jäsenistä seuraavasti:

  Jäsenet Henkilökohtaiset 
   varajäsenet
1 Kok. Lasse Männistö Arja Karhuvaara
2 Kok. Laura Rissanen Kauko Koskinen
3 Kok. UllaMarja Urho Jarmo Nieminen
4    
5    
6 SDP Osku Pajamäki Kaarin Taipale
7 SDP Pilvi Torsti Jorma Bergholm
8 Vas. Silvia Modig Paavo Arhinmäki
9 PS Mika Raatikainen Nina Huru
    
  Puheenjohtaja  
  Varapuheenjohtaja Osku Pajamäki

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenmäärä ja toimikausi

Kaupunginhallituksen johtosäännön mukaan kaupunginvaltuusto 
asettaa kaupunginhallituksen toimikaudeksi konsernijaoston. Jaostossa 
on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen 
varajäsen. Jäsenet ja varajäsenet valitaan kaupunginhallituksen 
jäsenistä ja varajäsenistä. Valtuusto valitsee jaoston puheenjohtajaksi 
kaupunginhallituksen varsinaisen jäsenen ja varapuheenjohtajaksi 
jaoston jäsenen.

Vaalikelpoisuus kunnanhallitukseen

Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen (kuntalaki 35 §) on henkilö, joka on
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1. kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva 
kunnan palveluksessa oleva henkilö; 

2. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä 
tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien 
asioiden valmistelusta; eikä
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3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai 
siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa 
yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle 
kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden 
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan 
yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja 
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään 
ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa 
ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan 
tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön 
palveluksessa olevia henkilöitä.

Tasaarvo

Laki naisten ja miesten välisestä tasaarvosta 4a §:n mukaan valtion 
komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä 
sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä 
lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä 
kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään 
ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee 
mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista 
jäsenpaikkaa kohden.

Luottamushenkilöiden vaalin toimittaminen

Vaalissa tulevat valituiksi se tai ne, jotka ovat saaneet eniten ääniä.

Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii 
läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan 
jakamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä 
yhdellä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä 
ylempään kokonaislukuun.

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos 
varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen 
vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän 
varajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat 
varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai 
korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.
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Suhteellista vaalia toimitettaessa on noudatettava soveltuvin osin, mitä 
kunnallisvaaleista säädetään. Lisäksi valtuusto voi antaa määräyksiä 
vaalin toimittamisesta. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös 
enemmistövaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan 
ratkaisee arpa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Tiedoksi; Muutoksenhaku: kunnallisvalitus, valtuusto

Kaupunginkanslia
Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 15.12.2014 § 1316

HEL 2014013178 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita kaupunginhallituksen toimikaudeksi 
2015  2016 kaupunginhallituksen konsernijaostoon yhdeksän jäsentä 
ja yhdeksän henkilökohtaista varajäsentä sekä puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan valituista jäsenistä seuraavasti:

  Jäsenet Henkilökohtaiset 
   varajäsenet
1 Kok. Lasse Männistö Arja Karhuvaara
2 Kok. Laura Rissanen Kauko Koskinen
3 Kok. UllaMarja Urho Jarmo Nieminen
4    
5    
6 SDP Osku Pajamäki Kaarin Taipale
7 SDP Pilvi Torsti Jorma Bergholm
8 Vas. Silvia Modig Paavo Arhinmäki
9 PS Mika Raatikainen Nina Huru
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  Puheenjohtaja  
  Varapuheenjohtaja Osku Pajamäki

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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§ 7
Kaupunginhallituksen johtamisen jaoston jäsenten valinta 
toimikaudeksi 2015 – 2016

HEL 2014013179 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti valita kaupunginhallituksen toimikaudeksi 
2015  2016 kaupunginhallituksen johtamisen jaostoon yhdeksän 
jäsentä ja yhdeksän henkilökohtaista varajäsentä sekä puheenjohtajan 
ja varapuheenjohtajan valituista jäsenistä seuraavasti:

  Jäsenet Henkilökohtaiset
   varajäsenet
1 Kok. Lasse Männistö Terhi Peltokorpi (Kesk.)
2 Kok. Laura Rissanen Anniina Palm
3 Kok. Jarmo Nieminen Pekka Majuri
4 Vihr. Emma Kari Ville Ylikahri
5 Vihr. Erkki Perälä Tuuli Kousa
6 SDP Osku Pajamäki Maija Anttila
7 SDP Pilvi Torsti Jorma Bergholm
8 Vas. Veronika Honkasalo Henrik Nyholm
9 PS Harri Lindell Marcus Rantala (RKP)
    
  Puheenjohtaja Lasse Männistö
  Varapuheenjohtaja Osku Pajamäki

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää valita kaupunginhallituksen toimikaudeksi 
2015  2016 kaupunginhallituksen johtamisen jaostoon yhdeksän 
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jäsentä ja yhdeksän henkilökohtaista varajäsentä sekä puheenjohtajan 
ja varapuheenjohtajan valituista jäsenistä seuraavasti:

  Jäsenet Henkilökohtaiset
   varajäsenet
1 Kok. Lasse Männistö  
2 Kok. Laura Rissanen Anniina Palm
3 Kok. Jarmo Nieminen Pekka Majuri
4    
5    
6 SDP Osku Pajamäki Maija Anttila
7 SDP Pilvi Torsti Jorma Bergholm
8 Vas. Veronika Honkasalo Henrik Nyholm
9 PS Harri Lindell Marcus Rantala (RKP)
    
  Puheenjohtaja Lasse Männistö
  Varapuheenjohtaja Osku Pajamäki

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen johtamisen jaoston jäsenmäärä ja toimikausi

Kaupunginhallituksen johtosäännön mukaan kaupunginvaltuusto 
asettaa kaupunginhallituksen toimikaudeksi johtamisen jaoston. 
Jaostossa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on 
henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jaoston 
puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi kaupunginhallituksen 
jäsenen tai varajäsenen.

Vaalikelpoisuus kunnanhallitukseen

Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen (kuntalaki 35 §) on henkilö, joka on 
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1. kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva 
kunnan palveluksessa oleva henkilö;

2. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä 
tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien 
asioiden valmistelusta; eikä

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai 
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siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa 
yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle 
kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden 
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan 
yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja 
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään 
ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa 
ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan 
tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön 
palveluksessa olevia henkilöitä.

Tasaarvo

Laki naisten ja miesten välisestä tasaarvosta 4a §:n mukaan valtion 
komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä 
sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä 
lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä 
kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään 
ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee 
mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista 
jäsenpaikkaa kohden.

Luottamushenkilöiden vaalin toimittaminen

Vaalissa tulevat valituiksi se tai ne, jotka ovat saaneet eniten ääniä. 
Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii 
läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan 
jakamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä 
yhdellä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä 
ylempään kokonaislukuun.

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos 
varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen 
vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän 
varajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat 
varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai 
korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.

Suhteellista vaalia toimitettaessa on noudatettava soveltuvin osin, mitä 
kunnallisvaaleista säädetään. Lisäksi valtuusto voi antaa määräyksiä 
vaalin toimittamisesta. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös 
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enemmistövaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan 
ratkaisee arpa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Tiedoksi; Muutoksenhaku: kunnallisvalitus, valtuusto

Kaupunginkanslia
Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 15.12.2014 § 1317

HEL 2014013179 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita kaupunginhallituksen toimikaudeksi 
2015  2016 kaupunginhallituksen johtamisen jaostoon yhdeksän 
jäsentä ja yhdeksän henkilökohtaista varajäsentä sekä puheenjohtajan 
ja varapuheenjohtajan valituista jäsenistä seuraavasti:

  Jäsenet Henkilökohtaiset
   varajäsenet
1 Kok. Lasse Männistö  
2 Kok. Laura Rissanen Anniina Palm
3 Kok. Jarmo Nieminen Pekka Majuri
4    
5    
6 SDP Osku Pajamäki Maija Anttila
7 SDP Pilvi Torsti Jorma Bergholm
8 Vas. Veronika Honkasalo Henrik Nyholm
9 PS Harri Lindell Marcus Rantala (RKP)
    
  Puheenjohtaja Lasse Männistö
  Varapuheenjohtaja Osku Pajamäki
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Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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§ 8
Kaupunginhallituksen tietotekniikkajaoston jäsenten valinta 
toimikaudeksi 2015 – 2016

HEL 2014013180 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti valita kaupunginhallituksen toimikaudeksi 
2015  2016 kaupunginhallituksen tietotekniikkajaostoon yhdeksän 
jäsentä ja yhdeksän henkilökohtaista varajäsentä sekä puheenjohtajan 
ja varapuheenjohtajan valituista jäsenistä seuraavasti:

  Jäsenet Henkilökohtaiset
   varajäsenet
1 Kok. UllaMarja Urho Arja Karhuvaara
2 Kok. Ossi Mäntylahti Joona Haavisto
3 Kok. Katrina HarjuhahtoMadetoja Hannele Luukkainen
4 Vihr. Otso Kivekäs Jani Moliis
5 Vihr. Suzan Ikävalko Lilja Tamminen
6 SDP Kaarin Taipale Valtteri Aaltonen
7 SDP Jouko Malinen Miriikka Laakkonen
8 Vas. Mikko Pöri Juho Lindman
9 RKP Kristina Juth René Hursti (PS)
    
  Puheenjohtaja Otso Kivekäs
  Varapuheenjohtaja UllaMarja Urho

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää valita kaupunginhallituksen toimikaudeksi 
2015  2016 kaupunginhallituksen tietotekniikkajaostoon yhdeksän 
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jäsentä ja yhdeksän henkilökohtaista varajäsentä sekä puheenjohtajan 
ja varapuheenjohtajan valituista jäsenistä seuraavasti:

  Jäsenet Henkilökohtaiset
   varajäsenet
1 Kok. UllaMarja Urho Arja Karhuvaara
2 Kok. Ossi Mäntylahti Joona Haavisto
3 Kok. Katrina HarjuhahtoMadetoja Hannele Luukkainen
4    
5    
6 SDP Kaarin Taipale Valtteri Aaltonen
7 SDP Jouko Malinen Miriikka Laakkonen
8 Vas. Mikko Pöri Juho Lindman
9 RKP Kristina Juth René Hursti (PS)
    
  Puheenjohtaja  
  Varapuheenjohtaja UllaMarja Urho

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen tietotekniikkajaoston jäsenmäärä ja toimikausi

Kaupunginhallituksen johtosäännön mukaan kaupunginvaltuusto 
asettaa kaupunginhallituksen toimikaudeksi tietotekniikkajaoston. 
Jaostossa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on 
henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jaoston 
puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi kaupunginhallituksen 
jäsenen tai varajäsenen.

Vaalikelpoisuus kunnanhallitukseen

Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen (kuntalaki 35 §) on henkilö, joka on 
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1. kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva 
kunnan palveluksessa oleva henkilö;

2. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä 
tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien 
asioiden valmistelusta; eikä

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai 
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siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa 
yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle 
kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden 
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan 
yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja 
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään 
ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa 
ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan 
tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön 
palveluksessa olevia henkilöitä.

Tasaarvo

Laki naisten ja miesten välisestä tasaarvosta 4a §:n mukaan valtion 
komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä 
sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä 
lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä 
kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään 
ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee 
mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista 
jäsenpaikkaa kohden.

Luottamushenkilöiden vaalin toimittaminen

Vaalissa tulevat valituiksi se tai ne, jotka ovat saaneet eniten ääniä. 
Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii 
läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan 
jakamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä 
yhdellä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä 
ylempään kokonaislukuun.

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos 
varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen 
vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän 
varajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat 
varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai 
korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.

Suhteellista vaalia toimitettaessa on noudatettava soveltuvin osin, mitä 
kunnallisvaaleista säädetään. Lisäksi valtuusto voi antaa määräyksiä 
vaalin toimittamisesta. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös 
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enemmistövaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan 
ratkaisee arpa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Tiedoksi; Muutoksenhaku: kunnallisvalitus, valtuusto

Kaupunginkanslia
Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 15.12.2014 § 1318

HEL 2014013180 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita kaupunginhallituksen toimikaudeksi 
2015  2016 kaupunginhallituksen tietotekniikkajaostoon yhdeksän 
jäsentä ja yhdeksän henkilökohtaista varajäsentä sekä puheenjohtajan 
ja varapuheenjohtajan valituista jäsenistä seuraavasti:

  Jäsenet Henkilökohtaiset
   varajäsenet
1 Kok. UllaMarja Urho Arja Karhuvaara
2 Kok. Ossi Mäntylahti Joona Haavisto
3 Kok. Katrina Harjuhahto

Madetoja 
Hannele Luukkainen

4    
5    
6 SDP Kaarin Taipale Valtteri Aaltonen
7 SDP Jouko Malinen Miriikka Laakkonen
8 Vas. Mikko Pöri Juho Lindman
9 RKP Kristina Juth René Hursti (PS)
    
  Puheenjohtaja  
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  Varapuheenjohtaja UllaMarja Urho 

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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§ 9
Tarkastuslautakunnan varajäsenen valinta

HEL 2013013645 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

1. myöntää Esko Niemelle vapautuksen tarkastuslautakunnan 
varajäsenen luottamustoimesta

2. valita Mark Mehtosen Terhi Koulumiehen 
henkilökohtaiseksi varajäseneksi tarkastuslautakuntaan vuoden 
2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Esko Niemen eronpyyntö

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Esko Niemelle vapautuksen tarkastuslautakunnan 
varajäsenen luottamustoimesta

2. valita ____________ Terhi Koulumiehen 
henkilökohtaiseksi varajäseneksi tarkastuslautakuntaan vuoden 
2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
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Esko Niemi (Kok.) pyytää 21.11.2014 vapautusta tarkastuslautakunnan 
varajäsenen luottamustoimesta.

Kaupunginvaltuusto valitsi 16.1.2013, 5 § Esko Niemen varajäseneksi 
tarkastuslautakuntaan toimikaudeksi 2013  2016. Kaupunginvaltuuston 
olisi valittava uusi varajäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Esko Niemen eronpyyntö

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastuslautakunta
Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelu liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 08.12.2014 § 1290

HEL 2013013645 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Esko Niemelle vapautuksen tarkastuslautakunnan 
varajäsenen luottamustoimesta

2. valita ____________ Terhi Koulumiehen 
henkilökohtaiseksi varajäseneksi tarkastuslautakuntaan vuoden 
2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.
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Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
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§ 10
Rakennuslautakunnan varajäsenen valinta

HEL 2014001863 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

1. myöntää Patrizio Lainálle vapautuksen rakennuslautakunnan 
varajäsenen luottamustoimesta ja

2. valita Hannu Koposen Petra Malinin henkilökohtaiseksi 
varajäseneksi rakennuslautakuntaan vuoden 2016 lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi. 

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Patrizio Lainán eronpyyntö

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Patrizio Lainá (Vas.) pyytää 18.11.2014 vapautusta 
rakennuslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta.

Kaupunginvaltuusto valitsi 16.1.2013, 5 § Patrizio Lainán varajäseneksi 
rakennuslautakuntaan toimikaudeksi 2013  2016. 
Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi varajäsen toimikauden jäljellä 
olevaksi ajaksi.

Esittelijä
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Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Patrizio Lainán eronpyyntö

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Rakennuslautakunta
Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelu liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 15.12.2014 § 1319

HEL 2014001863 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Patrizio Lainálle vapautuksen rakennuslautakunnan 
varajäsenen luottamustoimesta ja

2. valita Hannu Koposen Petra Malinin henkilökohtaiseksi 
varajäseneksi rakennuslautakuntaan vuoden 2016 lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi. 

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
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§ 11
Eläintarhan johtokunnan jäsenen ja puheenjohtajan valinta

HEL 2014011265 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

1. myöntää Anni Sinnemäelle eron eläintarhan johtokunnan jäsenen 
ja puheenjohtajan luottamustoimesta sekä

2. valita Anja Malmin uudeksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi 
eläintarhan johtokuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että uuden jäsenen 
henkilökohtainen varajäsen on Silja Uusikangas.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Anni Sinnemäen eropyyntö

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Anni Sinnemäelle eron eläintarhan johtokunnan jäsenen 
ja puheenjohtajan luottamustoimesta sekä

2. valita ______________ uudeksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi 
eläintarhan johtokuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi. 
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Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että uuden jäsenen 
henkilökohtainen varajäsen on Silja Uusikangas.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijän perustelut

Anni Sinnemäki (Vihr.) pyytää 18.12.2014 vapautusta eläintarhan 
johtokunnan jäsenen ja puheenjohtajan luottamustoimesta.

Kaupunginvaltuusto valitsi 8.10.2014 (319 §) Anni Sinnemäen 
jäseneksi ja puheenjohtajaksi eläintarhan johtokuntaan vuoden 2016 
lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Kaupunginvaltuuston olisi valittava 
uusi jäsen ja puheenjohtaja toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Anni Sinnemäen eropyyntö

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Eläintarhan johtokunta
Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelu liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.01.2015 § 3

HEL 2014011265 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää
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1. myöntää Anni Sinnemäelle eron eläintarhan johtokunnan jäsenen 
ja puheenjohtajan luottamustoimesta sekä

2. valita ______________ uudeksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi 
eläintarhan johtokuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että uuden jäsenen 
henkilökohtainen varajäsen on Silja Uusikangas.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

08.10.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
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§ 12
Nuorisolautakunnan jäsenen valinta

HEL 2014015189 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

1. myöntää Aleksej Fedotoville vapautuksen nuorisolautakunnan 
jäsenen luottamustoimesta ja

2. valita Stella Qinin uudeksi jäseneksi nuorisolautakuntaan vuoden 
2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päätti valita uuden jäsenen 
henkilökohtaiseksi varajäseneksi nuorisolautakuntaan SuviTuuli Karin.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Aleksej Fedotovin luottamustoimesta kieltäytyminen

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Aleksej Fedotov (SDP) pyytää 16.12.2014 vapautusta 
nuorisolautakunnan jäsenen luottamustoimesta.
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Kaupunginvaltuusto valitsi 11.9.2013 (282 §) Aleksej Fedotovin 
jäseneksi nuorisolautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi jäsen 
toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Aleksej Fedotovin luottamustoimesta kieltäytyminen

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Nuorisolautakunta
Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelu liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.01.2015 § 4

HEL 2014015189 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Aleksej Fedotoville vapautuksen nuorisolautakunnan 
jäsenen luottamustoimesta ja

2. valita Stella Qin uudeksi jäseneksi nuorisolautakuntaan vuoden 
2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 
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Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita uuden jäsenen 
henkilökohtaiseksi varajäseneksi nuorisolautakuntaan SuviTuuli Karin.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättä tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
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§ 13
Opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenen valinta

HEL 2014000587 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

1. myöntää Annukka Mickelssonille vapautuksen opetuslautakunnan 
ruotsinkielisen jaoston jäsenen luottamustoimesta ja

2. valita Sofi Weckmanin uudeksi jäseneksi opetuslautakunnan 
ruotsinkieliseen jaostoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päätti todeta, että uuden jäsenen 
henkilökohtaisena varajäsenenä opetuslautakunnan ruotsinkielisessä 
jaostossa on Timo Nurmiluoto.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Annukka Mickelssonin eronpyyntö

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättä

1. myöntää Annukka Mickelssonille vapautuksen opetuslautakunnan 
ruotsinkielisen jaoston jäsenen luottamustoimesta ja

2. valita _____________ uudeksi jäseneksi opetuslautakunnan 
ruotsinkieliseen jaostoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi.
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Samalla kaupunginvaltuusto päättää todeta, että uuden jäsenen 
henkilökohtaisena varajäsenenä opetuslautakunnan ruotsinkielisessä 
jaostossa on Timo Nurmiluoto.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijän perustelut

Annukka Mickelsson (Kok.) pyytää 8.12.2014 vapautusta 
opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenen luottamustoimesta.

Kaupunginvaltuusto valitsi 16.1.2013, 5 § Annukka Mickelssonin 
jäseneksi opetuslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon toimikaudeksi 
2013  2016. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi jäsen toimikauden 
jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Annukka Mickelssonin eronpyyntö

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto
Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelu liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.01.2015 § 5

HEL 2014000587 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättä
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1. myöntää Annukka Mickelssonille vapautuksen opetuslautakunnan 
ruotsinkielisen jaoston jäsenen luottamustoimesta ja

2. valita _____________ uudeksi jäseneksi opetuslautakunnan 
ruotsinkieliseen jaostoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää todeta, että uuden jäsenen 
henkilökohtaisena varajäsenenä opetuslautakunnan ruotsinkielisessä 
jaostossa on Timo Nurmiluoto.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
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§ 14
Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen sekä sen toisen jaoston 
jäsenen ja puheenjohtajan valinta

HEL 2014015211 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

1. myöntää Tuomas Nurmelalle vapautuksen sosiaali ja 
terveyslautakunnan jäsenen ja sen toisen jaoston jäsenen ja 
puheenjohtajan luottamustoimista sekä

2. valita Sami Heistaron uudeksi jäseneksi sosiaali ja 
terveyslautakuntaan sekä uudeksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi 
sen toiseen jaostoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että uuden jäsenen 
henkilökohtainen varajäsen sosiaali ja terveyslautakunnassa ja sen 
toisessa jaostossa on Saido Mohamed.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti valita Kimmo Parhialan uudeksi 
varajäseneksi sosiaali ja terveyslautakuntaan edellä varsinaiseksi 
jäseneksi valitun tilalle.

Vielä kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1  Tuomas Nurmelan eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
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Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Tuomas Nurmelalle vapautuksen sosiaali ja 
terveyslautakunnan jäsenen ja sen toisen jaoston jäsenen ja 
puheenjohtajan luottamustoimista sekä

2. valita ___________________ uudeksi jäseneksi sosiaali ja 
terveyslautakuntaan sekä uudeksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi 
sen toiseen jaostoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että uuden jäsenen 
henkilökohtainen varajäsen sosiaali ja terveyslautakunnassa ja sen 
toisessa jaostossa on Saido Mohamed.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää valita ___________________ 
uudeksi varajäseneksi sosiaali ja terveyslautakuntaan edellä 
varsinaiseksi jäseneksi valitun tilalle.

Vielä kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijän perustelut

Tuomas Nurmela (Kok.) pyytää 16.12.2014 vapautusta sosiaali ja 
terveyslautakunnan jäsenen ja sen toisen jaoston puheenjohtajan 
luottamustoimista.

Sosiaali ja terveystoimen johtosäännön (6.6.2012) 2 §:n mukaan 
valtuusto valitsee jaoston puheenjohtajaksi lautakunnan varsinaisen 
jäsenen. Puheenjohtajan varajäsenenä jaostossa toimii hänen 
lautakuntaan valittu varajäsenensä.

Kaupunginvaltuusto valitsi 16.1.2013, 5 § Tuomas Nurmelan jäseneksi 
sosiaali ja terveyslautakuntaan sekä jäseneksi ja puheenjohtajaksi sen 
toiseen jaostoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 
Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi jäsen lautakuntaan sekä uusi 
jäsen ja puheenjohtaja lautakunnan toiseen jaostoon toimikauden 
jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
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Liitteet

1  Tuomas Nurmelan eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Sosiaali ja terveyslautakunta
Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelu liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.01.2015 § 6

HEL 2014015211 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Tuomas Nurmelalle vapautuksen sosiaali ja 
terveyslautakunnan jäsenen ja sen toisen jaoston jäsenen ja 
puheenjohtajan luottamustoimista sekä

2. valita ___________________ uudeksi jäseneksi sosiaali ja 
terveyslautakuntaan sekä uudeksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi 
sen toiseen jaostoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että uuden jäsenen 
henkilökohtainen varajäsen sosiaali ja terveyslautakunnassa ja sen 
toisessa jaostossa on Saido Mohamed.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää valita ___________________ 
uudeksi varajäseneksi sosiaali ja terveyslautakuntaan edellä 
varsinaiseksi jäseneksi valitun tilalle.
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Vielä kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

07.01.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
UllaMarja Urho: Lisätään päätökseen kappale, joka mahdollistaa 
sosiaali ja terveyslautakunnan varajäsenen valinnan lautakunnan 
varsinaiseksi jäseneksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti jäsen Urhon vastaehdotuksen 
mukaisesti muutetun esityksen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
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§ 15
Lainan myöntäminen Stiftelsen Arcada -säätiölle Arcadahallen -
liikuntahallin rakentamiseen

HEL 2014010271 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
oikeuttaa kaupunginhallituksen myöntämään Stiftelsen Arcada 
säätiölle urheilu ja ulkoilulaitosrahastosta 2 900 000 euron lainan 
Arcadahallenliikuntahallin rakentamiseen seuraavin ehdoin:

Lainaaika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 20 vuoden 
kuluessa lainan nostosta

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on vallitsevan peruskoron 
(0,5 %) suuruinen ilman marginaalia

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava 50 % Fastighets Ab 
Arcada Novan osakkeista tai muu kaupunginkanslian talous ja 
suunnitteluosaston hyväksymä vakuus

Lainan erityisehdot: Lainaajan kolme ensimmäistä vuotta ovat 
lyhennysvapaita.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Heikki Kohi, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 36124

heikki.kohi(a)hel.fi

Liitteet

1 Lainahakemus
2 Hankesuunnitelma

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Stiftelsen Arcada –säätiö on vuodesta 1930 lähtien edistänyt ja tukenut 
ruotsinkielistä korkeakouluopetusta Suomessa. Nykyään säätiö 
ylläpitää vuonna 2004 valmistunutta Arcadataloa, joka on Helsingin 
Arabianrannassa sijaitseva moderni ammattikorkeakoulu ja jossa 
opiskelee noin 2700 opiskelijaa. Rakennuksen omistaa kiinteistöyhtiö 
Fastighets Ab Arcada Nova, jonka osakekannan säätiö omistaa 
kokonaan.

Tällä hetkellä kampusalue koostuu Arcadatalon lisäksi oppilaskunta 
ASKin talosta, ammattikoulu Prakticumista ja lähes 500 opiskelija
asunnosta. Arcadatalon viereen valmistuu vuoden 2015 lopussa uusi 
Diakoniaammattikorkeakoulun (Diak) Kalasataman kampus, joka tuo 
alueelle noin 1600 opiskelijaa lisää.

Stiftelsen Arcada –säätiön tavoitteena on parantaa Arcadan tarjoamaa 
liikuntaalan koulutusta ja kehittää kampusaluetta rakentamalla 
Arcadahallennimisen liikuntahallin Hermannin rantatien varrelle, Diakin 
tulevan kampuksen viereen. Hankesuunnitelman on 10.6.2014 laatinut 
Haahtelarakennuttaminen Oy. Liikuntahallille on varattu 
urheilutoimintaa palvelevien rakennusten tontti (YU) 21677/5, jonka 
omistaa Helsingin kaupunki ja jolle kaupunginvaltuusto on 9.4.2014 
(106 §) vahvistanut vuokrausperusteet kiinteistölautakunnan 
määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka.

Arcadahallin kaksikerroksinen toimitila koostuu taitovalmennukseen ja 
harjoitteluun varustetusta ns. telinekeskuksesta (n. 900 m2), erityisesti 
palloilulajeille soveltuvasta liikuntasalista (n. 600 m2) sekä tukitiloista 
(puku ja pesutilat, välinevarasto ja huoltotilat, n. 300 m2). Halli on 
suunniteltu paitsi Arcadan omaan Terveyden ja hyvinvoinnin osaston 
opetuskäyttöön myös Arcadan ulkopuolisille yksityiskäyttäjille ja 
urheiluseuroille. 

Säätiö on selvittänyt kevään 2014 aikana hallin 
vuokraamismahdollisuutta aktiiviliikuntaan keskittyvään 
yritystoimintaan. Selvityksen mukaan hallitiloista n. 1000 m2 osaa on 
mahdollista vuokrata ja operoida etenkin arkiiltaisin ja viikonloppuisin. 
Lisäksi Suomen Voimisteluliiton johdolla vuonna 2012 tehdyn 
selvityksen mukaan useat paikalliset voimisteluseurat ovat halukkaita 
siirtämään toimintaansa uusiin telinekeskuksen tiloihin. 
Vuokraustoiminnan kautta koko liikuntahallille on näin ollen mahdollista 
saada korkea käyttöaste ympäri vuoden.

Hankesuunnitelman mukaan Arcadahallin rakentaminen kestää noin 
vuoden ja rakennustyöt on tarkoitus aloittaa vuoden 2015 alkupuolella. 
Hallin perustamiskustannukset ovat 7 200 000 euroa, jonka rahoitus 
jakaantuu seuraavasti:
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Stiftelsen Arcada                  1 300 000 euroa

Muut säätiöt ja rahastot        3 000 000 euroa

Helsingin kaupunki               2 900 000 euroa

Arcadahalli aktivoidaan säätiön taseen käyttöomaisuuteen. Stiftelsen 
Arcada säätiö vastaa hallin rakennuttamisesta ja ylläpidosta sekä 
hankkeen rahoituskustannuksista. Hallista tulevilla vuokratuloilla on 
tarkoitus kattaa maanvuokra ja ylläpitokustannukset.

Hallin perustamiskustannuksista vain Helsingin kaupungilta anottava 
40 % osuus on lainapääomaa. Stiftelsen Arcada säätiö tarjoaa lainan 
vakuudeksi pantattaviksi 50 % Fastighets Ab Arcada Novan osakkeista 
(nro 5261050), joiden tasearvosta laskettava 90 % vakuusarvo riittää 
kattamaan anottavan lainapääoman. Stiftelsen Arcada säätiöllä on 
tällä hetkellä kaupungin myöntämiä (khs 24.6.2002, 936 §, khs 
7.4.2003, 446 §, ja khs 7.1.2004, 14 §) talousarviolainoja yhteensä 16 
000 000 euroa, jonka vakuutena kaupungilla on valmiiksi 50 % 
Fastighets Ab Arcada Novan osakkeista (nro 1525). Nämä lainat ovat 
lyhennysvapaita niin kauan kuin Arcadatalon rakennus on 
koulukäytössä.

Kaupunginhallitus toteaa, että liikuntalautakunta on 7.10.2014 (159 §) 
antanut Stiftelsen Arcada säätiön lainahakemukselle puoltavan 
lausunnon, jossa todetaan muun muassa, että säätiön toiminta on 
pitkäaikaista ja vakiintunutta ja että säätiö on vakavarainen. 
Varsinaisen toiminnan vastuulle jäävät vain hallin operatiiviset menot, 
mikä antaa terveen pohjan liikuntahallin käyttötalouden hallinnalle. 
Edelleen lausunnon mukaan Stiftelsen Arcadan suunnitelma rakentaa 
uusi liikuntahalli Arabianrantaan on Helsingin kaupungin tavoitteiden 
mukainen. Halli tarjoaa lisää liikuntamahdollisuuksia alueen 
opiskelijoille ja helsinkiläisille liikuntaseuroille. Lopuksi 
liikuntalautakunta toteaa, että haettava laina on urheilu ja 
ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukainen.

Kaupunginhallitus esittää liikuntalautakunnan lausuntoon viitaten, että 
kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen 
myöntämään Stiftelsen Arcada säätiölle urheilu ja 
ulkoilulaitosrahastosta 2 900 000 euron lainan Arcadahallin 
rakentamista varten. Urheilu ja ulkoilulaitosrahaston varoja on 
rahastovaraukset huomioiden käytettävissä noin 6 500 000 euroa.

Mikäli kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen 
myöntämään lainan, kaupunginhallitus tulee 
toimeenpanopäätöksessään kehottamaan kaupunginkanslian talous ja 
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suunnitteluosaston varainhallintayksikköä laatimaan tarvittavat laina
asiakirjat.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Heikki Kohi, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 36124

heikki.kohi(a)hel.fi

Liitteet

1 Lainahakemus
2 Hankesuunnitelma

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Liikuntalautakunta
Kaupunginkanslia/Talous ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 15.12.2014 § 1320

HEL 2014010271 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen 
myöntämään Stiftelsen Arcada säätiölle urheilu ja 
ulkoilulaitosrahastosta 2 900 000 euron lainan Arcadahallen
liikuntahallin rakentamiseen seuraavin ehdoin:

Lainaaika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 20 vuoden 
kuluessa lainan nostosta

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on vallitsevan peruskoron 
(0,5 %) suuruinen ilman marginaalia

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava 50 % Fastighets Ab 
Arcada Novan osakkeista tai muu kaupunginkanslian talous ja 
suunnitteluosaston hyväksymä vakuus
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Lainan erityisehdot: Lainaajan kolme ensimmäistä vuotta ovat 
lyhennysvapaita

Käsittely

15.12.2014 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Jussi Pajunen

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Heikki Kohi, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 36124

heikki.kohi(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 07.10.2014 § 159

HEL 2014010271 T 02 05 03 00

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon 
koskien Stiftelsen Arcadan lainahakemusta:

Liikuntalautakunta puoltaa, että Stiftelsen Arcadalle myönnettäisiin 
urheilu ja ulkoilulaitosrahastosta 2 900 000 euron laina liikuntahallin 
rakentamista varten.

Stiftelsen Arcada säätiö ylläpitää Ammattikorkeakoulu Arcadaa 
Helsingissä Arabianrannassa. Arcadassa on noin 2500 opiskelijaa. 
Alueella toimii lisäksi ammattioppilaitos Prakticum (n. 700 opiskelijaa) 
ja Diakammattikorkeakoulu (n. 1000 opiskelijaa). Arabianrannassa on 
myös opiskelijaasuntoja noin 700 opiskelijalle.

Arcadaammattikorkeakoulussa on liikunnanohjaajien ja terveyden 
edistämisen koulutusohjelma sekä fysioterapian koulutusohjelma. 
Arcadan nykyiset tilat ovat näiden koulutusohjelmien tarpeisiin 
riittämättömät. Tästä johtuen Arcada ryhtyi muutama vuosi sitten 
selvittämään erillisen liikuntahallin rakentamista alueelle. 

Ammattikorkeakoulun koulutusohjelmien oma käyttö ei 
kokonaisuudessaan täytä hallin koko kapasiteettia, joten halli voi 
palvella myös muita käyttäjäryhmiä. Arcada teetti vuosina 20112012 
selvityksen eri lajien sisäliikunnan olosuhdetarpeista. Selvityksen 
mukaan erityisesti taitovalmennuslajeilla ja taitoharjoittelulla eri lajeissa 
on suuri puute harjoitustiloista.
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Liikuntahalliin on selvityksen pohjalta suunniteltu telinevoimistelutila (n. 
900 m2), palloiluhalli (n. 600 m2) ja muita liikuntaa tukevia oheistiloja 
(n. 190 m2). Muita tiloja rakennuksessa on vajaa 400 m2, jolloin 
rakennuksen koko nettoala on noin 2090 m2.

Liikuntahalli sijoittuu kortteliin 21677 tontille 5 (Kyläsaarenkuja), jonka 
omistaa Helsingin kaupunki. Tontin rakennusoikeus on 3500 kem2 ja 
tontin asemakaava on lainvoimainen. Stiftelsen Arcada on neuvotellut 
kiinteistöviraston kanssa tontin vuokraamisesta liikuntahallin 
rakentamista varten. Vuokrasopimus tehdään, kun hankkeen 
rahoituspäätökset ovat varmistuneet.

Liikuntahallin arvioidut rakennuskustannukset ovat
Rakennuksen hinta               7 048 000 euroa
Rakennusaikainen tontin vuokra  22 000 euroa
Rakennusaikaiset korot             130 000 euroa
Yhteensä                             7 200 000 euroa

Rakennuksen hintaa nostavat tontin vaativat pohjaolosuhteet, 
vilkasliikenteisen Hermannin rantatien asettamat 
ääneneristysvaatimukset sekä rakennuksen julkisivuvaatimukset.

Liikuntahalli rahoitetaan seuraavasti:

Stiftelsen Arcada               1 300 000 euroa  
Muut säätiöt ja rahastot      3 000 000 euroa
Helsingin kaupungin laina      2 900 000 euroa
Yhteensä                        7 200 000 euroa

Stiftelsen Arcadan toiminta on pitkäaikaista ja vakiintunutta. Säätiö on 
vakaavarainen. Muun kuin velkapääoman määrä on tässä hankkeessa 
moniin muihin vastaaviin verrattuna poikkeuksellisen suuri. Säätiö 
kattaa hakemuksen mukaan rakentamisesta aiheutuvat pääomamenot, 
jolloin varsinaisen toiminnan vastuulle jäävät vain hallin operatiiviset 
menot. Tämä antaa terveen pohjan liikuntahallin käyttötalouden 
hallinnalle. Liikuntatilojen käyttö päivisin ammattikorkeakoulun 
opetustoimintaan ja iltaisin sekä viikonloppuisin muuhun 
liikuntatoimintaan varmistaa tilojen korkean käyttöasteen.      

Stiftelsen Arcada perustaa talon ylläpitämiseksi joko erillisen 
kiinteistöosakeyhtiön tai hallinnoi sitä suoraan itse kuten myös muita 
alueella sijaitsevia kiinteistöjään. Liikuntatilat saatetaan vuokrata myös 
jonkin yksityisen yrityksen operoitavaksi.

Stiftelsen Arcadan suunnitelma rakentaa Arabianrantaan uusi 
liikuntahalli on Helsingin kaupungin tavoitteiden mukainen. Liikuntahalli 
tarjoaa lisää liikuntamahdollisuuksia alueen opiskelijoille ja 
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helsinkiläisille liikuntaseuroille. Tämä edistää liikunnan määrän 
lisääntymistä kaupungissa ja sitä kautta tuottaa positiivisia fyysisen ja 
psyykkisen hyvinvoinnin vaikutuksia.

Helsingin kaupungin urheilu ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukaan 
sen varoja voidaan käyttää urheilu ja ulkoilulaitoksia palvelevien 
laitosten rakennustöiden rahoittamiseen. Stiftelsen Arcadan 
lainahakemus on urheilu ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen ehdon 
mukainen.

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812
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§ 16
Rakentamispalvelun (Staran) johtosäännön muuttaminen

HEL 2014012500 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
muuttaa rakentamispalvelun johtosäännön kuulumaan 1.2.2015 lukien 
seuraavasti.

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN JOHTOSÄÄNTÖ

1 §

Toimiala 

Helsingin kaupungin rakentamispalvelu tuottaa teknisen palvelun 
lautakunnan alaisena rakennusalan, ympäristönhoidon ja logistiikan 
asiantuntija, tuotanto ja ylläpitopalveluja ensisijaisesti 
kaupunkikonsernissa kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen 
hyväksymien tavoitteiden mukaisesti.

Virasto käyttää toiminnassaan nimeä Stara.

2 §

Organisaatio 

Virastossa on seuraavat osastot:

  hallinto

  kaupunkitekniikan rakentaminen

  kaupunkitekniikan ylläpito

  logistiikka

  rakennustekniikka

  ympäristönhoito

Osaston toimistotasoisesta yksikköjaosta päättää lautakunta.

3 §

Johtaminen 
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Viraston päällikkönä on toimitusjohtaja, joka johtaa viraston toimintaa ja 
vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan. 

Osaston päällikkönä on yksikönjohtaja, joka johtaa osaston toimintaa ja 
vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

4 §

Hallinnon toimiala 

Hallinto huolehtii viraston keskitetyistä hallintopalveluista hyväksyttyjen 
tavoitteiden mukaisesti.

5 §

Kaupunkitekniikan rakentamisen toimiala

Kaupunkitekniikan rakentaminen tuottaa kunnallistekniikan ja yleisten 
alueiden rakentamispalveluja sekä maa ja kallioperään liittyviä 
asiantuntijapalveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

6 §

Kaupunkitekniikan ylläpidon toimiala

Kaupunkitekniikan ylläpito tuottaa kunnallistekniikan ja yleisten 
alueiden ylläpitopalveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

7 §

Logistiikan toimiala 

Logistiikka tuottaa materiaali, kalusto ja kuljetuspalveluja 
hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

8 §

Rakennustekniikan toimiala

Rakennustekniikka tuottaa kiinteistöjen rakentamis ja 
kunnossapitopalveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

9 §

Ympäristönhoidon toimiala

Ympäristönhoito tuottaa vesialueiden puhtaanapidon, kasvintuotannon 
ja luonnonmukaisten viheralueiden palveluja hyväksyttyjen tavoitteiden 
mukaisesti.

10 §
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Viraston päällikön tehtävät

Viraston päällikön tehtävänä on, ellei hän ole määrännyt tehtävää 
muulle viranhaltijalle,

1) hyväksyä toimintasäännöt

2) huolehtia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta

3) siirtää viraston palveluksessa oleva henkilö ja vastaava virka tai 
tehtävä viraston osastosta toiseen asianomaisia esimiehiä, 
asianomaista henkilöä sekä tämän sitä pyytäessä luottamusmiestä 
kuultuaan

4) panna täytäntöön henkilökuntaa koskevat virka ja 
työehtosopimukset sekä vastaavat sopimukset huomioon ottaen, mitä 
kaupunginhallituksen johtosäännössä on määrätty

5) hakea kaupungin puolesta, lukuun ottamatta Euroopan Unionin 
rahoitusta, viraston toimialaan kuuluvat valtionosuudet ja avustukset 
sekä niihin verrattavat etuudet ja käyttää näissä asioissa kaupungin 
puhevaltaa

6) hakea viraston toimialaan kuuluvat viranomaisluvat.

Lisäksi viraston päällikkö suorittaa kaupunginjohtajan, asianomaisen 
apulaiskaupunginjohtajan ja lautakunnan määräämät muut tehtävät.

11 §

Osaston päällikön tehtävät

Osaston päällikkö suorittaa kaupunginjohtajan, asianomaisen 
apulaiskaupunginjohtajan, lautakunnan ja viraston päällikön 
määräämät tehtävät.

12 §

Estyneenä oleminen 

Viraston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa 
lautakunnan määräämä osaston päällikkö.

Osaston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa viraston 
päällikön määräämä viranhaltija.

13 §

Kelpoisuusvaatimukset
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Viraston päällikön ja osastojen päälliköiden kelpoisuusvaatimuksena on 
ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto ja 
johtamistehtävistä.

Muulta henkilökunnalta vaadittavan kelpoisuuden määrää valinnan 
suorittaja.

14 §

Henkilökunnan ottaminen

Viraston päällikön ottaa kaupunginvaltuusto lautakunnan annettua 
hakijoista lausuntonsa.

Osaston päällikön ottaa kaupunginhallitus lautakunnan annettua 
hakijoista lausuntonsa.

Toimistotasoisen yksikön päällikön ottaa lautakunta.

Muun henkilökunnan ottaa viraston päällikkö tai hänen määräämänsä.

15 §

Esitykset ja lausunnot ulkopuolisille

Viraston esitykset ja lausunnot kaupungin ulkopuolisille on toimitettava 
kaupunginhallituksen välityksellä, jollei tätä asian vähäisen 
periaatteellisen tai taloudellisen merkityksen johdosta ole pidettävä 
tarpeettomana tai ellei toisin ole määrätty.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Rakentamispalvelun johtosääntöehdotus
2 Rakentamispalvelun (Stara) nykyinen johtosääntö
3 Osastojen yhdistämisen edut ja tavoitteet
4 Rakentamispalvelun henkilöstöryhmän lausunto
5 Teknisen palvelun lautakunnan esityslistateksti
6 Sääntötoimikunnan lausunto
7 Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Teknisen palvelun lautakunta on 30.10.2014 tehnyt esityksen 
rakentamispalvelun johtosäännön muuttamisesta. 

Rakentamispalvelun ehdotus uudeksi johtosäännöksi on liitteenä 1 ja 
voimassa oleva johtosääntö liitteenä 2. Rakentamispalvelun muistio 
yhdistämisen eduista ja tavoitteista on liitteenä 3. Henkilöstöryhmän 
lausunto on liitteenä 4. Teknisen palvelun lautakunnan esityslistateksti 
asiasta on liitteenä 5.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin rakentamispalvelu 
perustettiin 1.1.2009 lukien. Nykyinen johtosääntö tuli voimaan 
1.1.2013. 

Rakentamispalvelun nykyinen osastotasoinen organisaatio muodostuu 
seitsemästä osastosta: geopalvelu, hallinto, kaupunkitekniikan 
rakentaminen, kaupunkitekniikan ylläpito, logistiikka, rakennustekniikka 
sekä ympäristönhoito. Geopalvelu tuottaa maa ja kallioperään liittyviä 
pohjatutkimus ja mittauspalveluja sekä puhtaan ja pilaantuneen maan 
kunnostus ja käsittelypalveluja. Kaupunkitekniikan rakentaminen 
tuottaa kunnallistekniikan ja yleisten alueiden rakentamispalveluja. 
Geopalvelussa on noin 80 henkilöä ja kaupunkitekniikan rakentaminen 
osastossa noin 240 henkilöä.

Johtosääntömuutoksella on tarkoitus muuttaa viraston organisaatiota 
siten, että geopalvelu ja kaupunkitekniikan rakentaminen yhdistetään 
yhdeksi osastoksi. Osastojen yhdistymisen tavoitteena on parempien, 
kokonaisvaltaisempien ja kustannustehokkaampien rakentamisen 
palvelujen tuottaminen aiempaa taloudellisemmin. Osastojen 
yhdistyminen selkeyttää toimintoja ja parantaa rakentamispalvelun 
kokonaistuottavuutta. Synergiaetuja on saatavissa mm. tukitoimintojen 
ja hankintojen hoitamisessa sekä henkilöstöresurssien käytössä.

Organisaatiomuutoksesta aiheutuvat virkajärjestelyt on tarkoitus 
toteuttaa siten, että geopalvelun yksikönjohtaja siirretään yhdistetyn 
osaston yksikönjohtajaksi. Hänen palkkaustaan on tarkoitus tarkistaa 
vastaamaan yhdistetyn osaston päällikön tehtävää. Kaupunkitekniikan 
rakentamisen yksikönjohtajan virka muutetaan työsuhteeksi, ja 
viranhaltija siirtyy suostumuksensa mukaisesti muihin tehtäviin 
rakentamispalvelussa. Virkajärjestelyt on valmisteltu yhteistyössä 
kaupunginkanslian henkilöstöosaston kanssa.

Lautakunnan ehdottamat muutokset on käsitelty kaupungin 
yhteistoimintasopimuksen ja yhteistoimintalain mukaisessa henkilöstön 
ja työnantajan välisessä yhteistoimintaneuvottelussa viraston 
henkilöstöryhmässä 27.10.2014 ja henkilöstötoimikunnassa 
28.10.2014. Rakentamispalvelun henkilöstöryhmä puoltaa 
muutosehdotuksia.
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Sääntötoimikunta on käsitellyt johtosääntöehdotuksen 18.11.2014. 
Sääntötoimikunta pitää esitettyjä muutoksia perusteltuina. 
Sääntötoimikunnan lausunto on liitteenä 6. 

Kaupunginhallituksen ehdotus on sääntötoimikunnan ehdottaman 
mukainen.

Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaosto on käsitellyt asian 
24.11.2014. Johtosääntöjaosto puoltaa sääntötoimikunnan ehdotusta. 
Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto on liitteenä 7.

Johtosääntömuutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.2.2015 lukien.

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto 
hyväksyy päätösehdotuksen, kaupunginvaltuuston päätöksen 
täytäntöönpanon yhteydessä

siirtää yksikönjohtaja Hannu Halkola kaupunkitekniikan rakentaminen 
osaston yksikönjohtajan virkaan (vakanssinumero 060359) 6059,61 
euron mukaisin palkkaeduin 1.2.2015 lukien

muuttaa yksikönjohtajan viran (vakanssinumero 053035) 
kehittämispäällikön työsuhteeksi (vakanssinumero 053035) 1.2.2015 
lukien.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Rakentamispalvelun johtosääntöehdotus
2 Rakentamispalvelun (Stara) nykyinen johtosääntö
3 Osastojen yhdistämisen edut ja tavoitteet
4 Rakentamispalvelun henkilöstöryhmän lausunto
5 Teknisen palvelun lautakunnan esityslistateksti
6 Sääntötoimikunnan lausunto
7 Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto

Tiedoksi; Kunnallisvalitus, valtuusto

Stara
Kaupunginkanslia

Päätöshistoria
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Kaupunginhallitus 07.01.2015 § 7

HEL 2014012500 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto 
päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa rakentamispalvelun johtosäännön 
kuulumaan 1.2.2015 lukien seuraavasti.

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN JOHTOSÄÄNTÖ

1 §

Toimiala 

Helsingin kaupungin rakentamispalvelu tuottaa teknisen palvelun 
lautakunnan alaisena rakennusalan, ympäristönhoidon ja logistiikan 
asiantuntija, tuotanto ja ylläpitopalveluja ensisijaisesti 
kaupunkikonsernissa kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen 
hyväksymien tavoitteiden mukaisesti.

Virasto käyttää toiminnassaan nimeä Stara.

2 §

Organisaatio 

Virastossa on seuraavat osastot:

  hallinto

  kaupunkitekniikan rakentaminen

  kaupunkitekniikan ylläpito

  logistiikka

  rakennustekniikka

  ympäristönhoito

Osaston toimistotasoisesta yksikköjaosta päättää lautakunta.

3 §

Johtaminen 
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Viraston päällikkönä on toimitusjohtaja, joka johtaa viraston toimintaa ja 
vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan. 

Osaston päällikkönä on yksikönjohtaja, joka johtaa osaston toimintaa ja 
vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

4 §

Hallinnon toimiala 

Hallinto huolehtii viraston keskitetyistä hallintopalveluista hyväksyttyjen 
tavoitteiden mukaisesti.

5 §

Kaupunkitekniikan rakentamisen toimiala

Kaupunkitekniikan rakentaminen tuottaa kunnallistekniikan ja yleisten 
alueiden rakentamispalveluja sekä maa ja kallioperään liittyviä 
asiantuntijapalveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

6 §

Kaupunkitekniikan ylläpidon toimiala

Kaupunkitekniikan ylläpito tuottaa kunnallistekniikan ja yleisten 
alueiden ylläpitopalveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

7 §

Logistiikan toimiala 

Logistiikka tuottaa materiaali, kalusto ja kuljetuspalveluja 
hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

8 §

Rakennustekniikan toimiala

Rakennustekniikka tuottaa kiinteistöjen rakentamis ja 
kunnossapitopalveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

9 §

Ympäristönhoidon toimiala

Ympäristönhoito tuottaa vesialueiden puhtaanapidon, kasvintuotannon 
ja luonnonmukaisten viheralueiden palveluja hyväksyttyjen tavoitteiden 
mukaisesti.

10 §
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Viraston päällikön tehtävät

Viraston päällikön tehtävänä on, ellei hän ole määrännyt tehtävää 
muulle viranhaltijalle,

1) hyväksyä toimintasäännöt

2) huolehtia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta

3) siirtää viraston palveluksessa oleva henkilö ja vastaava virka tai 
tehtävä viraston osastosta toiseen asianomaisia esimiehiä, 
asianomaista henkilöä sekä tämän sitä pyytäessä luottamusmiestä 
kuultuaan

4) panna täytäntöön henkilökuntaa koskevat virka ja 
työehtosopimukset sekä vastaavat sopimukset huomioon ottaen, mitä 
kaupunginhallituksen johtosäännössä on määrätty

5) hakea kaupungin puolesta, lukuun ottamatta Euroopan Unionin 
rahoitusta, viraston toimialaan kuuluvat valtionosuudet ja avustukset 
sekä niihin verrattavat etuudet ja käyttää näissä asioissa kaupungin 
puhevaltaa

6) hakea viraston toimialaan kuuluvat viranomaisluvat.

Lisäksi viraston päällikkö suorittaa kaupunginjohtajan, asianomaisen 
apulaiskaupunginjohtajan ja lautakunnan määräämät muut tehtävät.

11 §

Osaston päällikön tehtävät

Osaston päällikkö suorittaa kaupunginjohtajan, asianomaisen 
apulaiskaupunginjohtajan, lautakunnan ja viraston päällikön 
määräämät tehtävät.

12 §

Estyneenä oleminen 

Viraston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa 
lautakunnan määräämä osaston päällikkö.

Osaston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa viraston 
päällikön määräämä viranhaltija.

13 §

Kelpoisuusvaatimukset
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Viraston päällikön ja osastojen päälliköiden kelpoisuusvaatimuksena on 
ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto ja 
johtamistehtävistä.

Muulta henkilökunnalta vaadittavan kelpoisuuden määrää valinnan 
suorittaja.

14 §

Henkilökunnan ottaminen

Viraston päällikön ottaa kaupunginvaltuusto lautakunnan annettua 
hakijoista lausuntonsa.

Osaston päällikön ottaa kaupunginhallitus lautakunnan annettua 
hakijoista lausuntonsa.

Toimistotasoisen yksikön päällikön ottaa lautakunta.

Muun henkilökunnan ottaa viraston päällikkö tai hänen määräämänsä.

15 §

Esitykset ja lausunnot ulkopuolisille

Viraston esitykset ja lausunnot kaupungin ulkopuolisille on toimitettava 
kaupunginhallituksen välityksellä, jollei tätä asian vähäisen 
periaatteellisen tai taloudellisen merkityksen johdosta ole pidettävä 
tarpeettomana tai ellei toisin ole määrätty.

Käsittely

07.01.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään siten, että esittelijän perusteluiden neljännen 
kappaleen viimeinen lause korjataan kuulumaan seuraavasti:

"Geopalvelussa on noin 80 henkilöä ja kaupunkitekniikan 
rakentaminenosastossa noin 240 henkilöä."

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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Teknisen palvelun lautakunta 30.10.2014 § 168

HEL 2014012500 T 00 01 00

Päätös

Teknisen palvelun lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että 
se esittäisi kaupunginvaltuustolle Helsingin kaupungin 
rakentamispalvelun

 osaston kaupunkitekniikan rakentaminen uudeksi 
toimialakuvaukseksi

Kaupunkitekniikan rakentaminen tuottaa kunnallistekniikan ja yleisten 
alueiden rakentamispalveluja sekä maa ja kallioperään liittyviä 
asiantuntijapalveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

 osaston geopalvelu yhdistämisestä ja yksikönjohtajan viran 
siirtämisestä kaupunkitekniikan rakentaminen osastoon

ja että edellä mainitut muutokset tulisivat voimaan 1.1.2015 lukien. 

Lisäksi teknisen palvelun lautakunta päätti esittää 
kaupunginhallitukselle, että se päättäisi esittää kaupunginvaltuustolle, 
että kaupunginvaltuusto päättäisi hyväksyä liitteenä olevan ehdotuksen 
Helsingin kaupungin rakentamispalvelun johtosäännöksi. Ehdotus 
sisältää yllä olevat muutosehdotukset.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Timo Martiskainen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 39269

timo.martiskainen(a)hel.fi
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§ 17
Vuokrausperusteet kahdelle pientalotontille Vuosaaren 
Aurinkolahdessa (Vuosaari, Aurinkolahti, tontit 54288/7 ja 54289/2)

HEL 2014014025 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan Helsingin kaupungin 54. 
kaupunginosan (Vuosaari, Aurinkolahti) asemakaavan muutoksen nro 
11598 mukaisen korttelin nro 54288 tontin nro 7 ja korttelin nro 54289 
tontin nro 2 lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 
31.12.2075 saakka seuraavin ehdoin:

1

Aurinkolahden asemakaavan muutokseen nro 11598 sisältyvien 
asuinpientalotonttien (AP), jotka toteutetaan valtion korkotukemana 
asumisoikeusasuntotuotantona, vuosivuokra määrätään pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” 
pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 33 euroa.  

Tontille mahdollisesti toteutettavien liike, toimisto tai työtilojen osalta 
peritään asuintiloja vastaavaa vuokraa. Siltä osin kuin asemakaava 
sallii tällaisten tilojen rakentamisen kaavassa osoitetun kerrosalan 
lisäksi, ei maanvuokraa peritä.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa. 

2

Asuntotonttien vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille 
rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion 
asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille 
rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella 
korkohyvitystä (korkotukea). 

3

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä 
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
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Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta ja ote asemakaavasta

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Tonteista 54288/7 ja 54289/2 on järjestetty useita 
tontinluovutuskilpailuja. Kilpailut eivät ole kuitenkaan johtaneet 
tontinluovutuksiin joko kilpailun voittajan luovuttua hankkeesta tai 
hintakilpailuissa jätettyjen tarjousten alitettua hyväksyttävän hinnan. 
Tämän vuoksi tontit on lopulta siirretty jatkuvaan tonttihakuun.

Kiinteistölautakunta päätti jatkuvan tonttihaun perusteella 29.4.2014 
(238 §) varata tontit 54288/7 ja 54289/2 TAAsumisoikeus Oy:lle valtion 
korkotukemien asumisoikeusasuntojen suunnittelua varten.

Tontit on tarkoitus vuokrata TAAsumisoikeus Oy:lle, minkä johdosta 
nyt esitetään tontin vuokrausperusteiden määräämistä.

Esittelijän perustelut

Tausta

Vuosaaren Aurinkolahden tonteista 54288/7 ja 54289/2 on järjestetty 
tontinluovutuskilpailu ensimmäisen kerran jo vuonna 2008. Tavoitteena 
oli varmistaa erityisen korkeatasoisten omistusasuntojen toteutuminen 
kohteeseen. Kiinteistölautakunta päätti 1.9.2009 (483 §) varata tontit 
kilpailuehdotuksen ”Asunto Oy Sand 1 ja 2” jättäneelle JM Suomi 
Oy:lle, joka yleisen taloustilanteen heikkenemisen johdosta kuitenkin 
luopui tonteista 28.10.2009.

Kaupunginhallitus päätti 14.6.2010 (772 §) muuttaa tonttien 
varausehtoja siten, että tontinluovutuskilpailu muutettiin 
tarjouskilpailuksi. Kilpailussa jätettiin tonteista 54288/7 ja 54289/2 vain 
yksi tarjous, joka hylättiin selvästi alihintaisena.

Tarjouskilpailu kahdesta tontista 54288/7 ja 54289/2 järjestettiin 
uudestaan ja kilpailu päättyi 15.10.2013. Kilpailussa tehtiin 
määräaikaan mennessä kaksi tarjousta. Devpro Oy:n tekemä tarjous oli 
suuruudeltaan 316 euroa/km² ja Rakennus ja Insinööritoimisto Tricon 
Oy:n tarjous oli 460 euroa/km². Kiinteistölautakunta päätti 14.11.2013 
(566 §) hylätä tarjoukset liian alhaisina ja siirtää tontit jatkuvaan 
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tonttihakuun kaupunginhallituksen päätöksen 28.1.2013 (139 §) 
perusteella.

Kiinteistölautakunta päätti jatkuvan tonttihaun perusteella 29.4.2014 
(238 §) varata tontit 54288/7 ja 54289/2 TAAsumisoikeus Oy:lle valtion 
korkotukemien asumisoikeusasuntojen suunnittelua varten.

Asemakaava ja tonttitiedot

Kaupunginvaltuuston 20.6.2007 hyväksymän ja 3.8.2007 
lainvoimaiseksi tulleen Aurinkolahden asemakaavan muutoksen nro 
11598 mukaan tontit 54288/7 ja 54289/2 kuuluvat asuinpientalojen 
korttelialueeseen (AP). 

Tontin 54289/2 rakennusoikeus on 966 km². Tontin pintaala on 
2 147 m² ja osoite Solvikinkuja 4. Tontti on merkitty kiinteistörekisteriin 
19.6.2008.

Tontin 54288/7 rakennusoikeus on puolestaan 1 076 km². Tontin pinta
ala on 2 391 m² ja osoite Svartvikinkuja 4. Tontti on merkitty 
kiinteistörekisteriin 29.5.2008.

Sijaintikartta ja ote asemakaavasta ovat liitteenä 1.

Vertailutiedot

Vuosaaren Aurinkolahden alueelta tai lähialueelta on saatavilla niukasti 
vertailutietoja viime vuosina tehdyistä pientaloja koskevista 
vuokrauksista. Suurin osa alueen tonteista on luovutettu myymällä tai 
on muutoin yksityisessä omistuksessa. 

Vertailukelpoisena tietona todettakoon, että kaupunginvaltuusto päätti 
1.2.2012 (23 §) oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan 54. 
kaupunginosan (Vuosaari) korttelin nro 54286 tontin nro 2, joka 
toteutetaan vapaarahoitteisena omistusasuntona, pitäen perusteena 
virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 
vastaavaa 36 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa asuintilan 
kerrosalan osalta.

Ehdotetut vuokrausperusteet

Ottaen huomioon tonttien 54288/7 ja 54289/2 tyyppi (pientalo), niiden 
hallintamuoto, tonttien helppo rakennettavuus sekä niiden sijainti 
lähellä metroasemaa ja rantaa esitetään, että Vuosaaren 
Aurinkolahden asuinpientalotonttien (AP) 54288/7 ja 54289/2 
vuosivuokra määrättäisiin pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavana 
asuinkerrosneliömetrihintana 33 euroa.
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Asuntojen ulkopuolisista asuntoja palvelevista tiloista, jotka saa 
asemakaavamääräysten mukaan rakentaa asemakaavaan merkityn 
kerrosalan lisäksi, ei perittäisi vuokraa.

Tonteille 54288/7 ja 54289/2 mahdollisesti toteutettavien liike, toimisto 
tai työtilojen osalta perittäisiin asuintiloja vastaavaa vuokraa. 

Asuntotonttien vuosivuokrasta esitetään perittäväksi 80 % siltä ajalta, 
jona tontille rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä 
valtion asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille 
rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella 
korkohyvitystä (korkotukea). 

Tonteille esitettävä vuokra vastaa nykyarvoltaan (10/2014, ind. 19,16) 
noin 629 euron kerrosneliömetrihintaa ja araalennus huomioiden noin 
503 euron kerrosneliömetrihintaa.

Maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin olisi tällöin 
noin 2,5 euroa/asm²/kk ja araalennus huomioon ottaen noin 
2 euroa/asm²/kk.

Kaupunginvaltuuston päätöksen 1.10.1980 (asia nro 18) mukaan 
asuntotontin vuosivuokra on 4 % tontin laskennallisesta hinnasta, joka 
määräytyy tontin pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisesti.

Vuokraajaksi esitetään molempien asuntotonttien osalta noin 
60 vuotta. Tällöin vuokraaika päättyisi 31.12.2075.

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta ja ote asemakaavasta

Tiedoksi; Kunnallisvalitus, valtuusto

Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 08.12.2014 § 1291
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HEL 2014014025 T 10 01 01 02

Esitys

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan 
vuokraamaan Helsingin kaupungin 54. kaupunginosan (Vuosaari, 
Aurinkolahti) asemakaavan muutoksen nro 11598 mukaisen korttelin 
nro 54288 tontin nro 7 ja korttelin nro 54289 tontin nro 2 lautakunnan 
määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka seuraavin 
ehdoin:

1

Aurinkolahden asemakaavan muutokseen nro 11598 sisältyvien 
asuinpientalotonttien (AP), jotka toteutetaan valtion korkotukemana 
asumisoikeusasuntotuotantona, vuosivuokra määrätään pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” 
pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 33 euroa.  

Tontille mahdollisesti toteutettavien liike, toimisto tai työtilojen osalta 
peritään asuintiloja vastaavaa vuokraa. Siltä osin kuin asemakaava 
sallii tällaisten tilojen rakentamisen kaavassa osoitetun kerrosalan 
lisäksi, ei maanvuokraa peritä.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa. 

2

Asuntotonttien vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille 
rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion 
asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille 
rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella 
korkohyvitystä (korkotukea). 

3

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä 
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
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Kiinteistölautakunta 27.11.2014 § 585

HEL 2014014025 T 10 01 01 02

Kiinteistökartta 95/676 508, Solvikinkuja 4 / Svartvikinkuja 4

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta 
oikeutetaan vuokraamaan Helsingin kaupungin 54. kaupunginosan 
(Vuosaari, Aurinkolahti) asemakaavan muutoksen nro 11598 mukaisen 
korttelin 54288 tontti 7 ja korttelin 54289 tontti 2 lautakunnan 
määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka seuraavin 
ehdoin:

1

Aurinkolahden asemakaavan muutokseen nro 11598 sisältyvien 
asuinpientalotonttien (AP), jotka toteutetaan valtion korkotukemana 
asumisoikeusasuntotuotantona, vuosivuokra määrätään pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” 
pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 33 euroa.  

Tontille mahdollisesti toteutettavien liike, toimisto tai työtilojen osalta 
peritään asuintiloja vastaavaa vuokraa. Siltä osin kuin asemakaava 
sallii tällaisten tilojen rakentamisen kaavassa osoitetun kerrosalan 
lisäksi, ei maanvuokraa peritä.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa. 

2

Asuntotonttien vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille 
rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion 
asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille 
rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella 
korkohyvitystä (korkotukea). 

3

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä 
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Katarina Nordberg, kiinteistölakimies, puhelin: 310 31800
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katarina.nordberg(a)hel.fi
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§ 18
Koivusaaren osayleiskaavan hyväksyminen (nro 12180)

HEL 2012003532 T 10 03 02 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä 31. kaupunginosan (Lauttasaari) Koivusaarta ja sitä 
ympäröivää vesialuetta koskevan osayleiskaavaehdotuksen 
11.12.2012 päivätyn ja 8.4.2014 sekä 28.10.2014 muutetun 
piirustuksen numero 12180 mukaisena ja osayleiskaavaselostuksesta 
ilmenevin perustein.

Samalla kaupunginvaltuusto kehotti ottamaan alueen 
jatkosuunnittelussa huomioon riittävät aluevaraukset palveluille, kuten 
kouluille, ja kiinnittämään huomiota sekä lisääntyvän liikenteen 
aiheuttamien haittojen minimointiin että jalankulun ja pyöräilyn 
yhteyksiin.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä seuraavat kolme 
toivomuspontta:

1. Hyväksyessään Koivusaaren osayleiskaavan valtuusto edellyttää, 
että selvitetään läntisen venesataman laajentamista 
neuvottelemalla vesialueesta Espoon kanssa. (Sirpa Asko
Seljavaara)

2. Hyväksyessään Koivusaaren osayleiskaavan valtuusto kehottaa 
selvittämään alueen jatkosuunnittelussa, miten otetaan 
huomioon koulupalvelujen ohella ikääntyvien ihmisten 
palvelutarpeet, kuten mm. monipuolisen palvelukeskuksen 
perustamisen mahdollisuudet joko Koivusaaren tai Lauttasaaren 
alueella. (Maija Anttila)

3. Hyväksyessään Koivusaaren osayleiskaavan valtuusto edellyttää 
että selvitetään Koivusaaren metroasemalle Lauttasaaresta 
tuovat jalankulku/pyöräilyyhteydet. (UllaMarja Urho) 

Käsittely

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että 
keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen 
olisi merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi  
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puheenjohtaja kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa 
kysymykseen asian palauttamisesta kaupunginhallitukselle. Samalla oli 
tehtävä mahdolliset muut palautusehdotukset tämän keskustelun 
aikana.

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi 
puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli 
valtuutettu Yrjö Hakanen valtuutettu Sirkku Ingervon kannattamana 
ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian 
kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että 
rakentamisen ja maantäyttöjen määrää vähennetään esitetystä.

1 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottaman 
toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAAehdotus: Jatko
EIehdotus: Koivusaaren osayleiskaava palautetaan uudelleen 
valmisteltavaksi niin, että rakentamisen ja maantäyttöjen määrää 
vähennetään esitetystä.

Jaaäänet: 76
Outi AlankoKahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti 
Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa AskoSeljavaara, Harry Bogomoloff, 
Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura FinneElonen, Juha 
Hakola, Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika 
Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Mohammed Abdirahim Hussein, 
Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo 
Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, 
Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi 
Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Harri Lindell, Päivi Lipponen, 
Eija Loukoila, Jape Lovén, Pekka Majuri, Silvia Modig, Elina Moisio, 
Seija Muurinen, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo 
Nieminen, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom 
Packalén, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi 
Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika 
Raatikainen, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto 
Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi 
Sevander, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Kaarin 
Taipale, Pilvi Torsti, UllaMarja Urho, Thomas Wallgren, Jan 
Vapaavuori, Ville Ylikahri

Eiäänet: 5
Gunvor Brettschneider, Yrjö Hakanen, Sirkku Ingervo, Henrik Nyholm, 
Päivi Storgård
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Tyhjä: 3
Sami Muttilainen, Björn Månsson, Marcus Rantala

Poissa: 2
Timo Laaninen, Osmo Soininvaara

Kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.

Julistettuaan keskustelun itse asiassa päättyneeksi puheenjohtaja esitti 
selontekona, että keskustelun kuluessa oli ehdotettu hyväksyttäväksi 
seuraavat kolme toivomuspontta:

Valtuutettu Sirpa AskoSeljavaara oli valtuutettu Seija Muurisen 
kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

Hyväksyessään Koivusaaren osayleiskaavan valtuusto edellyttää, että 
selvitetään läntisen venesataman laajentamista neuvottelemalla 
vesialueesta Espoon kanssa.

Valtuutettu Maija Anttila oli valtuutettu Seija Muurisen kannattamana 
ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

Hyväksyessään Koivusaaren osayleiskaavan valtuusto kehottaa 
selvittämään alueen jatkosuunnittelussa, miten otetaan huomioon 
koulupalvelujen ohella ikääntyvien ihmisten palvelutarpeet, kuten mm. 
monipuolisen palvelukeskuksen perustamisen mahdollisuudet joko 
Koivusaaren tai Lauttasaaren alueella.

Valtuutettu UllaMarja Urho oli valtuutettu Seija Muurisen 
kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

Hyväksyessään Koivusaaren osayleiskaavan valtuusto edellyttää että 
selvitetään Koivusaaren metroasemalle Lauttasaaresta tuovat 
jalankulku/pyöräilyyhteydet.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin 
yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Puheenjohtaja esitti hyväksyttäväksi seuraavan äänestysjärjestyksen: 
Toivomusponsien hyväksymisestä äänestetään erikseen. 

2 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Sirpa AskoSeljavaaran 
ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa 
äänestää ei.
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JAAehdotus: Hyväksyessään Koivusaaren osayleiskaavan valtuusto 
edellyttää, että selvitetään läntisen venesataman laajentamista 
neuvottelemalla vesialueesta Espoon kanssa.
EIehdotus: Vastustaa

Jaaäänet: 52
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Sirpa AskoSeljavaara, Harry 
Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura 
FinneElonen, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Mari 
Holopainen, Rene Hursti, Nina Huru, Mohamed Abdirahim Hussein, 
Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, 
Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Harri 
Lindell, Päivi Lipponen, Pekka Majuri, Elina Moisio, Seija Muurinen, 
Björn Månsson, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, 
Matti Niiranen, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Jaana 
Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus 
Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille 
Rydman, Päivi Storgård, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla
Marja Urho, Jan Vapaavuori, Ville Ylikahri

Eiäänet: 2
Sirkku Ingervo, Leo Stranius

Tyhjä: 30
Outi AlankoKahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Jussi 
Chydenius, Jasmin Hamid, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Jukka 
Järvinen, Seppo Kanerva, Emma Kari, Dan Koivulaakso, Vesa 
Korkkula, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Eija Loukoila, Jape Lovén, Silvia 
Modig, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Henrik Nyholm, Hannu Oskala, 
Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas 
Rantanen, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Johanna Sumuvuori, 
Thomas Wallgren

Poissa: 1
Osmo Soininvaara

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Sirpa AskoSeljavaaran 
ehdottaman toivomusponnen.

3 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Maija Anttilan ehdottaman 
toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAAehdotus: Hyväksyessään Koivusaaren osayleiskaavan valtuusto 
kehottaa selvittämään alueen jatkosuunnittelussa, miten otetaan 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2015 75 (394)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/18
14.01.2015

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 1113 +358 9 310 1641 02012566 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

huomioon koulupalvelujen ohella ikääntyvien ihmisten palvelutarpeet, 
kuten mm. monipuolisen palvelukeskuksen perustamisen 
mahdollisuudet joko Koivusaaren tai Lauttasaaren alueella.
EIehdotus: Vastustaa

Jaaäänet: 52
Outi AlankoKahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, 
Sirpa AskoSeljavaara, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Laura 
FinneElonen, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, 
Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, 
Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Tuuli 
Kousa, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Pekka Majuri, Silvia 
Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, 
Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Henrik Nyholm, Sara Paavolainen, Osku 
Pajamäki, Pia Pakarinen, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, 
Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, 
Tomi Sevander, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, 
Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, UllaMarja Urho, Thomas 
Wallgren, Ville Ylikahri

Eiäänet: 1
Rene Hursti

Tyhjä: 31
Hennariikka Andersson, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Matti 
Enroth, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Nina Huru, Mohamed 
Abdirahim Hussein, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Seppo Kanerva, 
Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi 
Koulumies, Minerva Krohn, Harri Lindell, Lasse Männistö, Jarmo 
Nieminen, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Tom Packalén, Jaana 
Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Tatu Rauhamäki, Risto 
Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Jan Vapaavuori

Poissa: 1
Osmo Soininvaara

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Maija Anttilan 
ehdottaman toivomusponnen.

4 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu UllaMarja Urhon ehdottaman 
toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAAehdotus: Hyväksyessään Koivusaaren osayleiskaavan valtuusto 
edellyttää että selvitetään Koivusaaren metroasemalle Lauttasaaresta 
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tuovat jalankulku/pyöräilyyhteydet. 
EIehdotus: Vastustaa

Jaaäänet: 84
Outi AlankoKahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti 
Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa AskoSeljavaara, Harry Bogomoloff, 
Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, 
Laura FinneElonen, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Jasmin Hamid, 
Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene 
Hursti, Nina Huru, Mohamed Abdirahim Hussein, Nuutti Hyttinen, 
Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo 
Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, 
Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi 
Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Harri Lindell, Päivi Lipponen, 
Eija Loukoila, Jape Lovén, Pekka Majuri, Silvia Modig, Elina Moisio, 
Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari 
Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Henrik 
Nyholm, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Osku 
Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki 
Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo 
Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto 
Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi 
Sevander, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Ilkka 
Taipale, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, UllaMarja Urho, Thomas Wallgren, 
Jan Vapaavuori, Ville Ylikahri

Poissa: 1
Osmo Soininvaara

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu UllaMarja Urhon 
ehdottaman toivomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Osayleiskaavaehdotuksen nro 12180 kartta, päivätty 11.12.2012, 
muutettu 8.4.2014 ja 28.10.2014

2 Osayleiskaavaehdotuksen nro 12180 selostus, päivätty 11.12.2012, 
muutettu 8.4.2014 ja 28.10.2014 sekä täydennetty 8.12.2014

3 Vuorovaikutusraportti 11.12.2012, täydennetty 21.10.2014
4 Kustannukset
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5 Osa päätöshistoriaa

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino, liikenne 
ja ympäristökeskus

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

Uudenmaan liitto
Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut kuntayhtymä
Helsingin seudun liikenne 
kuntayhtymä
Liikennevirasto
Helen Sähköverkko Oy

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Alue sijaitsee Lauttasaaren länsipuolella noin viiden kilometrin päässä 
Helsingin ydinkeskustasta. Espoon ja Helsingin välinen raja sijaitsee 
Koivusaaren ja Hanasaaren välissä.

Suunnittelualue on osa Lauttasaaren kaupunginosaa Länsi
Helsingissä. Länsiväylän varteen sijoittuva Koivusaari rajautuu 
lännessä Espoon kuntarajaan ja idässä Lauttasaaren Katajaharjun 
alueeseen. Pohjoisessa ja etelässä aluetta ympäröi merialue. 
Suunnittelualueeseen kuuluvat Koivusaaren maaalue, ympäröivää 
merialuetta, Länsiväylä ja maapenkereet Koivusaaren itä ja 
länsipuolella. Lisäksi alueeseen kuuluvat Länsiväylän reunustat tien ja 
korttelialueiden välissä Katajaharjun sillalle asti. Alueen pintaala on 
noin 58 hehtaaria, josta merialuetta on noin 46 hehtaaria ja maaaluetta 
noin 12 hehtaaria. 

Osayleiskaava mahdollistaa asuntojen asemakaavoittamisen yli 
5 000:lle asukkaalle, Koivusaaren keskustan kehittämisen 
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metroaseman ympärille ja uusien työpaikkojen rakentamisen n. 3 800  
4 500 työntekijälle.

Koivusaaren kaupunkirakenne tukeutuu uuteen metroasemaan, jonka 
ympärille muodostuu Koivusaaren keskusta. Koivusaarta on 
laajennettu esittämällä siihen tukeutuvia täyttöalueita. 
Saaristomaiseman ominaispiirteet ovat olleet lähtökohtana 
suunnittelulle. Pääosa alueesta on varattu asumiseen. 
Työpaikkarakentaminen ja palvelut keskittyvät Länsiväylän ja 
metroaseman tuntumaan. Länsiväylän ylittävä siltamainen kortteli sitoo 
Koivusaaren pohjois ja eteläosat yhdeksi kaupunkirakenteelliseksi 
kokonaisuudeksi.  

Pysäköinti on järjestetty asuinkortteleitten osalta korttelikohtaisesti. 
Keskustan toimistoja ja liiketiloja varten pysäköintipaikat  on suunniteltu 
kortteleiden alle ja keskitetysti maanpäälliseen pysäköintilaitokseen, 
joka on integroitu osaksi toimistokorttelia.

Alueelle on osoitettu kaksi venesatamaaluetta, jotka on tarkoitettu 
Koivusaaressa jo toimivien venekerhojen satamiksi. Koivusaaren 
pohjoisosaan on suunniteltu moottoriveneille ja melojille tarkoitettu 
satama. Lisäksi alueella on asukkaiden laituripaikkoja pienemmissä 
yksiköissä. Rantoja kiertää virkistystä palveleva reitti, joka on 
yhteydessä Lauttasaaren rantareittiin.

Koivusaareen on suunniteltu uusi eritasoliittymä Länsiväylälle. 
Katajaharjun eritasoliittymä poistuu, mikä mahdollistaa Katajaharjun 
kannen rakentamisen. Tästä osayleiskaavaalueeseen kuuluu 
Katajaharjuntien länsipuolelle tuleva osuus. Lauttasaaren ja 
Koivusaaren välille on suunniteltu uusi katuyhteys, Vaskilahdenkatu. 
Espoon ja Helsingin keskustan välinen kevyen liikenteen reitti, kävelyn 
ja pyöräilyn pääreitti on esitetty Länsiväylän pohjoisreunaan. 

Esittelijän perustelut

Uudenmaan 2006 vahvistetussa maakuntakaavassa 
osayleiskaavoitettava alue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi, 
jonka halki on linjattu moottoriväylä (Länsiväylä) sekä seutuliikenteen 
rata (metro). Suunnittelualueen eteläistä rantaa myöten on osoitettu 
viheryhteyden tarve. Alue sijoittuu pääkaupunkiseudun rannikko ja 
saaristovyöhykkeen sisälle. Ympäristöministeriön 2014 vahvistamassa 
2. vaihemaakuntakaavassa alueelle on osoitettu edellisten lisäksi 
tiivistettävän alueen kehittämisperiaatemerkintä sekä liikennetunneli, 
joka korvaa ja tarkentaa aikaisempaa seutuliikenteen radan (metro) 
merkintää. Koivusaaren osayleiskaava noudattaa maakuntakaavan ja 
2. vaihemaakuntakaavan tavoitteita tiivistämällä ja tehostamalla 
taajamatoimintoja hyvien raideliikenneyhteyksien asemanseutujen 
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varteen. Seudullisesta kävely ja pyöräilyyhteydestä on huolehdittu 
osoittamalla kaavaehdotuksessa reitti Länsiväylän pohjoispuolelle.

Yleiskaava 2002:ssa Koivusaari ja osa sitä ympäröivää vesialuetta on 
merkitty selvitysalueeksi, jonka maankäyttö ratkaistaan 
osayleiskaavalla tai yleiskaavalla. Yleiskaavan mukaan alueen läpi 
kulkee metro tai rautatie ja moottorikatu. Helsingin maanalaisen 
yleiskaavassa alueella on merkintä suunnitellusta 
raideliikennetunnelista ja asemasta. Nyt laadittu osayleiskaavaehdotus 
on Yleiskaava 2002:n ja maanalaisen yleiskaavan mukainen.

Alueella on voimassa asemakaavat numero 7575 ja 8892 vuosilta 1977 
ja 1985. Voimassa olevissa asemakaavoissa Länsiväylän eteläpuolinen 
osa Koivusaarta, vesialue saaren länsipuolella ja Vaskilahden alue on 
merkitty venesatamaalueeksi. Koivusaaren eteläkärki ja osia saaren 
keskeltä ovat asemakaavassa puistoaluetta, lisäksi Koivusaaressa on 
katualuetta. Länsiväylän pohjoispuolella oleva osa Koivusaaresta on 
asemakaavoittamaton.

Alueella on lisäksi voimassa Länsimetron rakentamista varten laaditut 
asemakaavat numero 11800 ja 12075 vuosilta 2009 ja 2012 metron 
tunnelia ja maanalaisia osia varten sekä Koivusaaren aseman itäisen 
sisäänkäynnin toteuttamista varten.

Helsingin kaupunki omistaa Koivusaaren alueen. Osayleiskaava
alueeseen kuuluva Porstan saari Koivusaaren luoteispuolella on 
yksityisessä omistuksessa. Länsiväylä on valtion omistuksessa.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymien suunnitteluperiaatteiden 
mukaan suunnittelun lähtökohtana on ollut alueen saaristomaisema ja 
merellisyys, erinomainen liikenteellinen sijainti uuden metrolinjan ja 
Länsiväylän tuntumassa sekä toiminnallinen tasapaino virkistyksen, 
asumisen, palvelujen ja työpaikkojen välillä. Veneilytoimintojen 
säilyttäminen alueella on tärkeää toiminnallisen sisällön ja alueen 
identiteetin muodostamisessa.

Suunnitteluratkaisu perustuu alueesta järjestetyn yleisen 
kansainvälisen ideakilpailun voittaneen ehdotuksen kokonaisideaan, 
jota on sen tekijöiden kanssa yhteistyössä edelleen kehitetty.

Osayleiskaavan liikennejärjestelyt perustuvat Länsiväylän 
aluevaraussuunnitelmaan, joka on laadittu yhteistyössä Uudenmaan 
ELY keskuksen kanssa. Aluevaraussuunnitelman ratkaisut perustuvat 
siihen, että Länsiväylä on moottoritie. Aluevaraussuunnitelman 
mukaisten ratkaisujen keventämistä selvitetään asemakaavoituksen 
yhteydessä.
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Länsiväylän liikennejärjestelyjen toteuttaminen edellyttää 
kustannusvastuista sopimista Helsingin kaupungin ja tienpitäjän 
Uudenmaan ELY keskuksen kanssa. Kustannukset tarkentuvat 
vuonna 2015 alkavassa tiesuunnitelmassa, jonka yhteydessä tehdään 
myös ehdotus kustannusjaosta. Valtio ei ole toteutusohjelmissaan 
varautunut Länsiväylän parantamiseen Koivusaaren kohdalla 
perustelunaan, että Länsiväylän kattaminen ei perustu tieliikenteen 
tarpeisiin.

Suunnitelman toteuttamien edellyttää lisäksi mittavia vesi ja 
maanrakennustöitä sekä vaativia tunneli ja kansirakennelmia. 
Täytemaamääräksi on arvioitu noin 1,3,milj. m3rtr. Länsiväylän 
kattamisen arvioidaan aiheuttavan noin 34 miljoona euron (alv0%) 
kustannukset. Suunnittelussa on huomioitu mahdollisuus alueen 
vaiheittain rakentamiseen. Osayleiskaavan aluerajaukseen kuuluva 
osuus Katajaharjun tunnelin kustannuksista arvioidaan olevan 57 milj. 
euroa (alv0%). Koivusaaren toteuttaminen ei kuitenkaan edellytä 
Katajaharjun liikennetunnelin ja kansirakenteiden toteuttamista.

Kaupungille koko yleiskaavaalueen toteuttamisesta koituvien 
kustannusten on arvioitu olevan yhteensä 212225 milj.euroa (n. 660
700 eur/km2) ja tulojen 226 milj.euroa (n.700 eur/km2). Koko
yleiskaavaalueelta saatavien tonttitulojen arvioidaan kattavan alueen 
toteuttamisesta kaupungille aiheutuvat kustannukset myös kalliimpaa 
ostolouhetta alueen täytöissä käytettäessä.

Osayleiskaavan toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset on eritelty 
liitteessä 4.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaupunginhallitus hyväksyi 2.10.2006 Länsimetron suunnittelua 
koskevan tilannekatsauksen ja päätti, että metropäätöksen 
varmistuttua on tarkoituksenmukaista käynnistää metron 
hankesuunnittelu, asemakaavoitus ja Koivusaaren osayleiskaavan 
laatiminen.

Osayleiskaavan osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty v. 2008 
laaditun osallistumis ja arviointisuunnitelman mukaisesti ja 
suunnittelun aikana on useassa eri vaiheessa ollut mahdollista esittää 
mielipiteitä. Osallistumis ja arviointisuunnitelmasta jätettiin 85 ja 
osayleiskaavaluonnoksesta 64 kirjallista mielipidettä.

Koivusaaren suunnittelusta järjestettiin vuonna 2009 kansainvälinen 
yleinen ideakilpailu. Kilpailu oli ensimmäinen 
kaupunkisuunnittelukilpailu, jossa anonyymit ehdotukset olivat julkisesti 
nähtävinä internetissä ja näyttelytila Laiturilla ennen kilpailun 
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ratkaisemista. Yleisöllä oli mahdollisuus antaa palautetta ehdotuksista 
siten, että kilpailun tuomaristo sai materiaalin käyttöönsä ennen 
ratkaisun tekemistä. Yleisö sai myös äänestää suosikkiaan ja yleisön 
suosikki julkistettiin. Kilpailumallista on sittemmin tullut vakiintunut 
käytäntö suomalaisissa yleisissä arkkitehtuuri ja 
kaupunkisuunnittelukilpailuissa.

Osayleiskaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 18.1.  18.2.2013. 
Muistutuksia esitettiin 12 ja nähtävilläoloajan ulkopuolella saapui yksi 
kirje. Lisäksi saatiin Helsingin Energian/Helen Sähköverkko Oy:n, 
Espoon kaupunginhallituksen, Helsingin seudun ympäristöpalvelut 
kuntayhtymän, Liikenneviraston, Uudenmaan elinkeino, liikenne, ja 
ympäristökeskuksen, pelastuslautakunnan, ympäristölautakunnan, 
sosiaali ja terveyslautakunnan, kiinteistölautakunnan, 
kaupunginmuseon johtokunnan, liikuntalautakunnan, 
opetuslautakunnan ja yleisten töiden lautakunnan lausunnot.

Muistutusten ja lausuntojen johdosta osayleiskaavaehdotukseen tehtiin 
olennaisia muutoksia, joiden johdosta kaupunkisuunnittelulautakunta 
päätti 8.4.2014, 100 § esittää kaupunginhallitukselle, että ehdotus tulisi 
asettaa uudelleen nähtäville. Muutettu osayleiskaavaehdotus on ollut 
julkisesti uudelleen nähtävillä 23.5.  23.6.2014. Ehdotuksesta tehtiin 
17 muistutusta. 

Molempien nähtävilläpitojen aikana saadut muistutukset ja lausunnot 
sekä niihin annetut vastineet ilmenevät vuorovaikutusraportista (liite 3).

Muistutukset

Jälkimmäisen nähtävilläpidon aikana saaduissa muistutuksissa 
todetaan mm. että suunnitelmaan kohdistunut kritiikki ei ole aiheuttanut 
toivottuja muutoksia suunnitelmiin. Suunnittelun lähtökohtaa uudesta 
asuin ja työpaikkaalueesta metron varressa pidetään vääränä. Alueen 
suunnittelun lähtökohdaksi pitäisi ottaa nykytilanteen mukainen käyttö 
virkistysalueena ja venekerhojen toimintaalueena. Asukas ja 
työpaikkamäärää pidetään liian suurena. Rakentamistehokkuutta on 
nostettu, vaikka sitä olisi muistutusten mukaan pitänyt vähentää.

Suunnitelman katsotaan tukkivan ja muuttavan merimaisemaa sekä 
varjostavan lähiympäristöä. Meritäyttöjä on suunnitelmassa liikaa. 
Koivusaaren ja Katajaharjunniemen välinen vesialue on liian pieni ja 
pilaa Katajaharjunniemen asukkaiden avoimet merimaisemat, jolloin 
Katajanharjun kiinteistöjen arvo laskee. Ilmastonmuutoksen vaikutuksia 
ei ole otettu riittävästi huomioon, eikä suunnitelmassa ole tarpeeksi 
palveluja ja virkistysalueita.
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Liikenneratkaisua pidetään mutkikkaana. Länsiväylän risteysjärjestelyä 
pidetään tilaa vievänä ja sekavana. Melusta ja liikenteen päästöistä 
aiheutuvien haittojen arvellaan lisääntyvän alueella ja 
lauttasaarelaisten yhteyksien Länsiväylälle huonontuvan.

Venesatamia pidetään liian pieninä seuratoiminnalle ja talvitelakoinnille 
varattua tilaa täysin riittämättömänä.

Seudullisen suunnitteluyhteistyön nähdään olevan puutteellista. 
Länsiväylän muuttaminen kaupunkibulevardiksi ja suunnittelualueen 
ulottaminen Espoon rajan yli avaisivat uusia vaihtoehtoja Koivusaaren 
suunnittelulle.

Muistutusten sisältö on referoitu aihepiireittäin liitteenä olevassa 
vuorovaikutusraportissa ja muistutuksiin on annettu vastineet.

Lausunnot

Muutetusta osayleiskaavaehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa 
Uudenmaan elinkeino, liikenne, ja ympäristökeskus, Uudenmaan 
liitto, Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä, Helsingin 
seudun liikenne kuntayhtymä, Liikennevirasto, Helen Sähköverkko Oy, 
opetusvirasto, pelastuslautakunta, ympäristölautakunta, yleisten töiden 
lautakunta ja kiinteistölautakunta.

Uudenmaan elinkeino, liikenne, ja ympäristökeskus (ELYkeskus) 
toteaa lausuneensa osayleiskaavaehdotuksesta 11.3.2013 ja 
todenneensa osayleiskaavan toteuttavan alueellisia 
maankäyttötavoitteita yhdyskuntarakenteen tiivistämisen ja 
joukkoliikenteen edistämisen kannalta. Maakuntakaavan katsotaan 
olleen riittävästi suunnittelun ohjeena. ELYkeskus toteaa, että 
11.3.2013 lausunnossa esille tuotuja seikkoja vesistövaikutusten 
tarkentamisesta ei ole konkreettisesti otettu huomioon. Tarkemmat 
selvitykset tulee tehdä ennen kaavan hyväksymistä. Länsiväylän 
liikennejärjestelyistä on laadittu aluevaraussuunnitelma, jossa on 
esitetty uutta eritasoliittymää Koivusaareen, nykyisen Katajaharjun 
liittymän poistamista ja varautumista 3+3 kaistan lisäksi 
rinnakkaiskaistoihin Länsiväylällä Koivusaaren kohdalla. 
Osayleiskaavassa tulee säilyttää mahdollisuus 
aluevaraussuunnitelman mukaisten ratkaisujen toteuttamiseen. 
Liikennejärjestelyjen ja maankäytön vaiheistaminen tulee esittää 
kaavaaineistossa. Pesimälinnuston kannalta arvokas Nurmiluoto 
pitäisi merkitä osayleiskaavassa SLmerkinnällä.

Muissa lausunnoissa todettiin, että suunnitelmaan tehdyt muutokset 
ovat parantaneet suunnitelman toteutettavuutta. Suunnitelma sisältää 
edelleen teknistaloudellisia haasteita, joista vaativin on Länsiväylän 
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ylittävän kansirakenteen toteuttaminen. Koivusaaren 
osayleiskaavasuunnitelmaa on pidetty hyvänä ja kannatettavana 
kaupunkirakenteen täydentämisenä, uuteen raideyhteyteen 
tukeutuvana riittävän tehokkaana aluekokonaisuutena.

Lausunnot ilmenevät kokonaisuudessaan päätöshistoriasta. Lausunnot 
on referoitu tarkemmin ja niihin on annettu vastineet liitteenä olevassa 
vuorovaikutusraportissa.

Osayleiskaavaehdotukseen tehdyt muutokset

Muistutukset on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, että kaavassa 
on suhtauduttu erityisellä huolellisuudella alueelle ja maisemaan 
sopivan mittakaavan ja korttelirakenteen tavoittamiseksi suuresta 
rakentamisen määrästä huolimatta. Alueen luontoarvot on 
mahdollisuuksien mukaan huomioitu. Saaren eteläkärjen 
luonnonsuojelualueen säilymisen edellytykset on turvattu riittävän 
avoimella merisektorilla etelään, lintujen pesimäluodot on jätetty 
rauhaan, lepakoiden elinolosuhteita ei ole heikennetty ja täyttöjen 
määrä on pyritty pitämään maltillisena niin, että pohjaeliöstölle ja 
kalojen elinympäristölle aiheutuva haitta olisi rajattu. Länsiväylän 
kevennettyä ratkaisua tutkitaan maantiealueen vaatiman tilan 
pienentämiseksi ja kustannusten alentamiseksi. Uuden yleiskaavan 
valmistelun yhteydessä tutkitaan Länsiväylän muuttamista 
kaupunkibulevardiksi.

Osayleiskaavan selostukseen on lausuntojen johdosta lisätty päivitetyn 
virtausmalliselvityksen mukainen vaikutusten arviointi täydentämään jo 
aikaisemmin tehtyjä selvityksiä maankäytön vaikutuksista virtauksiin 
sekä kaavio Koivusaaren maankäytön ja liikennejärjestelyjen 
vaiheittaisesta toteuttamisesta. Nurmiluodon merkitsemistä 
luonnonsuojelualueeksi ei ole pidetty tarkoituksenmukaisena. Helsingin 
kaupungin ympäristökeskus valmistelee parhaillaan 
luonnonsuojeluohjelmaa, jossa Nurmiluotoa ei ole pidetty välttämättä 
rauhoitettavana.

Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen 
asettaa uudelleen nähtäville.

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan tarkistetun 
esityksen mukainen. Kaupunkisuunnitteluvirasto on täydentänyt 
kaavaselostusta 2. vaihemaakuntakaavaa koskevilta osin.

Esittelijä toteaa lisäksi, että Koivusaaren alueen toteuttamisen 
edistämiseksi tulee alueen asemakaavoituksen yhteydessä selvittää 
mahdollisuudet Länsiväylän muuttamiseksi kaduksi ja siitä aiheutuvat 
kustannukset ja velvoitteet.
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Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Osayleiskaavaehdotuksen nro 12180 kartta, päivätty 11.12.2012, 
muutettu 8.4.2014 ja 28.10.2014

2 Osayleiskaavaehdotuksen nro 12180 selostus, päivätty 11.12.2012, 
muutettu 8.4.2014 ja 28.10.2014 sekä täydennetty 8.12.2014

3 Vuorovaikutusraportti 11.12.2012, täydennetty 21.10.2014
4 Kustannukset
5 Osa päätöshistoriaa
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Uudenmaan elinkeino, liikenne 
ja ympäristökeskus
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Helsingin seudun liikenne 
kuntayhtymä
Liikennevirasto
Helen Sähköverkko Oy
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Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Pelastuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristölautakunta
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.01.2015 § 11

HEL 2012003532 T 10 03 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 31. kaupunginosan (Lauttasaari) 
Koivusaarta ja sitä ympäröivää vesialuetta koskevan 
osayleiskaavaehdotuksen 11.12.2012 päivätyn ja 8.4.2014 sekä 
28.10.2014 muutetun piirustuksen numero 12180 mukaisena ja 
osayleiskaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Lisäksi kaupunginvaltuusto kehottaa ottamaan alueen 
jatkosuunnittelussa huomioon riittävät aluevaraukset palveluille, kuten 
kouluille, ja kiinnittämään huomiota sekä lisääntyvän liikenteen 
aiheuttamien haittojen minimointiin että jalankulun ja pyöräilyn 
yhteyksiin.

Käsittely

07.01.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään jäsen Oskalan vastaehdotuksen mukaisesti.

Vastaehdotus:
Hannu Oskala: Kappale 3 muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Lisäksi kaupunginvaltuusto kehottaa ottamaan alueen 
jatkosuunnittelussa huomioon riittävät aluevaraukset palveluille, kuten 
kouluille, ja kiinnittämään huomiota sekä lisääntyvän liikenteen 
aiheuttamien haittojen minimointiin että jalankulun ja pyöräilyn 
yhteyksiin.”

Kannattaja: Otso Kivekäs

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

15.12.2014 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
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anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.10.2014 § 322

HEL 2012003532 T 10 03 02 00

Ksv 0845_1, karttaruutu F3

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 11.12.2012 päivätyn ja 8.4.2014 sekä 28.10.2014 muutetun 31. 
kaupunginosan (Lauttasaari) Koivusaarta ja sitä ympäröivää 
vesialuetta koskevan osayleiskaavaehdotuksen nro 12180 
hyväksymistä ja etteivät tehdyt muistutukset ja annetut 
lausunnot anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Muutokset 
ilmenevät yksityiskohtaisesti pöytäkirjan liitteestä ja 
kaavaselostuksesta

 ettei kaavaehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

Lisäksi lautakunta kehotti

 ottamaan alueen jatkosuunnittelussa huomioon riittävät 
aluevaraukset palveluille, kuten kouluille

 kiinnittämään jatkosuunnittelussa huomioita lisääntyvän 
liikenteen haittojen minimointiin.

Lisäksi lautakunta päätti

 antaa kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksestä ja 
vuorovaikutusraportista ilmenevät vastaukset kaupungin 
perusteltuna kannanottona tehtyihin muistutuksiin.

Käsittely

28.10.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä  seuraavan Elina Moision 
tekemän vastaehdotuksen: 

Lisätään päätökseen kohta (3):
Lautakunta kehottaa ottamaan alueen jatkosuunnittelussa huomioon 
riittävät aluevaraukset palveluille, kuten kouluille.
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Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä seuraavan Elina Moision 
tekemän vastaehdotuksen: 

Elina Moisio: Lisätään päätökseen kohta (4): Lautakunta kehottaa 
kiinnittämään jatkosuunnittelussa huomioita lisääntyvän liikenteen 
haittojen minimointiin.

Mikko Särelä teki Elina Moision kannattamana seuraavan 
vastaehdotuksen:

Lautakunta toteaa, että jatkosuunnittelussa on syytä kiinnittää erityistä 
huomiota jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiin.

Kannattajat: Elina Moisio

1 äänestys

JAAehdotus: Esityksen mukaan 
EIehdotus: Lautakunta toteaa, että jatkosuunnittelussa on syytä 
kiinnittää erityistä huomiota jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiin

Jaaäänet: 5
Michael Berner, Jape Lovén, Matti Niiranen, Jaakko Meretniemi, Risto 
Rautava
Eiäänet: 2
Elina Moisio, Mikko Särelä
Tyhjä: 2
Eija Loukoila, Nuutti Hyttinen
Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti äänin 52, tyhjiä 2.

21.10.2014 Pöydälle

08.04.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

25.03.2014 Pöydälle

18.12.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

11.12.2012 Pöydälle

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen
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Lisätiedot
Mikko Reinikainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 37206

mikko.reinikainen(a)hel.fi
Valtteri Heinonen, arkkitehti, puhelin: 310 64795

valtteri.heinonen(a)hel.fi
Anu Lamminpää, maisemaarkkitehti, puhelin: 310 37258

anu.lamminpaa(a)hel.fi
Raila Hoivanen, diplomiinsinööri, puhelin: 310 37482

raila.hoivanen(a)hel.fi
Helena FärkkiläKorjus, diplomiinsinööri, puhelin: 310 37325

helena.farkkilakorjus(a)hel.fi
Peik Salonen, insinööri, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi
Heikki Palomäki, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37312

heikki.palomaki(a)hel.fi
JuhaPekka Turunen, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 310 37403

juhapekka.turunen(a)hel.fi

Opetusvirasto 14.10.2014

HEL 2012003532 T 10 03 02 00

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää opetustoimen lausuntoa 
Koivusaaren osayleiskaavaehdotukseen (nro 12180). 

Osayleiskaavaehdotus koskee 31.kaupunginosan (Lauttasaari) 
Lauttasaaren länsipuolista aluetta LänsiHelsingissä. Koivusaari 
rajautuu lännessä Espoon kuntarajaan ja idässä Lauttasaaren 
Katajaharjun alueeseen. Pohjoisessa ja etelässä aluetta ympäröi 
merialue.

Suunnittelualueeseen kuuluvat Koivusaaren maaalue, ympäröivää 
merialuetta, Länsiväylä ja maapenkereet Koivusaaren itä ja 
länsipuolella. Lisäksi alueeseen kuuluvat Länsiväylän reunustat tien ja 
korttelialueiden välissä Katajaharjun sillalle asti. 

Osayleiskaavaehdotus on uudelleen nähtävillä siihen tehtyjen 
olennaisten muutosten takia.

Olennaisia muutoksia aikaisempaan ehdotukseen ovat 
asuntorakentamisen sekä liike ja työpaikkarakentamisen määrän 
lisääminen, korttelialueiden laajentamisen myötä maapintaalan 
lisääminen 3 hehtaarilla sekä katualueiden paikoittainen kaventaminen 
ja lyhentäminen. 

Osayleiskaava mahdollistaa asuntojen asemakaavoittamisen yli 
5000:lle asukkaalle aiemman 4000 sijasta, Koivusaaren keskustan 
kehittämisen metroaseman ympärille ja uusien työpaikkojen 
rakentamisen n. 3800  4500 työntekijälle aiemman 2000 sijasta. 
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Muutokset on tehty kokonaisuus huomioon ottaen, ei yksittäisinä 
pelkästään yhtä osaaluetta koskevina muutoksina vaan 
kokonaisvaltaisena koko aluetta koskevana suunnitteluna Koivusaaren 
perusideaa noudattaen.

Opetuslautakunta on lausunnossaan Koivusaaren yleiskaavasta 
28.5.2013 todennut mm., että Koivusaareen on varauduttu sijoittamaan 
vuosiluokkien 12 alkuopetuskoulu yhteishankkeeseen päiväkodin 
kanssa. Vuosiluokkien 39 oppilaiden tilat esitetään rakennettavaksi 
Lauttasaareen. Länsiväylän alittava jalankulun ja pyöräilyn 
alikulkuyhteys on merkittävä myös koulumatkojen kannalta.

Opetustoimi haluaa lausunnossaan puuttua  kaavassa esitetyn koulu
päiväkotihankkeen liittymisestä puistoalueisiin. Koulun ja päiväkodin 
omat pihaalueet ovat mitoitukseltaan minimaaliset. Etenkin koulun 
välituntitoiminnat sijoittuvat puistoon ja viereiselle liikuntakentälle. 
Koulun ja kentän välinen kevyen liikenteen väylä tulee turvallisen 
välituntiliikkumisen vuoksi siirtää pois koulun ja kentän välistä.

Opetustoimi seuraa vuosittaisen väestöennusteen mukaan alueen 
oppilasmäärän kehittymistä ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin 
tarvittavien koulutilojen saamiseksi investointiohjelmaan.

Lisätiedot
Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

kaisa.nuikkinen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 07.08.2014 § 414

HEL 2012003532 T 10 03 02 00

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle 
Koivusaaren 25.3.2014 muutetusta osayleiskaavaehdotuksesta nro 
12180 seuraavan lausunnon:

Alueen yleiskuvaus sekä maanomistus ja hallinta 

Helsingin kaupunki omistaa nykyisin koko Koivusaaren osayleiskaava
alueen. Kaupunki on ostanut keväällä 2014 Länsiväylän pohjoispuolella 
sijaitsevan Nokia Oyj:n omistaman maaalueen rakennuksineen. 
Koivusaaren kaavaalueen keskiosaan sijoittuva Länsiväylä on valtion 
omistama. Länsiväylän eteläpuolella sijaitsevan osan omistaa Helsingin 
kaupunki. Koivusaaressa sijaitsee useita veneilyyn liittyviä pysyviä ja 
väliaikaisia venesatamatoimintoja palvelevia rakennuksia. 
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Kaavan mitoitusta on tarkistettu ja suunnitelman asuntorakentamisen 
määrää on lisätty 50 000 km² (n. 32 %). Liike ja 
työpaikkarakentamisen määrää on lisätty noin 30 000 km² (n. 30 %). 
Osayleiskaavaehdotuksen asuinkerrosala on 205 100 km² sekä liike 
ja toimitilakerrosala 106 800 km². Rakennusoikeus yhteensä on 
311 900 km².

Osayleiskaavan tekniset ja taloudelliset toteuttamisedellytykset

Kiinteistölautakunta on lausunut aikaisemmasta 18.12.2012 päivätystä 
osayleiskaavaehdotuksesta. Lausunnossa todettiin kaavan sisältävän 
useita teknistaloudellisia haasteita ja erittäin korkeita etupainotteisia 
investointeja. Kiinteistölautakunta puolsi osayleiskaavan hyväksymistä 
edellyttäen, että lausunnossa mainittuihin seikkoihin löydetään 
jatkosuunnittelussa tyydyttävät ratkaisut. 

Nyt po. osayleiskaavaehdotuksen toteuttamiskelpoisuus asunto ja 
työpaikkarakentamisen osalta on parantunut muun muassa 
maankäytön tehokkuuden kasvattamisen ja toimintojen uudelleen 
kohdistamisen myötä. Aikaisempaan osayleiskaavaehdotukseen 
nähden Länsiväylän kattaminen on pystytty ratkaisemaan 
toteuttamiskelpoisempana siten, että kansialue on lyhyempi ja kyse ei 
siten ole kalliista tunnelirakenteesta, vaan siltarakenteesta. Lisäksi 
täyttöalueita on hieman laajennettu. 

Kaavan aikaisempaan versioon nähden on kaupunki tällä hetkellä 
ainoa maanomistaja alueella. Osayleiskaavaehdotuksessa ja tulevassa 
asemakaavoituksessa tulisikin ottaa huomioon kaupungin 
maanomistus entistä paremmin myös kaupungille keväällä 2014 
hankitun maaalueen ja sen lähiympäristön kehittämisen osalta. Nyt po. 
osayleiskaavaehdotuksessa on alue merkitty V (virkistysalue) ja TP 
(työpaikka) merkinnällä. Kiinteistölautakunnan näkemyksen mukaan 
aluetta tulee tarkastella ja kehittää siten, että työpaikkaalue (TP) tulisi 
ulottaa Länsiväylän suuntaiseksi myös pohjoispuolella. Tällöin 
työpaikkaalue (TPmerkintä) toimisi yhteneväisenä ja jatkuvana 
liitoksena kohti kansialuetta ja yhdistäisi pohjois ja eteläpuolen 
toiminnallisesti eheämmin. Näin ollen asumiseen tarkoitettu alue 
laajentuisi entisestään, ja myös virkistykselle tulisi paremmat 
mahdollisuudet. Mahdollinen liike ja toimitilarakennus voisi toimia 
melusuojana sekä parantaa ilmanlaatuolosuhteita tällöin työpaikka
alueen taakse jäävällä laajemmalla viher ja asuntorakentamisalueella. 

Koivusaaren osayleiskaavaa voidaan edelleen pitää toiminnallisesti, 
teknisesti ja juridishallinnollisesti hyvin vaativana. Ottaen huomioon 
alueen maankäytön suunnittelun haasteet on kaavan 
jatkosuunnittelussa pystytty kuitenkin osin löytämään paremmin 
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toteutettavia ratkaisuja. Tehdyillä muutoksilla voidaan vastata 
paremmin asumisen ja siihen liittyvän maankäytön yleisiin tavoitteisiin 
sekä parantaa osayleiskaavaehdotuksen kokonaistaloudellisuutta 
ottaen kuitenkin huomioon, että kaava on edelleen teknisesti vaativa ja 
hyvin kallis toteuttaa.

Kiinteistölautakunta puoltaa osayleiskaavan hyväksymistä edellyttäen, 
että lausunnossa mainittuihin seikkoihin löydetään jatkosuunnittelussa 
tyydyttävät ratkaisut. 

02.05.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

18.04.2013 Pöydälle

Esittelijä
vs. osastopäällikkö
Esko Patrikainen

Lisätiedot
Pekka Saarinen, tonttiasiamies, puhelin: 310 64182

pekka.t.saarinen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 10.06.2014 § 196

HEL 2012003532 T 10 03 02 00

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi osayleiskaavaehdotuksesta seuraavan 
lausunnon.

Koivusaaren osayleiskaavaehdotuksen mukainen, metroon tukeutuva 
rakentaminen antaa erinomaiset mahdollisuudet ilmastovaikutukset 
huomioivaan suunnitteluun ja rakentamiseen.  Koko alue sijaitsee 300
500 metrin etäisyydellä metroasemasta ja siihen liittyvistä kaupallisista 
palveluista, mikä mahdollistaa joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen 
maksimaalisen hyödyntämisen liikkumisessa.  Länsiväylän varteen 
tuleva toimitilarakentaminen suojaa sen taakse suunniteltuja 
asuinkortteleita liikenteen haitoilta. Tarkistettuun 
osayleiskaavaehdotukseen lisätty läntisen satamaaltaan 
pohjoisreunalle suunniteltu toimistorakennuksen korttelialue parantaa 
Koivusaaren eteläosan melusuojausta.  Saaren pohjoisosan 
asuinkortteleiden riittävä melusuojaus edellyttänee kaavan 
avoimemmasta rakenteesta johtuen myös meluesteitä Länsiväylän 
varteen.

Kaavaselostuksen mukaan Koivusaaressa on mahdollista käyttää 
energiantuotannon osana esimerkiksi aurinko tai tuulienergiaa. 
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Osayleiskaava mahdollistaa myös matalaenergiarakentamisen. EU 
edellyttää 0energiatavoitetta uusilla rakentamisalueilla vuoden 2020 
alusta.  Alueen asemakaavoituksessa onkin jatkossa tärkeää 
huomioida riittävien edellytysten ja varausten luominen uusiutuvien 
energiamuotojen hyödyntämiseen. Alueella tulisi tutkia mm. 
mahdollisuuksia paikalliseen tuulivoimantuotantoon..

Osayleiskaavan ekotehokkuuden arviointi osoittaa suunnitellun 
alueidenkäytön edullisuuden. Ekotehokkuutta heikentäviksi on 
tunnistettu maanrakennustyöt, raskaat pohjarakenteet ja runsas 
pysäköintipaikkojen määrä. Kaavan tarkistuksen yhteydessä mm. 
rantarakennesuunnitelmia on jonkin verran kevennetty. 
Asemakaavavaiheessa olisi syytä selvittää myös mahdollisuuksia 
vähentää pysäköintipaikkojen määrää kehittämällä 
vuorottaispysäköintijärjestelyjä kaupungin uuden pysäköintipolitiikan 
mukaisesti. Myös yhteiskäyttöautojen käyttömahdollisuuksia alueella 
kannattaa kehittää. Kaavaselostuksen mukaan  toimisto ja liiketilojen 
pysäköintinormia on tarkoitus pienentää aiemmin noudatetuista. Myös 
asuinrakennusten kohdalla tämä olisi perusteltua poikkeuksellisen 
hyvien joukkoliikenneyhteyksien vuoksi. Jatkosuunnittelussa tulee 
kehittää myös autojen yhteiskäyttöjärjestelyjä ja niiden tilavarauksia 
sekä sähkölatausmahdollisuuksia. 

Länsiväylän yli rakennettavan kansirakenteen alta on poistettu 
bussipysäkit, mikä on hyvä ratkaisu bussipysäkkien ilmanlaadun 
kannalta. Tunneleissa ja katetuissa tiloissa bussien päästöt eivät pääse 
riittävästi laimenemaan, jolloin pysäkillä oleskelevat ihmiset altistuvat 
kohonneille ilmansaastepitoisuuksille. Tunneleissa sijaitsevilla 
pysäkeillä myös melutasot voivat olla korkeita, mikä heikentää niiden 
viihtyisyyttä. Ratkaisu ei kuitenkaan saisi heikentää liityntäliikenteen 
yhteyksiä metroasemalle. 

Metroaseman läheisyyteen on tarpeen rakentaa riittävästi laadukkaita 
pyöräpysäköintipaikkoja, joissa on myös lukittavia pyöräsäilytystiloja. 
Tämä on erityisen tärkeää, koska suurin osa alueen asuin ja 
toimistorakennuksista sijaitsee kävely tai pyöräilymatkan päässä 
metroasemasta. 

Tarkistettuun osayleiskaavaehdotukseen merkitty Koivusaaren 
eteläosan puistoalueen laajentaminen on myönteinen muutos. Aiemmin 
luonnonsuojelualueeksi merkityn suojeltavan merenrantaniityn 
kaavamerkinnän tarkennettu muutos suojelualueeksi, jolla sijaitsee 
luonnonsuojelulain 29 §:n perusteella suojeltu merenrantaniitty, on 
perusteltu ja tarkoituksenmukainen. Merenrantaniityn ympärille on 
lisäksi merkitty luomerkinnällä luonnon monimuotoisuuden kannalta 
tärkeä alue, joka toimii samalla kapean niittykaistan suojavyöhykkeenä.
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Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta, koska se koskee asian 
valmistelua (KuntaL 91 §).

19.02.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi KippoEdlund

Lisätiedot
Eeva Pitkänen, johtava ympäristöasiantuntija, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 10.06.2014 § 247

HEL 2012003532 T 10 03 02 00

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Koivusaaren osayleiskaavaehdotuksessa esitetyt ratkaisut ovat kalliita 
verrattuna tulevaan asukasmäärään ja kaavan mahdollistamaan 
uuteen kerrosalaan. Toisaalta Koivusaaren rakentamista puoltaa 
metroaseman ja muiden liikenneyhteyksien tehokas hyödyntäminen. 
Koivusaaren rakentamisen edellytyksenä on Länsiväylän ylittävän sillan 
ja kansiratkaisujen toteuttaminen. Kansirakenteiden toteutus on suurin 
yksittäinen syy hankkeen kalleuteen. Muita kalliita ratkaisuja ovat 
runsas rantarakentaminen.

Tunneli ja muut tekniset ratkaisut

Osayleiskaavaehdotuksessa esitetään mittavia kansiratkaisuja. Jo 
osayleiskaavassa tulee selvittää riittävästi teknisten rakenteiden 
vaatimuksia. Kaavaselostuksesta ei selviä, miten kansirakenteiden ja 
niiden päälle rakennettavien rakennusten hallinta, vastuut  ja 
kustannukset rakenteiden ylläpidosta jakautuvat. Tavoitteena tulee olla 
myös tarkoituksenmukainen vastuunjako mittavien rakenteiden 
toteutuksesta ja ylläpidosta. 

Rakennusten rakentaminen sillan päälle  voi vaikeuttaa sillan 
vesieristyksen ylläpitoa ja uusimista. Sillan vesieristyksiä ei voida 
ylläpitää alapuolelta. Silta ja kansiratkaisut vaikuttavat myös 
Koivusaaren puistokadun muotoon sillan ylityksen kohdalla. Kadun 
muodon tulee olla sellainen, että eri omistajatahojen vastuujaot 
pystytään jakamaan luotettavalla ja käytännössä toimivalla tavalla.
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Kunkin rakentajan tulee lähtökohtaisesti voida vastata omien 
rakenteidensa mitoituksesta. Esimerkiksi metron rakennukset ja muut 
rakenteet tulee siis mitoittaa niin, että ne kantavat niihin kohdistuvat 
maanpaineet. Rakennusvirasto ei rakenna maanpaineseiniä eri 
toimijoiden tontteja vastaan tonttien rakenteiden vaatimusten 
pienentämiseksi, vaan kukin taho vastaa tiedossa olevan suunnitelman 
mukaisesta mitoituksesta omalta osaltaan. Jos tällaiset kustannukset 
kuuluisivat jatkossa rakennusvirastolle, vähentäisi se suoraan eri 
rakennushankkeisiin kohdennettavia kustannuksia tuoden samalla 
rakennusvirastolle ennalta arvaamattomia lisäkustannuksia.

Kadut

Katujen mitoitus on asukasmäärään nähden taloudellinen, sillä katuja 
on alueen pintaalaan suhteutettuna vähän.

Viher ja rantaalueet sekä reitit

Kapea kanava alueen eteläosassa on turha, koska Koivusaari rakentuu 
kapeille niemille meren ääreen. Kanavarakenteet ovat myös kalliita 
rakentaa ja ylläpitää. Kanava palvelisi pääasiassa veneilijöitä, mutta 
laajempi viheralue palvelisi suurta käyttäjäkuntaa. 
Osayleiskaavaluonnosvaiheesta ehdotusta on muokattu niin, että 
kanava on lyhentynyt, mikä kokonaisuuden kannalta on 
tarkoituksenmukaista.

Eteläosan viheralueen rannassa on luonnonsuojelulain nojalla suojeltu 
merenrantaniitty. Osayleiskaavaluonnosvaiheesta ehdotusta on 
muokattu niin, että viheralue muodostaa laajemman kokonaisuuden, 
mikä vähentää luonnonsuojelualueeseen kohdistuvia käyttöpaineita. 
Luonnonsuojelualueen lisäksi viheralueella olisi oltava myös 
puistomaista rantaa, jossa pääsy veden ääreen on mahdollista. Näin 
luonnonniityn kulutusta vähennettäisiin. Jatkosuunnittelussa on 
selvitettävä, onko niityn käyttöä rajoitettava, jotta luontoarvot säilyvät.

Koivusaaren pohjoisosan viheralueet ja rantaa kiertävät kadut ovat 
pieniä ja kapeita. Tällaisten puistosuikaleiden varaamista kaavoihin 
tulee välttää, sillä ne ovat vaikeita toiminnallisesti julkisina viheralueina 
ja ylläpidollisesti haastavia. Pohjoisosan kapeat viheralueet tulee liittää 
osaksi tontteja, joilla kulkee yhtenäinen yleinen kevyen liikenteen väylä. 
Näin tonteistakin tulee toimivampia.

Rantaa kiertävä kevyen liikenteen ja ulkoilun reitti on  suunniteltu 
jatkuvaksi. Rantareitin aukioiden eli kohtaamispaikkojen ja 
oleskelualueiden merkitys korostuu, koska alueen viheralueet ovat 
niukkoja. Aukioille tulee myös varata riittävästi tilaa eri toiminnoille ja 
huollolle. Vaskilahden pohjoisreunaan laaja merkitty aukio on kokoonsa 
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ja kustannuksiinsa nähden sijainniltaan syrjäinen. Aukio sijaitsee 
haitallisen tieliikenteen pölyn ja melun alueella, eikä siitä muodostu 
viihtyisää oleskelupaikkaa. Aukion tulisi olla Koivusaaren keskustassa. 
Kyseinen aukio tulee muuttaa katualueeksi tai pienentää aukiopinta
alaa, koskemaan esimerkiksi vain Koivusaaren itäistä reunaa ja 
metroaseman itäisen sisäänkäynnin edustaa. 

Kansirakentaminen synnyttää suuria korkeuseroja, mikä saattaa 
heikentää lähiympäristön laatua ja vaikuttaa esteettömyyden 
toteutumiseen.

Melu

Vaikutusten arvioinnin yhteydessä on tutkittu virkistysalueille ja kevyen 
liikenteen rantareitille kantautuvan melun haitat ja melun torjunnan 
mahdollisuudet. Selostuksessa on tutkittu eri vaihtoehtoja. Toinen ilman 
meluaitoja ja toinen uusien meluaitojen kanssa. Meluaidoilla voidaan 
torjua liikenteen melua niin, että pihat, rannat ja viheralueet ovat 
pääosin hyvin suojassa liikenteen melulta. Meluaitojen toteutuminen on 
epävarmaa. Jos meluaitoja ei toteuteta, kantautuu haitallinen melu 
etenkin pohjoisosan rannoille ja suureen osaan viheralueita, mikä tekee 
ympäristöstä epäviihtyisää. Lisäksi Vaskilahden pohjoisrannan suuri 
kaupunkiaukio on kokonaisuudessaan haitallisen melun alueella 
kummassakin vaihtoehdossa.

Kustannukset

Teknillistaloudellinen toimisto on arvioinut kaupungille aiheutuviksi 
kustannuksiksi yhteensä noin 181  223 miljoonaa euroa riippuen siitä, 
mikä on kaupungin osuus Länsiväylän rakentamiskustannuksista. 
Kustannukset eivät sisällä Katajaharjun asemakaavaalueelle 
suunniteltuja tunneleita ja kansirakennelmia. Kokonaiskustannuksista 
rakennusviraston vastuulla olevien katujen ja viheralueiden 
kustannukset ovat arviolta 126  168 miljoonan euron luokkaa. 

Yleisesti osayleiskaavaluonnoksen ratkaisut ovat parantuneet 
edullisemmiksi mutta ovat edelleen kalliita verrattuna tulevaan 
asukasmäärään ja kaavaehdotuksen mahdollistamaan uuteen 
kerrosalan määrään. Arvioidut kustannukset jakautuvat seuraavasti:

 alueen käyttöönotto 107 miljoonaa euroa
 Länsiväylän järjestelyt; kaupungin osuus 0  42 miljoonaa euroa
 kuntatekniikka 53 miljoonaa euroa
 palvelurakennukset 22 miljoonaa euroa

Edellä olevat kustannukset ovat noin 730  890 euroa/kem2 (alv 0 %) 
riippuen Länsiväylän järjestelyjen kustannusosuudesta. 
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Investointikustannuksien lisäksi on arvioitu, että katujen ja 
viheralueiden pitkän aikavälin ylläpitokustannukset ovat noin 1,5 
miljoonaa euroa vuodessa. Ylläpitokustannuksissa ei ole huomioitu 
sitä, että siltojen päälle on sijoitettu kansirakenteiden päälle 
rakennuksia. Tämä saattaa lisätä siltojen ylläpitokustannuksia 
tulevaisuudessa huomattavasti. 

Yleisten töiden lautakunta puoltaa osayleiskaavaehdotuksen 
hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

Käsittely

10.06.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos: Muutetaan lausuntoehdotuksen kappaleen 9 
toiseksi viimeinen virke kuulumaan seuraavasti: "Pohjoisosan kapeat 
viheralueet tulee liittää osaksi tontteja, joilla kulkee yhtenäinen yleinen 
kevyen liikenteen väylä."

27.08.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

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

anu.kiiskinen(a)hel.fi
Marko Jylhänlehto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

marko.jylhanlehto(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 10.06.2014 § 71

HEL 2012003532 T 10 03 02 00

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi Koivusaaren osayleiskaavaehdotuksesta nro 
12180 seuraavan lausunnon:

Koivusaaren alueen mahdollisessa vaiheittain rakentamisessa tulee 
kiinnittää erityistä huomiota jo käyttöön otettujen rakennusten käyttäjien 
turvallisuuteen. Alueesta on laadittava vaiheistussuunnitelma, jossa on 
huomioitu rakentamisen vaiheistuksen aiheuttamat riskit käyttöön 
otettujen rakennusten käyttäjille sekä varmistettu pelastuslaitoksen 
toimintaedellytykset joka vaiheessa.

Lisäksi korttelialueiden laajentuessa ja katualueiden kaventuessa ja 
lyhentyessä tulee suunnittelussa ottaa huomioon asuinrakennusten 
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varatiejärjestelyiden mahdollisesti edellyttämät pelastustiet ja 
nostopaikat sekä näiden vaatima tilantarve.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska asia koskee 
lausunnon valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91§

26.02.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Pulmu Waitinen, palotarkastaja, puhelin: 310 30227

pulmu.waitinen(a)hel.fi

Opetuslautakunta 28.05.2013 § 88

HEL 2012003532 T 10 03 02 00

Päätös

Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon Koivusaaren 
osayleiskaavasta: 

Koivusaari sijaitsee Lauttasaaren länsipuolella noin viiden kilometrin 
päässä Helsingin ydinkeskustasta. Suunnittelualue on osa 
Lauttasaaren kaupunginosaa. 

Koivusaaressa yhdistyvät merellinen, urbaani kaupunkiympäristö, 
venesatamat sekä tehokas joukkoliikenne. Uuden metroaseman 
ympärille muodostuu Koivusaaren keskusta. Päivittäistavarakaupan 
lisäksi liikekeskustaan luodaan edellytykset monimuotoisten pienten 
kaupallisten lähipalveluiden syntymiselle.

Saaristomaiseman ominaispiirteet ovat olleet lähtökohtana 
suunnittelulle. Koivusaaresta muodostuu metroradan varteen 
merellinen asuin ja työpaikkaalue. Osayleiskaavaluonnoksen 
mukaisessa Koivusaaressa on noin 4 000 asukasta ja noin 2 000 
työpaikkaa. Meri ja veneily säilyvät olennaisena osana uuden 
Koivusaaren imagoa ja kaupunkirakennetta. Täyttöalueet ovat 
maltilliset ja alueen orgaanista muotokieltä toistavat korttelimassat 
nivoutuvat yhtenäiseksi kaupunkitilaksi.

Koivusaareen on suunniteltu korttelitalo ja tilanvaraus kahdelle 
pienemmälle päiväkodille tai asukastilalle. Julkista palvelurakentamista 
voi olla alueella yhteensä noin 5 000 km2. Leppäsaaren puiston 
itäreunalle sijoittuvassa korttelitalossa toimivat päiväkodin lisäksi ala
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asteen alimmat luokat sekä liikuntasali, joka palvelee koko Koivusaarta. 
Rakennus voi toimia myös iltaisin asukkaiden harrastus ja 
kokoontumistilana ja se muodostaa yhdessä pihaalueensa kanssa 
Koivusaaren eteläosan puistoalueeseen liittyvän julkisen tilan 
kokonaisuuden.

Koivusaaren puistot ja viheralueet liittyvät osaksi Helsingin 
viheralueverkostoa ja rantoja kiertävä rantaraitti on osa Helsingin ja 
Espoon rantoja kiertävää seudullista virkistysreittiä. 

Länsiväylän alittava jalankulun ja pyöräilyn alikulkuyhteys säilytetään 
itäisen metrosisäänkäynnin yhteyksien ja virkistysreittien vuoksi.

Uusimman väestöennusteen mukaan Lauttasaaren peruskouluikäisten 
(vuosiluokat 19) määrä vuosina 20122023 lisääntyy 567 lasta ja 
nuorta ollen yhteensä 1 696 henkeä.

Lauttasaaressa toimii Lauttasaaren alaaste kahdessa toimipaikassa. 
Myllykalliontie 3:ssa sijaitsevan rakennuksen kapasiteetti on 433 
oppilaspaikkaa. Tallbergin puistotie 12:ssa sijaitsevan rakennuksen 
Lauttasaaren alaasteen osuus on 108 oppilaspaikkaa ja Drumsö 
lågstadieskolan osuus on 136 oppilaspaikkaa. Kiinteistön pihalla on 
tilapäinen siirtokelpoinen Drumsö förskolan esikoulurakennus 36 
paikkaa. Lauttasaaren yhteiskoulun kokonaiskapasiteetti on 677, josta 
lukion käytössä 378 oppilaspaikkaa ja yläasteen kapasiteetti tila ja 
ennustetaulukon mukaan on tällöin 299 oppilaspaikkaa. 

Lauttasaaren alueen peruskouluikäisten lähikoulupaikkatarve kasvaa 
vuosina 20132023 uusimpien ennusteiden mukaan 564 
oppilaspaikkaa. Vuoden 2013 oppilaspaikkavajaus mukaan lukien 
vajaus on 760 oppilaspaikkaa vuonna 2023. Koivusaareen on 
varauduttu sijoittamaan 12luokkien alkuopetuskoulu, n. 100 oppilasta. 
Suunnitelma perustuu arvioituun ikäluokkien kokoon. Luokkien 39 
oppilaiden koulutilat esitetään rakennettavaksi Lauttasaareen. 
Koulutilojen tarve tarkistetaan seuraavan väestöennusteen jälkeen.

Länsiväylän alittava jalankulun ja pyöräilyn alikulkuyhteys on merkittävä 
myös koulumatkojen kannalta.

Käsittely

28.05.2013 Ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2015 99 (394)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/18
14.01.2015

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 1113 +358 9 310 1641 02012566 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila

Lisätiedot
Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

kaisa.nuikkinen(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 26.03.2013 § 66

HEL 2012003532 T 10 03 02 00

Päätös

Liikuntalautakunta päätti antaa Koivusaaren 
osayleiskaavaehdotuksesta (nro 12180) seuraavan lausunnon:

Lausunnon kohteena oleva osayleiskaava on luonteeltaan 
yleispiirteinen. Maankäytön detaljiratkaisut määritellään myöhemmissä 
asemakaavoissa. Lautakunnan mielestä asemakaavavaiheessa tulee 
varmistaa, että virkistysalueet ovat riittävät lähiliikunnalle, 
pienpelikentille sekä ulkoilu ja virkistysreiteille. Asemakaavoituksen 
yhteydessä tulee myös katsoa, onko alueelle tarpeen varata julkisia 
tiloja sisäliikunnalle.

Koivusaaren 4 000 asukkaan osayleiskaavaalueelle ei ole esitetty 
riittävän väljiä pienvenesatamia, vaan ehdotus tekee mahdottomaksi jo 
nykyisin alueella toimivien pienvenesatamien toiminnot. 
Pienvenesatamien suunnittelulähtökohta on väärä. Suunnittelualueelle 
mahtuu juuri ja juuri alueen nykyiset veneet. Suunnitelmassa ei ole 
varauduttu lainkaan alueelle muuttavien uusien asukkaiden tarpeisiin 
eikä koko Helsingin pienvenesatamien huomattavaan kysynnän 
kasvuun seuraavien vuosikymmenien aikana. Alueen pohjoisreunaan 
tulisi osoittaa riittävän suuri uusi pienvenesatama moottoriveneille.

Nykyisen venemäärän sekä venekoon kasvaessa osayleiskaavassa 
osoitetut pienvenesatamat ovat jo rakennushankkeen valmistuessa 
liian pieniä. Veneet ovat todellisuudessa suurempia kuin on 
suunnitelmassa ja niiden manööverit vaativat enemmän tilaa kuin 
suunnitelmassa esitetty. Satamaaltaat ovat liian ahtaita. 
Pienvenesatamien maaalueet ovat liian ahtaita. Talvisäilytyspaikkoja ja 
autopaikkoja ei ole tarpeeksi. Kaavassa osoitetuille veneille tulee 
osoittaa jokaiselle talvisäilytyspaikka jostain Helsingin hallinnoimalta 
alueelta.

05.03.2013 Palautettiin

Esittelijä
liikuntajohtaja
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Anssi Rauramo

Lisätiedot
Hanna Lehtiniemi, arkkitehti, puhelin: 310 87723

Helsingin Energia liikelaitos 11.3.2013

HEL 2012003532 T 10 03 02 00

Helsingin Energian lausunto liitteenä. 

Lisätiedot
Jouni Kivirinne, Kehityspäällikkö, puhelin: +358 9 617 2936

jouni.kivirinne(a)helen.fi

Kaupunginmuseon johtokunta 26.02.2013 § 17

HEL 2012003532 T 10 03 02 00

Päätös

Kaupunginmuseon johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon 
Koivusaaren osayleiskaavaehdotuksesta.

Yleiskaava 2002:ssa Koivusaari on selvitysaluetta (S), jonka 
maankäyttö tulee ratkaista yleiskaavalla tai osayleiskaavalla. 

Länsimetron toteutussuunnittelu ja rakentaminen ovat olleet käynnissä 
jo usean vuoden ajan. Lauttasaaren keskustaan ja Koivusaareen 
rakennetaan metroasemat. Kaupunkirakennetta halutaan tiivistää 
uuden metrolinjan asemien läheisyydessä. Koivusaari on tarkoitus 
toteuttaa monipuolisena asunto ja työpaikkapainotteisena 
kaupunginosana. Asuinrakennusten korkeudet ovat pääosin 46
kerrosta. Koivusaaren rakentaminen edellyttää runsaasti meren 
täyttämistä. 

Nykyisin Koivusaaren pohjoinen rantaviiva on osittain luonnontilainen ja 
paikoin tukimuurein rakennettu ja se sisältää kiinteitä laiturirakenteita. 
Koivusaaren eteläpuoli on veneseurojen käyttämää aluetta. 
Koivusaaressa on veneiden talvisäilytystä, varastointia ja veneilyä 
tukevia toimintoja. Eteläisin kärki on rakentamaton ja siellä on suojeltu 
merenrantaniitty.

Kaupunginmuseon Lauttasaaren rakennusinventoinnissa (2003) on 
arvotettu yksi kohde Koivusaaresta, entinen Radiator Oy putkiliikkeen 
varasto ja verstas. Yksikerroksinen tiilinen rakennus on saaren 
itärannalla ja se on valmistunut vuonna 1939. Nykyisin rakennus on 
veneilyliikkeiden ja liikuntaviraston käytössä. Kaupunginmuseo on 
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arvottanut sen paikallishistoriallisesti merkittäväksi rakennukseksi. 
Valitettavasti rakennuksella ei kuitenkaan ole osayleiskaavassa 
säilymisedellytyksiä.

Nykyisin lähinnä veneily ja pienvenesatamakäytössä ja viheralueena 
toimivan Koivusaaren rakentaminen muuttaa merkittävällä tavalla 
Helsingin läntisen sisääntulon maisemaa tiiviisti rakennetuksi 
kaupunkiympäristöksi. Koivusaaren pintaalaa kasvatetaan 
huomattavilla täytöillä, jolloin vesialue supistuu, mikä myös radikaalilla 
tavalla muuttaa merellistä maisemaa. 

Koivusaaren rakentamisen myötä Helsingin merellinen silhuetti ja 
julkisivu muuttuvat. Koivusaari näkyy laajalle alueelle, Lauttasaareen, 
Kuusisaareen ja Lehtisaareen sekä Espoon puolelle Hanasaareen ja 
Keilaniemeen. Alue näkyy myös mereltä Helsinkiä lähestyttäessä. 
Kaupunginmuseon johtokunta korostaa, että jatkosuunnittelussa tulee 
pitkiä näkymiä säilyttää avoimina Lauttasaaresta ja Lehtisaaresta 
avomerelle päin. 

Kaupunginmuseon johtokunta puoltaa osayleiskaavaehdotuksen 
hyväksymistä.

Esittelijä
yksikön päällikkö
Anne Mäkinen

Lisätiedot
Sari Saresto, tutkija, puhelin: +358 9 310 36483

sari.saresto(a)hel.fi

Sosiaali ja terveyslautakunta 12.02.2013 § 17

HEL 2012003532 T 10 03 02 00

Päätös

Sosiaali ja terveyslautakunta päätti antaa seuraavan esittelijän 
ehdotuksen mukaisen lausunnon:

"Koivusaaren 4 000 asukkaan osayleiskaavaalueelle ei ole suunniteltu 
kaupungin tuottamia sosiaali ja terveydenhuollon palveluja, vaan alue 
tukeutuu jo olemassa oleviin palveluihin. Lähimmät sosiaali ja 
terveyspalvelut sijaitsevat Lauttasaaressa, kuten terveysasema. 
Halutessaan asukkaat voivat vapaasti hakeutua muille terveysasemille 
myös kaupungin rajojen ulkopuolelle. Alueelle sijoittuva metroasema 
mahdollistaa palvelujen helpon saavutettavuuden.
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Osayleiskaavaluonnos on merkinnöiltään riittävän väljä, joten se 
mahdollistaa uuden sosiaali ja terveysviraston palveluverkon 
jatkosuunnittelun ja tulevaisuudessa tarvittavien palvelujen 
sijoittumisen alueelle. Kaava luo edellytykset mm. asumispalvelujen ja 
palveluasumisen sijoittumiselle. 

Sosiaali ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että kaavamuutosalueella 
noudatetaan kaupunginhallituksen (29.10.2012) hyväksymiä 
esteettömyyslinjauksia. Esteettömyyden saavuttamista hankaloittavat 
suuret korkeuserot Koivusaaren ja Lauttasaaren välillä. Esteettömien 
reittien suunnitteleminen Koivusaaresta Lauttasaareen on tärkeää, jotta 
myös Lauttasaaren ikääntyvä väestö pystyy käyttämään metroa ja 
Koivusaaren palveluita."

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi
Timo Vierelä, suunnittelija, puhelin: 310 42858

timo.vierela(a)hel.fi

Rakennusvirasto 8.11.2012

HEL 2012003532 T 10 03 02 00

Rakennusvirasto on osallistumis ja arviointisuunnitelman yhteydessä 
kommentoinut osayleiskaavaluonnosta kerran. Rakennusvirastoa ei ole 
osallistunut osayleiskaavaluonnoksen ja ehdotuksen valmisteluun 
tämän jälkeen lukuun ottamatta Länsiväylän aluevaraussuunnitelman ja 
Länsimetron asemien asemakaavaan liittyneitä vaiheita. 

Rakennusviraston mielestä laadittaessa kaavaluonnosta ja ehdotusta 
olisi tullut tutkia tarkemmin kaavaratkaisujen talousvaikutuksia, 
toimintojen tilavarausten ja mitoituksen riittävyyttä, 
luonnonsuojelualueen säilymismahdollisuuksia viheralueen osana sekä 
virkistysalueiden riittävyyttä. Viheralueen määrä, mitoitus ja 
saavutettavuus suhteessa väestömäärään ja muihin toimintoihin tulee 
tutkia huolellisesti. Myös kansiratkaisujen toteutusta ja teknisten 
verkostojen ja laitteiden vaatimaa tilaa olisi pitänyt tutkia jo 
osayleiskaavan luonnosvaiheessa. Rakennusvirasto esittää, että 
kaavayhteistyö virastojen kesken käynnistetään viipymättä ennen 
osayleiskaavan eteenpäin viemistä ja asemakaavatyön alkua.

Koivusaaren osayleiskaavan luonnoksessa esitetyt ratkaisut ovat 
kalliita verrattuna tulevaan asukasmäärään ja kaavan mahdollistamaan 
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uuteen kerrosalaan. Toisaalta Koivusaaren rakentamista puoltaa 
metroaseman ja muiden liikenneyhteyksien tehokas hyödyntäminen. 
Koivusaaren rakentamisen edellytys on Länsiväylän tunnelin ja sen ylle 
rakennettavan kannen toteuttaminen. Kansirakenteen ja tunnelin 
toteutus on kallista, ja sen vuoksi niiden toteutuminen voi olla 
epävarmaa.

Katujen mitoitus on asukasmäärään nähden taloudellinen, sillä katuja 
on alueen pintaalaan suhteutettuna vähän. Rantareitin aukioiden eli 
kohtaamispaikkojen ja oleskelualueiden merkitys korostuu, koska 
alueen viheralueet ovat niukkoja. Aukioille tulee myös varata riittävästi 
tilaa eri toiminnoille ja huollolle. 

Kapea kanava alueen eteläosassa on turha lisä, koska Koivusaari 
rakentuu kapeille niemille meren ääreen. Kanavan paikalla on nykyisin 
maata, joten kanavan kaivaminen tähän paikkaan ei ole 
tarkoituksenmukaista. Kanavarakenteet ovat myös kalliita. Kanavan 
alue voitaisiin varata tonttialueeksi ja samalla suurentaa eteläosan 
viheraluetta, joka on luonnoksessa erittäin pieni. Kanavarakentaminen 
palvelee pääasiassa veneilijöitä, mutta viheralueen laajennus palvelee 
laajempaa käyttäjäkuntaa. Tämä rakennusviraston esittämä ratkaisu 
tukee myös luonnonsuojelualueen luontoarvojen säilymisen 
mahdollisuuksia niemen eteläosassa, sillä näin luonnonsuojelualueen 
ympärille saadaan enemmän puskurivyöhykettä. 

Eteläosan viheralueen rannassa on luonnonsuojelulain nojalla suojeltu 
merenrantaniitty. Viheralueen rakentamisen vaikutukset rantaniityn 
luontoarvoihin tulee tutkia vaikutusten arvioinnissa. Samoin on 
selvitettävä, kestääkö niitty käyttöä viheralueen osana vai onko sen 
käyttöä rajattava tai päädyttävä muihin ratkaisuihin.

Pohjoisosan viheralueet ovat erityisen pieniä ja kapeita. Niin 
kutsuttujen puistosuikaleiden varaamista kaavoihin tulee välttää, sillä 
ne ovat vaikeita toiminnallisesti ja ylläpidollisesti haastavia. 
Pohjoisosan kapeat viheralueet tulee liittää osaksi tontteja, joilla kulkee 
yleinen kevyenliikenteen väylä. Rantaa kiertävä kevyenliikenteen ja 
ulkoilun reitti tulee suunnitella jatkuvaksi. 

Kansirakentaminen synnyttää suuria korkeuseroja, mikä saattaa 
heikentää lähiympäristön laatua ja esteettömyyttä. Rakennettavien 
pyöräily ja jalankulkureittien korkeusasemat ja reittien 
toteuttamismahdollisuuksia olisi selvitettävä tarkemmin.

Vaikutusten arvioinnin yhteydessä on tutkittu virkistysalueille ja 
kevyenliikenteen rantareitille kantautuvan melun haitat ja melun 
torjunnan mahdollisuudet. Valitulla kansiratkaisulla haitallisen kova 
melu leviää laajalle alueelle ja ulottuu myös virkistysalueille. Suurin osa 
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kaduista ja viheralueista sijaitsee tieliikennemelualueella. Tämä 
vaikuttaa merkittävästi lähiympäristön viihtyvyyteen. Viheralueiden ja 
oleskelualueiden soisi painottuvan kauemmaksi tieliikennemelusta. 
Melusuojauksen parantamista tulee tutkia laajemmin. Viheralueista 
vain eteläinen puisto on suojassa tieliikennemelulta, joten se on ainoa 
paikka, jonne on mahdollista sijoittaa leikkitoimintaa. Myös tästä syystä 
olisi asumisen laadun kannalta ensi arvoisen tärkeää laajentaa 
eteläistä puistoa.

Teknistaloudellinen toimisto on arvioinut kaupungille aiheutuviksi 
kustannuksiksi yhteensä 200 miljoonaa euroa. Koivusaaren 
osayleiskaavaluonnoksessa ja Katajaharjun asemakaavaalueella 
esitetyt ratkaisut ovat kalliita verrattuna tulevaan asukasmäärään ja 
kaavojen mahdollistamaan uuteen kerrosalan määrään. Arvioidut 
kustannukset jakautuvat seuraavasti:

o alueen käyttöönotto 105 miljoonaa euroa 
o Länsiväylän kustannuksista kaupungille koituva osuus 30 

miljoonaa euroa 
o kuntatekniikka yhteensä 45 miljoonaa euroa 
o palvelurakennukset 18 miljoonaa euroa 

Edellä olevat kustannukset ovat noin 800 euroa/kem² (alv 0%). 
Rakennusvirastolle aiheutuvat kustannukset ovat arviolta 160 
miljoonaa euroa. Investointikustannusten lisäksi on arvioitu, että pitkän 
aikavälin ylläpitokustannukset ovat noin 1,5 miljoonaa euroa vuodessa.

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

anu.kiiskinen(a)hel.fi
Marko Jylhänlehto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

marko.jylhanlehto(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 5.11.2012

HEL 2012003532 T 10 03 02 00

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausuntopyyntö 5.10.2012

Kaupunginmuseo lausuu kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta 
ja on päättänyt antaa seuraavan lausunnon.

Yleiskaava 2002:ssa Koivusaari on selvitysaluetta (S), jonka 
maankäyttö tulee ratkaista yleiskaavalla tai osayleiskaavalla. 

Länsimetron toteutussuunnittelu ja rakentaminen ovat olleet käynnissä 
jo usean vuoden ajan. Helsingin puolelle on suunnitteilla kaksi asemaa, 
joita toinen sijoittuu Lauttasaaren keskustaan ja toinen Koivusaareen. 
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Kaupunkirakennetta halutaan tiivistää uuden metrolinjan asemien 
läheisyydessä. Koivusaari on tarkoitus toteuttaa monipuolisena asunto 
ja työpaikkapainotteisena kaupunginosana. Asuinrakennusten 
korkeudet ovat pääosin 46kerrosta. Koivusaaren rakentaminen 
edellyttää runsaasti täyttöjä. 

Nykyinen Koivusaari on muodostunut alun perin kahdesta saaresta: 
Koivusaaresta (Björkholmen) ja Leppäsaaresta (Alholmen). Suurin osa 
saarella sijaitsevista rakennuksista liittyy veneilyyn. Aiemmin siellä on 
ollut myös pienteollisuutta. Alueen eteläpuolta on käytetty 
kaatopaikkana1950luvulle asti. Jorvaksentie Lauttasaaren, 
Koivusaaren, Hanasaaren, Karhusaaren ja mantereen välille valmistui 
1935. Ruoholahden ja Espoon Haukilahden välinen moottoritieosuus 
avattiin 1965. Alueen läpi kulkeva leveä Länsiväylä on hallitseva piirre 
Koivusaarelle. Saaren pienvenesatamat ja pursiseurat ovat tehneet 
alueesta merellisen keskuksen.  

Koivusaaren pohjoinen rantaviiva on osittain luonnontilainen ja paikoin 
tukimuurein rakennettu ja se sisältää kiinteitä laiturirakenteita. 
Koivusaaren eteläpuoli on veneseurojen käyttämää aluetta. Eteläosaa 
lukuun ottamatta alue on käytetty veneiden talvisäilytykseen, 
varastointiin ja veneilyä tukeviin toimintoihin. Eteläisin kärki on säilynyt 
vapaana ja siellä on suojeltu merenrantaniitty.

Kaupunginmuseon Lauttasaaren rakennusinventoinnissa (2003) on 
arvotettu yksi kohde Koivusaaresta, entinen Radiator Oy putkiliikkeen 
varasto ja verstas. Yksikerroksinen tiilinen rakennus on saaren 
itärannalla ja se on valmistunut vuonna 1939. Nykyisin rakennus on 
veneilyliikkeiden ja liikuntaviraston käytössä. Kaupunginmuseo on 
arvottanut sen paikallishistoriallisesti merkittäväksi rakennukseksi. 
Rakennuksella ei kuitenkaan ole osayleiskaavaluonnoksen mukaan 
säilymisedellytyksiä.

Nykyisin lähinnä veneily ja pienvenesatamakäytössä ja viheralueena 
toimivan Koivusaaren rakentaminen muuttaa merkittävällä tavalla 
Helsingin läntisen sisääntulon maisemaa tiiviisti rakennetuksi 
kaupunkiympäristöksi. Osayleiskaavaluonnoksen mukaan Koivusaaren 
pintaalaa kasvatetaan täytöillä, jolloin vesialue puolestaan supistuu, 
mikä myös omalta osaltaan muuttaa merellistä maisemaa.

Kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa osayleiskaavaluonnoksesta. 
Museovirasto lausuu vedenalaisen kulttuuriperinnön osalta.

Lisätiedot
Sari Saresto, tutkija, puhelin: +358 9 310 36483

sari.saresto(a)hel.fi
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Sosiaalivirasto 29.10.2012

HEL 2012003532 T 10 03 02 00

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää sosiaaliviraston lausuntoa 
Koivusaaren tarkistetusta osayleiskaavaluonnoksesta 2.11.2012 
mennessä. 

Koivusaaren aiempi osayleiskaavaluonnos hyväksyttiin 
kaupunkisuunnittelulautakunnassa huhtikuussa 2011. Luonnosta on 
jatkosuunnittelussa kehitetty ja tarkistettu. Tavoitteena on saada 
kaavaehdotus kaupunkisuunnittelulautakunnan käsiteltäväksi 
joulukuussa 2012. Lopullisesti kaavasta päättää kaupunginvaltuusto.

Sosiaaliviraston on esittänyt mielipiteitä Koivusaaren osayleiskaavan 
suunnittelun lähtökohdista ja osallistumis ja arviointisuunnitelmasta 
21.1.2008 ja Koivusaaren osayleiskaavaluonnoksesta 21.6.2010.

Tarkistetussa 12.10.2012 osayleiskaavaluonnoksessa palvelut voivat 
sijoittua palvelujen ja hallinnon sekä asuntoalueelle (P/A) että 
keskustatoimintojen alueelle (P/C), yksinomaan julkisten palvelujen ja 
hallinnon alueelle (PY) tai asuntoalueelle (A). Asuntoalueelle saa 
rakentaa myös yksityisten ja julkisten palvelujen ja hallinnon tiloja sekä 
asuinympäristöön soveltuvia liike ja työtiloja. 

Lausuntonaan sosiaalivirasto toteaa, että sosiaaliviraston mielipiteet on 
huomioitu kaavaluonnoksessa: Se luo edellytykset päivähoidon ja 
leikkipuistotoiminnan sekä asumispalvelujen ja palveluasumisen 
sijoittumiselle alueelle. Osayleiskaavaluonnos on merkinnöiltään myös 
riittävän väljä. Siten se mahdollistaa monipuolisten 
palvelukokonaisuuksien ja palveluverkon jatkosuunnittelun palvelujen 
järjestämisestä vastuussa olevissa uusissa virastoissa. Sosiaali ja 
terveystoimi yhdistetään vuoden 2013 alussa. Päivähoito muodostaa 
samaan aikaan oman varhaiskasvatuksen käsittävän virastonsa.

Lisätiedot
Inkeri Rehtilä, erityisasiantuntija, puhelin: 310 62841

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Terveyskeskus 23.10.2012

HEL 2012003532 T 10 03 02 00

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää terveyskeskuksen lausuntoa 
Koivusaaren osayleiskaavaluonnoksesta 2.11.2012 mennessä. 

Koivusaaren alueesta on järjestetty avoin ideakilpailu vuosina 2009 ja 
2010. Voittanutta ehdotusta on kehitetty osayleiskaavaluonnokseksi. 
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Osayleiskaavaluonnos hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 
28.4.2011, jonka jälkeen luonnosta on kehitetty. Tavoitteena on, että 
osayleiskaavaehdotus käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa 
vuoden 2012 aikana. 

Koivusaarta suunnitellaan noin 4000 asukkaan ja noin 2000 – 2500 
työpaikan kaupunginosana, joka tukeutuu uuteen metroasemaan 
rakenteilla olevan Länsimetron varrella.

Lausuntonaan terveyskeskus toteaa, että terveyskeskus ei ole esittänyt 
osayleiskaavaalueelle terveydenhuollon tiloja.  Alueen lähimmät 
terveyspalvelut sijaitsevat Lauttasaaren terveysasemalla. Asukkaat 
voivat hakeutua halutessaan myös muille terveysasemille.

Osayleiskaavaluonnos on merkinnöiltään riittävän väljä, joten se 
mahdollistaa uuden sosiaali ja terveysviraston palveluverkon 
jatkosuunnittelun ja tarvittaessa palvelujen sijoittumisen alueelle.

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi
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§ 19
Keski-Pasilan keskustakorttelin asemakaava ja asemakaavan 
muuttaminen (nro 12261, Pasilan keskustakortteli)

HEL 2013015432 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä 17. kaupunginosan (Pasila) kortteleiden 17103  17104 ja 
katu ja rautatiealueiden asemakaavaehdotuksen sekä katu, puisto ja 
rautatiealueiden asemakaavan muutosehdotuksen 19.8.2014 päivätyn 
ja 18.12.2014 muutetun piirustuksen numero 12261 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 Kaupunginvaltuusto edellyttää rakennuslupia myönnettäessä 
varmistettavan, että rakennusten ja julkisten ulkotilojen 
suunnittelu vastaa alueen korkeita laatuvaatimuksia ja toteuttaa 
suunnittelu ja toteutuskilpailun voittaneen ehdotuksen 
kunnianhimoiset tilalliset ja toiminnalliset tavoitteet. (Kaarin 
Taipale)

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti 
selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Yrjö Hakanen 
ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian 
kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että haetaan 
neuvotellen vaihtoehtoja, joissa supistetaan rakennusoikeutta ja 
vahvistetaan alueen luonnetta ensisijassa joukkoliikenteen, kävelyn ja 
pyöräilyn alueena. Samalla selvitetään vielä raideliikenteen 
suunnitelmia.

Puheenjohtaja totesi, ettei valtuutettu Yrjö Hakasen palautusehdotusta 
ollut kannatettu, joten se raukesi.

Puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa valtuutettu 
Kaarin Taipale oli valtuutettu Otso Kivekkään kannattamana ehdottanut 
hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

Kaupunginvaltuusto edellyttää rakennuslupia myönnettäessä 
varmistettavan, että rakennusten ja julkisten ulkotilojen suunnittelu 
vastaa alueen korkeita laatuvaatimuksia ja toteuttaa suunnittelu ja 
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toteutuskilpailun voittaneen ehdotuksen kunnianhimoiset tilalliset ja 
toiminnalliset tavoitteet. 

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin 
yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

5 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Kaarin Taipaleen ehdottaman 
toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAAehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää rakennuslupia 
myönnettäessä varmistettavan, että rakennusten ja julkisten ulkotilojen 
suunnittelu vastaa alueen korkeita laatuvaatimuksia ja toteuttaa 
suunnittelu ja toteutuskilpailun voittaneen ehdotuksen kunnianhimoiset 
tilalliset ja toiminnalliset tavoitteet. 
EIehdotus: Vastustaa

Jaaäänet: 65
Outi AlankoKahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, 
Sirpa AskoSeljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Jussi 
Chydenius, Mika Ebeling, Laura FinneElonen, Yrjö Hakanen, Mari 
Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Mohamed 
Abdirahim Hussein, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, 
Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, 
Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa 
Korkkula, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Harri Lindell, Päivi Lipponen, 
Eija Loukoila, Jape Lovén, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, 
Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Antti Möller, Matti 
Niiranen, Henrik Nyholm, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom 
Packalén, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa 
Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus 
Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Päivi 
Storgård, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Kaarin 
Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri

Tyhjä: 19
Hennariikka Andersson, Matti Enroth, Juha Hakola, Fatbardhe 
Hetemaj, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Otto 
Lehtipuu, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Pia 
Pakarinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille 
Rydman, Johanna Sydänmaa, UllaMarja Urho, Jan Vapaavuori
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Poissa: 1
Minerva Krohn

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Kaarin Taipaleen 
ehdottaman toivomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12261 kartta, 
osa 1/4, päivätty 19.8.2014, muutettu 18.12.2014

2 Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12261 kartta, 
osa 2/4, päivätty 19.8.2014, muutettu 18.12.2014

3 Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12261 kartta, 
osa 3/4, päivätty 19.8.2014, muutettu 18.12.2014

4 Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12261 kartta, 
osa 4/4, päivätty 19.8.2014, muutettu 18.12.2014

5 Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12261 selostus, 
päivätty 19.8.2014, muutettu 18.12.2014 (2)

6 Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset
7 Havainnekuva 19.8.2014
8 Vuorovaikutusraportti liitteineen 23.6.2010, täydennetty 10.8.2010, 

19.8.2014 ja 18.12.2014
9 Osa päätöshistoriaa
10 Viranomaisneuvottelun muistio 31.3.2014
11 Toteutussopimus, tiivistelmä

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino, liikenne 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
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Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 9

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin poliisilaitos
Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut kuntayhtymä
Helsingin seudun liikenne 
kuntayhtymä
Liikennevirasto
Museovirasto, 
kulttuuriympäristön suojelu
Senaattikiinteistöt Esitysteksti
YIT Rakennus Oy Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Alue sijaitsee Pasilassa, noin kolme kilometriä päärautatieasemasta 
pohjoiseen. Idässä aluetta rajaa Ratapihantie ja lännessä LänsiPasilan 
toimistokorttelit. Alueen pintaala on 11,9 hehtaaria.

Pasilan keskustakorttelin asemakaava ja asemakaavan muutos 
mahdollistavat monipuolisen keskustatoimintojen alueen rakentamisen 
joukkoliikenteen solmukohtaan. Keskustakortteliin kuuluu Pasilan 
asema, metroasema, joukkoliikenneterminaali, alueita yhdistävä raitti 
toreineen, Pasilansilta ja katualueita, liike ja toimistotiloja, julkisia tiloja 
sekä asuntoja. 

Pasilan keskustakorttelin asemakaavatyön pohjalla on vuonna 2006 
hyväksytty KeskiPasilan osayleiskaava, vuonna 2010 
kaupunkisuunnittelulautakunnan jatkosuunnittelun pohjaksi hyväksymät 
asemakaavalliset suunnitteluperiaatteet ja kaupunginvaltuuston vuonna 
2013 tekemä päätös alueen suunnittelu ja toteutuskilpailun 
ratkaisusta.

Alueesta vuosina 2011  2013 käydyn suunnittelu ja toteutuskilpailun 
pohjalta asemakaavassa on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä noin 
193 000 km². Nykyinen rakennusoikeus alueella on 13 500 km² 
(Pasilan asema). Rakennusoikeudesta noin 154 000 km² on osoitettu 
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liike ja toimitilarakentamiseen ja 28 000 km² asuntorakentamiseen. 
Asuntorakentamisen määrä tarkoittaa asuntoja noin 700 asukkaalle. 

Helsingin kaupungin, Senaattikiinteistöjen, Liikenneviraston ja YIT 
Rakennus Oy:n välillä 29.1.2014 tehdyn toteutussopimuksen 
mukaisesti YIT Rakennus Oy:llä on velvollisuus rakentaa 
keskustakorttelin kokonaiskerrosalasta valmiiksi 80 % 122 kuukauden 
kuluessa tämän asemakaavan voimaantulosta. Keskustakortteli tulee 
muodostamaan Pasilan kaupunginosien ytimen ja laajennuksen 
Helsingin keskustaalueelle.

Esittelijän perustelut

Uudenmaan maakuntakaavassa suunnittelualue on 
keskustatoimintojen aluetta, johon on merkitty päärata. Uudenmaan 2. 
vaihemaakuntakaavassa suunnittelualue on keskustatoimintojen 
aluetta (valtakunnan keskus). Alue on merkitty tiivistettäväksi alueeksi.

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on keskustatoimintojen aluetta, 
johon on merkitty metro/rautatie asemineen. Nyt laadittu asemakaava 
ja asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen.

Helsingin maanalaisessa yleiskaavassa numero 11830/2 alueella on 
metrolinjan KamppiPasila varaus sekä KeskiPasilan 
pysäköintilaitoksen varaus. Nyt laadittu asemakaavan muutos ei ole 
ristiriidassa maanalaisen yleiskaavan kanssa.

Suunnittelualue on 18.8.2006 lainvoiman saaneessa KeskiPasilan 
osayleiskaavassa osoitettu keskustatoimintojen alueeksi ja osittain 
liikennealueen osaksi, jonka yläpuolelle saa sijoittaa 
keskustatoimintoja. Korttelialueen läpäisee itälänsisuunnassa 
ohjeellinen jalankulkuyhteys, joka on myös osa seudullista poikittaista 
viheryhteyttä. Alueen poikki kulkee ohjeellinen maanalainen metroa 
varten varattu tila. Osayleiskaavassa Pasilan aseman länsipuolelle on 
merkitty uutta rakentamista yhteensä 60 000  80 000 km² ja aseman 
kohdalle 13 500  15 000 km².

Alueen itäosassa on voimassa asemakaava nro 8400 vuodelta 1982. 
Kaavassa alue on varattu rautatiealueeksi, jossa on 13 500 km² 
rakennusoikeutta rautatieasemalle ja sitä palveleville tiloille. Alueen 
länsiosassa on voimassa asemakaava nro 7850 vuodelta 1979. 
Kaavassa alue on katu ja puistoaluetta. Suunnittelualueen keskiosa on 
kaavoittamatonta aluetta, jota on aiemmin käytetty ratapihana.

Helsingin kaupunki omistaa suunnittelualueesta kadut sekä nykyisen 
Veturitien ja Pasilankadun välisen alueen noin 2,2 hehtaaria ja Suomen 
valtio loput noin 9,7 hehtaaria. Senaattikiinteistöt hallinnoi 
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suunnittelualueesta noin 3,7 hehtaaria ja Liikennevirasto noin 6 
hehtaaria.

Asemakaavan muutoksen toteuttamisesta on 29.1.2014 tehty 
toteuttamissopimus, jonka osapuolina ovat Helsingin kaupunki, 
Senaatti kiinteistöt, Liikennevirasto ja YIT rakennus Oy. YIT 
Rakennus Oy:llä on velvollisuus rakentaa keskustakorttelin 
kokonaiskerrosalasta valmiiksi 80 % 122 kuukauden kuluessa 
keskuksen toteuttamisen mahdollistavan asemakaavan voimaantulosta 
ja koko keskus täysin valmiiksi 12 vuoden kuluessa keskuksen 
toteuttamisen mahdollistavan asemakaavan voimaantulosta. 
Toteutussopimuksen mukaisten kaupungin investointien 
kustannusarvio (kesäkuu 2014) vuosille 2014  2021 on noin 157 
miljoonaa euroa. Lisäksi raitiotielinja 9:n jatkamisesta keskustakorttelin 
kautta Ilmalaan aiheutuu vuosin 2015  2021 aikana noin 12 miljoonan 
euron kustannukset.

Asemakaavan toteuttamisen yhdyskuntataloudelliset vaikutukset on 
selostettu tarkemmin liitteessä 6.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Suomen valtion ja Helsingin kaupungin kesken solmitun aiesopimuksen 
perusteella KeskiPasilasta on vapautunut suuret alueet asuin, liike, 
toimisto, ja yleisten rakennusten käyttöön. Alueet vapautuivat 
raideliikenteeltä satamatoimintojen siirtyessä Vuosaareen v. 2008. 
Sopimuksen mukaan Helsingin kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin 
asemakaavan muuttamiseksi tai laatimiseksi.

Pasilan keskustakorttelin asemakaavatyön pohjalla on vuonna 2006 
hyväksytty KeskiPasilan osayleiskaava. Asemakaavoitus on 
käynnistetty vuonna 2010. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 
asemakaavalliset suunnitteluperiaatteet jatkosuunnittelun pohjaksi 
26.8.2010.

Alueesta on järjestetty kaksivaiheinen suunnittelu ja toteutuskilpailu 
vuosina 20112013. Kaupunginvaltuusto päätti 13.11.2013 valita 
kilpailun voittajaksi YIT Rakennus Oy:n ehdotuksellaan TRIPLA. 
Asemakaavatyötä jatkettiin voittaneet kilpailuehdotuksen pohjalta. 
Kilpailuehdotusta esiteltiin kaupunkisuunnitteluviraston info ja 
näyttelytila Laiturilla. Näyttely keräsi noin 10 000 kävijää ja palautteen 
saattoi antaa näyttelyn sähköiseen vieraskirjaan. 

Kaavan valmistelun ja siihen liittyvän kilpailun järjestämisen yhteydessä 
on tehty laajaa viranomaisyhteistyötä. Valmistelun aikana on 31.3.2014 
pidetty maankäyttö ja rakennuslain 66§ mukainen 
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viranomaisneuvottelu. Esille tulleet asiat on otettu huomioon 
asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmistelussa.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis ja 
arviointisuunnitelman mukaisesti.

Asemakaavan muutosluonnoksesta on jätetty neljä mielipidettä, jotka 
on otettu kaavoitustyössä huomioon. 

Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 
12.9.  13.10.2014. Muistutuksia esitettiin yksi.

Muistutus

Muistutuksessa esitettiin mm., että kaavaasiakirjoissa tulisi olla 
enemmän kuvaluonnoksia jalankulkijan perspektiivistä ja, että 
keskuksessa tulisi olla enemmän kadulle avautuvaa liiketilaa. 
Pasilansillan ja junalaitureiden välisiin kulkuyhteyksiin toivottiin 
kiinnitettävän erityistä huomiota. Muistutuksessa kiiteltiin 
kaavaehdotuksen suurta polkupyöräpaikkamäärää.

Muistutus ja siihen annettu vastine ovat luettavissa päätöshistoriasta 
(Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.12.2014, 422 §). 
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti, ettei muistutus anna aihetta 
muuttaa asemakaava ja asemakaavan muutosehdotusta.

Lausunnot

Ehdotuksesta antoivat lausunnon Uudenmaan elinkeino, liikenne ja 
ympäristökeskus (ELYkeskus), Liikennevirasto, Museovirasto, Helen 
Sähköverkko Oy, Helsingin poliisilaitos, Helsingin seudun liikenne 
kuntayhtymä (HSL), Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä 
(HSY), kaupunginkirjasto, kiinteistölautakunta, opetusvirasto, 
pelastuslautakunta, rakennusvalvontavirasto, yleisten töiden 
lautakunta, ympäristölautakunta, suomenkielinen työväenopisto ja 
liikennelaitosliikelaitos (HKL). Asuntotuotantotoimisto, liikuntavirasto, 
nuorisoasiainkeskus ja sosiaali ja terveysvirasto ovat ilmoittaneet, ettei 
niillä ole lausuttavaa asiasta. Kaupunginmuseo on ilmoittanut, että se ei 
lausu asiasta koska Museovirasto on lausunnon antaja.

Uudenmaan elinkeino, liikenne ja ympäristökeskus (ELY keskus) 
toteaa, että asemakaava mahdollistaa Kehäradan, Pisararadan, 
lisäraiteen sekä uuden metroaseman toteuttamisen ja tarjoaa näin 
mahdollisuudet raideliikenteen kehittämiseen. Asemakaava täyttää 
maankäyttö ja rakennuslain sisältövaatimukset kaupan sijainnin 
ohjauksen osalta sekä edistää kilpailua kaupan alalla. 
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ELY keskus esittää lausunnossaan kaavamääräyksiin liittyviä 
huomautuksia, jotka koskivat rakennusten ilmanottoon liittyviä 
ratkaisuperiaatteita. Lisäksi ELY keskus esitti määräysten 
täydentämistä usealla tärinää, runkomelua ja liikennemelua koskevalla 
määräyksellä. ELY keskus suosittelee keskuksen sisätiloissa 
sijaitsevien yleisten jalankulkualueiden aukioloaikoja koskevien 
kaavamääräysten poistamista kaavasta, sillä ne johtavat käytännössä 
tilanteisiin, joissa niiden muutokset edellyttävät asemakaavan muutosta 
tai poikkeamispäätöstä.

Liikennevirasto toteaa, että kaavaehdotuksessa on huomioitu 
Liikenneviraston aluetarpeet lisäraiteiden osalta. Museovirasto toteaa, 
että vanhan asemarakennuksen purkamisen lisäksi asemakaavalla on 
huomattavia välillisiä vaikutuksia ympäröivään rakennettuun 
kulttuuriympäristöön. Kokonaisvaltaisesti tarkastellen Pasilan 
keskustakorttelin uudistaminen eheyttää ympäristöä myönteisellä 
tavalla luoden nykyisen sillan sijasta rakennettujen kortteleiden 
muodostaman yhteyden Itä ja LänsiPasilan välille. 

Kiinteistölautakunta toteaa, että ehdotus on kaupunginvaltuuston 
13.11.2013 hyväksymän KeskiPasilan keskustakorttelia koskevan 
toteutussopimuksen mukainen. Liikennelaitos liikelaitos (HKL) toteaa, 
että kaava mahdollistaa joukkoliikenneterminaalin ja metroaseman 
varauksen toteuttamisen sekä raitioliikenteen toimimisen erotetulla 
kaistalla Pasilansillalla. Yleisten töiden lautakunta toteaa, että viraston 
talousarviossa on varauduttu vuosina 2014  2021 KeskiPasilan 
yleisten alueiden toteuttamiseen. 

Muissa lausunnoissa esitettiin mm., että lasten ja nuorten liikkumisen 
turvallisuuteen, tulevan työmaan turvallisuuteen, toteutuksen 
vaiheistukseen sekä alueen ilmanlaatuun tulee kiinnittää erityistä 
huomiota. Lisäksi esitettiin, että kaavaa tulisi täydentää mm. teknisiä 
ratkaisuja koskevilla määräyksillä.

Lausunnot ilmenevät kokonaisuudessaan päätöshistoriasta ja niiden 
referaatit sekä lausuntoihin annetut vastineet ovat 
vuorovaikutusraportissa (liite 8).

Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotukseen on lausuntojen 
johdosta tehty seuraavat tarkistukset:

 ELYkeskuksen lausunnon johdosta on täydennetty 
ympäristöhäiriöiden torjuntaa koskevaa määräystä, jonka 
mukaan rakennusten ilmanottokohtien sijaintiin ja suodattamisen 
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tehokkuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota 
jatkosuunnittelussa.

 ELYkeskuksen, ympäristölautakunnan ja HSY:n lausuntojen 
johdosta on lisätty ympäristöhäiriöiden torjuntaa koskeva 
määräys, jonka mukaan Veturitien katutilan ja sen ympäristön 
suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota tie ja 
junaliikennemelun torjuntaan sekä ilman epäpuhtauksille 
altistumisen minimoimiseen.

 ELYkeskuksen ja rakennusvalvontaviraston lausuntojen 
johdosta kaavaan on lisätty määräys, jonka mukaan C
korttelialueen parvekkeet tulee lasittaa.

 ELYkeskuksen ja rakennusvalvontaviraston lausuntojen 
johdosta on lisätty LR/u aluetta koskeva määräys, jonka 
mukaan rakennusten ulkovaipan ääneneristävyyden riittävyys 
liikennemelua vastaan tulee osoittaa rakennusluvassa.

 Rakennusvalvontaviraston lausunnon johdosta on kaavan   
LHA1 korttelialueen rakennusoikeusmäärittelyä selkeytetty 
poistamalla tasolla +32 sijaitsevien toimistotilojen tarkkaa 
enimmäismäärää koskeva määräys.

 Ympäristölautakunnan lausunnon johdosta selostusta on 
täydennetty tiedoilla vuorottaispysäköinnin merkityksestä 
suunnittelualueella.

 Helen Sähköverkko Oy:n lausunnon johdosta kaavaselostuksen 
Tietoliikenne ja energiahuoltokartta liitettä on päivitetty siten, 
että siihen on merkitty nykyinen keskijännitekaapeli.

Muut tehdyt muutokset:

 Korttelin 17103 rakennusalaa kl1 on laajennettu etelään ja 
asemarakennuksen keskiosan räystäskorkeutta on suuremman 
huonekorkeuden mahdollistamiseksi nostettu 4 metrillä. 
Muutokset ovat luonteeltaan teknisiä eikä niillä ole esimerkiksi 
rakennusoikeuden osalta maankäytöllisiä vaikutuksia. 
Asianomaisia on kuultu muutoksesta erikseen, eikä heillä ole 
ollut asiaan huomautettavaa.

Kaavaan on lisäksi tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia, jotka eivät 
muuta ehdotuksen sisältöä. Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, 
joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksen 
mukainen. Kaupunkisuunnitteluvirasto on tehnyt kaavaehdotukseen 
edellä selostettuja vähäisiä muutoksia ja teknisluonteisia tarkistuksia.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
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Helsingin poliisilaitos
Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut kuntayhtymä
Helsingin seudun liikenne 
kuntayhtymä
Liikennevirasto
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kulttuuriympäristön suojelu
Senaattikiinteistöt Esitysteksti
YIT Rakennus Oy Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunginkirjasto
Kiinteistölautakunta
Liikennelaitos liikelaitos (HKL)
Opetusvirasto
Pelastuslautakunta
Rakennusvalvontavirasto
Suomenkielinen työväenopisto
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.01.2015 § 8

HEL 2013015432 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 17. kaupunginosan (Pasila) 
kortteleiden 17103  17104 ja katu ja rautatiealueiden 
asemakaavaehdotuksen sekä katu, puisto ja rautatiealueiden 
asemakaavan muutosehdotuksen 19.8.2014 päivätyn ja 18.12.2014 
muutetun piirustuksen numero 12261 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
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Kaupunkisuunnitteluvirasto 18.12.2014

HEL 2013015432 T 10 03 03

Ksv 0870-1

17. kaupunginosan (Pasila) kortteleiden 17103–17104 ja katu ja 
rautatiealueiden asemakaavaehdotuksesta ja katu, puisto ja 
rautatiealueiden asemakaavan muutosehdotuksesta annetut lausunnot.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 19.8.2014 puoltaa 19.8.2014 
päivätyn asemakaava ja asemakaavan muutosehdotuksen 
hyväksymistä.

Pasilan keskustakorttelin asemakaava ja asemakaavan muutos 
mahdollistaa monipuolisen keskustatoimintojen alueen rakentamisen 
joukkoliikenteen solmukohtaan. Keskustakortteliin kuuluu Pasilan 
asema, metroasema, joukkoliikenneterminaali, alueita yhdistävä raitti 
toreineen, Pasilansilta ja katualueita, liike ja toimistotiloja, julkisia tiloja 
sekä asuntoja. Pasilan keskustakorttelin asemakaavatyön pohjalla on 
vuonna 2006 hyväksytty KeskiPasilan osayleiskaava, vuonna 2010 
kaupunkisuunnittelulautakunnan jatkosuunnittelun pohjaksi hyväksymät 
asemakaavalliset suunnitteluperiaatteet ja kaupunginvaltuuston vuonna 
2013 tekemä päätös alueen suunnittelu ja toteutuskilpailun 
ratkaisusta. 

Alueesta vuosina 2011–2013 käydyn suunnittelu ja toteutuskilpailun 
pohjalta asemakaavassa on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä noin 
193 000 km2. Nykyinen rakennusoikeus alueella on 13 500 km2 
(Pasilan asema). Rakennusoikeudesta noin 154 000 km2 on osoitettu 
liike ja toimitilarakentamiseen ja 28 000 km2 asuntorakentamiseen. 
Asuntorakentamisen määrä tarkoittaa asuntoja noin 700 asukkaalle. 
Helsingin kaupungin, Senaattikiinteistöjen, Liikenneviraston ja YIT 
Rakennus Oy:n välillä 29.1.2014 tehdyn toteutussopimuksen 
mukaisesti YIT Rakennus Oy:llä on velvollisuus rakentaa 
Keskustakorttelin kokonaiskerrosalasta valmiiksi 80 % 122 kuukauden 
kuluessa tämän asemakaavan voimaantulosta.  Keskustakortteli tulee 
muodostamaan Pasilan kaupunginosien ytimen ja laajennuksen 
Helsingin keskustaalueelle.
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Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti 
nähtävillä 12.9.–13.10.2014.

Ehdotuksesta lausunnon antoivat kaupunginkirjasto, 
kiinteistölautakunta, opetusvirasto, pelastuslautakunta, 
rakennusvalvontavirasto, yleisten töiden lautakunta, suomenkielinen 
työväenopisto, Liikennelaitos liikelaitos (HKL), Helen Sähköverkko Oy, 
Helsingin poliisilaitos, Helsingin seudun liikenne (HSL), HSY 
kuntayhtymä, ympäristölautakunta, Liikennevirasto, Museovirasto ja 
Uudenmaan ELYkeskus. Asuntotuotantotoimisto, liikuntavirasto, 
nuorisoasiainkeskus ja sosiaali ja terveysvirasto ovat ilmoittaneet, että 
heillä ei ole lausuttavaa asiasta. Kaupunginmuseo on ilmoittanut, että 
se ei lausu asiasta koska museovirasto on lausunnon antaja.  
Ehdotuksesta tehtiin 1 muistutus.

Kaupunginkirjasto toteaa, että on tärkeää että uudistamisen myötä 
Pasilan kirjaston saavutettavuus ja näkyvyys paranevat huomattavasti 
ja, että Keskustakorttelin uudistaminen kohentaa ympäristöä 
myönteisellä tavalla. 

Kiinteistölautakunta toteaa, että ehdotus mahdollistaa monipuolisen 
keskustatoimintojen korttelialueen rakentamisen Pasilan aseman 
yhteyteen joukkoliikenteen solmukohtaan. Ehdotus on 
kaupunginvaltuuston 13.11.2013 hyväksymän KeskiPasilan 
keskustakorttelia koskevan toteutussopimuksen mukainen. 
Kiinteistölautakunta puoltaa asemakaava ja 
asemakaavamuutosehdotuksen hyväksymistä.

Opetusvirasto toteaa, että lasten ja nuorten liikkumisen turvallisuus 
tulee ottaa huomioon koko Pasilan alueella.

Pelastuslautakunta toteaa, että tulevan työmaan turvallisuuteen sekä 
toteutuksen vaiheistukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota koko 
rakentamisen ajan.

Rakennusvalvontavirasto toteaa, että asemakaavan pohjautuminen 
olemassa olevaan suunnitelmaan, jonka rakentamisesta on solmittu 
toteutussopimus, on tilanteena poikkeuksellinen. Tässä tilanteessa on 
perusteltua kirjata huolellisesti suunnitelman ominaisuudet 
yksityiskohtaisesti ja selkeästi asemakaavaan. Asemakaavan taustalla 
oleva kilpailuvaiheen suunnitelma on ansiokas ja idearikas. 
Asemakaavalla tulee varmistaa tämän toteutuminen laadukkaasti. 
Rakennusvalvontavirasto esittää kaavaa täydennettävän usealla 
arkkitehtuurin laatutasoa, rakennusoikeusmäärityksiä, 
pysäköintipaikkavelvoitteita ja teknisiä ratkaisuja koskevalla 
määräyksellä.
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Yleisten töiden lautakunta toteaa, että viraston 
talousarviosuunnitelmassa on varauduttu vuosina 2014  2021 Keski
Pasilan yleisten alueiden toteuttamiseen. Yleisten töiden lautakunta 
puoltaa asemakaava ja asemakaavan muutosta.

Suomenkielinen työväenopisto toteaa, että monipuolisen 
keskustatoimintojen alueen rakentaminen on hyvin perusteltu ja 
tarpeellinen.

Liikennelaitos liikelaitos (HKL) toteaa, että kaava mahdollistaa 
joukkoliikenneterminaalin ja metroaseman varauksen toteuttamisen 
sekä raitioliikenteen toimimisen erotulla kaistalla Pasilansillalla.

Helen sähköverkko Oy esittää, että asemakaavan selostuksen 
energiahuollon liitekarttaa täydennetään nykyisen keskijännitekaapelin 
merkinnällä reitillä Pasilansillan länsipää  Ratapihantie.  Helen 
Sähköverkko Oy:llä ei ole kaavaehdotukseen huomautettavaa.  

Helsingin poliisilaitos toteaa, että kaavan toteuttaminen aiheuttaa 
mittavia rakennusaikaisia erityisjärjestelyjä varsinkin liikenteen osalta 
ja, että liikennejärjestelyihin liittyvät suunnitelmat koskevat varsinaista 
lausuttavana olevaa aluetta laajempaa kokonaisuutta. Helsingin 
poliisilla ei ole kaavaehdotukseen huomautettavaa.

Helsingin seudun liikenne (HSL) toteaa, että aiempien kannanottojen ja 
lausuntojen lisäksi HSL:llä ei ole huomautettavaa kaavaehdotuksesta.

HSY kuntayhtymä esittää lausunnossaan kantansa alueen 
vesihuoltoon, ilmastonsuojeluun ja ilmansuojeluun liittyen.

Ympäristölautakunta toteaa, että korttelin kaavaalueen tie ja 
raideliikenteen melusta, tärinästä ja runkomelusta sekä ilmanlaadusta 
on kaavoituksen yhteydessä tehty hyvät selvitykset ja tulosten pohjalta 
asuin ja toimitiloille on annettu asianmukaiset kaavamääräykset 
haittojen torjumiseksi. Lausunnossa todetaan lisäksi, että katetussa 
tilassa, jossa Veturitie kulkee KeskiPasilan keskuksen alitse, tulee 
liikennemääräennusteiden ja ilmanlaadun vertailumittaustietojen 
perusteella arvioituna olemaan huomattavan korkeat 
typpidioksidipitoisuudet, jotka ylittävät ilmanlaadun rajaarvot.

Liikennevirasto toteaa, että kaavaehdotuksessa on huomioitu 
Liikenneviraston aluetarpeet lisäraiteiden osalta.

Museovirasto toteaa, että kaavaehdotuksessa on asianmukaisesti 
todettu vaikutukset maisemaan, kaupunkikuvaan ja rakennettuun 
ympäristöön. Vanhan asemarakennuksen purkamisen lisäksi 
asemakaavalla on huomattavia välillisiä vaikutuksia ympäröivään 
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rakennettuun kulttuuriympäristöön. Kokonaisvaltaisesti tarkastellen 
Pasilan keskustakorttelin uudistaminen eheyttää ympäristöä 
myönteisellä tavalla luoden nykyisen sillan sijasta rakennettujen 
kortteleiden muodostaman yhteyden Itä ja LänsiPasilan välille.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että asemakaavatyön yhteydessä 
sekä sitä edeltävän kilpailun valmistelussa ja ohjauksessa on tehty 
laajaa hallintokunta ja viranomaisyhteistyötä. Yhteistyön tarkoitus on 
ollut mm. kartoittaa ja kirjata sellaisia laatutekijöitä, määräystarpeita, 
velvoitteita ja ratkaisumalleja, jotka ovat asemakaavan ja tulevan 
jatkotyön kannalta tärkeitä. Kaavaehdotus on laadittu tämän yhteistyön 
ja kaavoitukseen liittyvän muun vuorovaikutuksen tuloksia hyödyntäen. 
Lausuntojen pohjalta on tehty edelleen tarkistuksia mm. 
kaavaehdotuksen teknisiin määräyksiin.

Uudenmaan elinkeino, liikenne ja ympäristökeskus katsoo 
lausunnossaan (30.10.2014) selvitysten valossa osoitetun, että esitetty 
kaupan ratkaisu keskustatoimintojen alueella joukkoliikenteen ja 
kevyen liikenteen solmukohdassa edistää sellaisen palveluverkon 
kehitystä, jossa asiointimatkojen pituudet ovat kohtuulliset ja 
liikenteestä aiheutuvat haitat mahdollisimman vähäiset. Näin ollen 
asemakaava täyttää maankäyttö ja rakennuslain sisältövaatimukset 
kaupan sijainnin ohjauksen osalta sekä edistää kilpailua kaupan alalla.

ELYkeskus toteaa liikenteestä, että asemakaava mahdollistaa 
Kehäradan, Pisararadan, lisäraiteen sekä uuden metroaseman 
toteuttamisen ja tarjoaa näin mahdollisuudet raideliikenteen 
kehittämiseen. Lisäksi kaavalla mahdollistetaan raitiovaunu ja linja
autoliikenteen joukkoliikenneterminaalin toteuttaminen Pasilan juna
aseman edustalle.

Lausunnossa todetaan, että hulevesimääräykset ovat asialliset ja että 
alueellinen ratkaisu on asianmukainen. 

Kulttuuriympäristön osalta ei ole huomautettavaa.

ELYkeskuksen lausunnossa esitetään, että rakennusten ilmanottoon 
liittyviä ratkaisuperiaatteita tarkennetaan kaavamääräyksillä. Lisäksi 
ELYkeskus esittää kaavaa täydennettävän usealla tärinää, runkomelua 
ja liikennemelua koskevalla määräyksellä.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että kaavaehdotusta varten on 
alueelta laadittu ilmanlaatuselvitys, liikennemeluselvitys sekä 
runkomelu ja tärinäselvitys. Rakennusten ilmanottoon liittyen, 
kaavaehdotusta on täydennetty siten, että huomiota tulee kiinnittää 
myös suodatuksen tehokkuuteen. Meluntorjunnan osalta kaavaan on 
lisätty LR/u aluetta koskeva määräys, jonka mukaan rakennusten 
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ulkovaipan ääneneristävyyden riittävyys liikennemelua vastaan tulee 
osoittaa rakennusluvassa. Koska Veturitien katutila ja sen lähiympäristö 
tulevat jäämään voimakkaasti melun ja ilman epäpuhtauksien 
kuormittamiksi, on kaavassa annettu jatkosuunnittelumääräys, joka 
edellyttää asian huomioon ottamista.

Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa.

Lausunnot on referoitu tarkemmin ja niihin on annettu vastineet liitteenä 
olevassa vuorovaikutusraportissa. 

Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset:

 ELYkeskuksen lausunnon johdosta on täydennetty 
ympäristöhäiriöiden torjuntaa koskevaa määräystä, jonka 
mukaan rakennusten ilmanottokohtien sijaintiin ja suodattamisen 
tehokkuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota 
jatkosuunnittelussa. 

 ELYkeskuksen, Ympäristölautakunnan ja HSY kuntayhtymän 
lausuntojen johdosta on lisätty ympäristöhäiriöiden torjuntaa 
koskeva määräys, jonka mukaan Veturitien katutilan ja sen 
ympäristön suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota 
sekä tie että junaliikennemelun torjuntaan sekä ilman 
epäpuhtauksille altistumisen minimoimiseen.

 ELYkeskuksen ja rakennusvalvontaviraston lausuntojen 
johdosta kaavaan on lisätty määräys, jonka mukaan C
korttelialueen parvekkeet tulee lasittaa.

 ELYkeskuksen ja rakennusvalvontaviraston lausuntojen 
johdosta on lisätty LR/u aluetta koskeva määräys, jonka 
mukaan rakennusten ulkovaipan ääneneristävyyden riittävyys 
liikennemelua vastaan tulee osoittaa rakennusluvassa.

 Rakennusvalvontaviraston lausunnon johdosta on kaavan LHA
1 korttelialueen rakennusoikeusmäärittelyä selkeytetty 
poistamalla tasolla +32 sijaitsevien toimistotilojen tarkkaa 
enimmäismäärää koskeva määräys.

 Ympäristölautakunnan lausunnon johdosta selostusta on 
täydennetty tiedoilla vuorottaispysäköinnin merkityksestä 
suunnittelualueella.

 Helen Sähköverkko Oy:n lausunnon johdosta kaavaselostuksen 
Tietoliikenne ja energiahuoltokartta liitettä on päivitetty siten, 
että siihen on merkitty nykyinen keskijännitekaapeli.

Muut tehdyt muutokset:

 Korttelin 17103 rakennusalaa kl1 on laajennettu etelään ja 
asemarakennuksen keskiosan räystäskorkeutta on suuremman 
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huonekorkeuden mahdollistamiseksi nostettu 4 metrillä. 
Muutokset ovat luonteeltaan teknisiä eikä niillä ole esimerkiksi 
rakennusoikeuden osalta maankäytöllisiä vaikutuksia. 
Asianomaisia on kuultu muutoksesta erikseen, eikä heillä ole 
ollut asiaan huomautettavaa.

 Lisäksi kaavaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia, 
jotka eivät muuta ehdotuksen sisältöä.

Jatkotoimenpiteet

Helsingin kaupungin, Senaattikiinteistöjen, Liikenneviraston ja YIT 
Rakennus Oy:n välillä 29.1.2014 tehdyn toteutussopimuksen 
mukaisesti YIT Rakennus Oy:llä on velvollisuus rakentaa 
Keskustakorttelin kokonaiskerrosalasta valmiiksi 80 % 122 kuukauden 
kuluessa keskuksen toteuttamisen mahdollistavan asemakaavan 
voimaantulosta.

Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä tehdyt muutokset eivät ole 
olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. 
Muutoksista, joiden etua muutokset koskevat, on kuultu erikseen.

Lisätiedot
Dan Mollgren, projektipäällikkö, puhelin: 310 37326

dan.mollgren(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.12.2014 § 422

HEL 2013015432 T 10 03 03

Ksv 0870_1

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa seuraavan vastauksen 
kaupungin perusteltuna kannanottona tehtyyn muistutukseen.

Muistutuksen sisältö

Muistutuksen (Mu1) tekijä toivoo, että kaavaasiakirjoissa olisi 
enemmän kuvaluonnoksia siitä perspektiivistä josta rakennuksia ja 
katutilaa yleensä katsotaan, eli jalankulkijan korkeudelta. 

Jos kortteleista halutaan oikeasti keskus eikä vain kauppakeskusta, 
tulisi katutilojen ja kulkureittien avautua useampaan suuntaan. 
Keskuksen pohjoisreuna Firdonkadulle tulisi ehdottomasti saada 
kadulle avautuvaa liiketilaa, jotta syntyisi tavoiteltua urbaania 
kaupunkielämää. Samoin korttelin juuren tulisi avautua länsipuolelle 
enemmän kivijalkaliikkeiden kautta. 
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Kortteleiden läpi itälänsi ja pohjoisetelä  suunnassa vaadituista 
muutamista kulkureiteistä tulee ehdottomasti pitää kiinni. Kulku 
Pasilansillalta raiteille tulee olla mahdollisimman sujuva, eli liukuportaat 
olisi hyvä saada hieman lähemmäs sisäänkäyntiä ja niitä tarvitaan 
varsinkin Pisaran myötä toiset, koska nykyiset ovat jo ruuhkaiset. On 
erittäin hyvä että Pasilansillalle saadaan omat kaistat sekä 
raitiovaunuille että linjaautoille kuin pyörillekin. Firdonkadun 
ajoramppien sijoittelu tulee toteuttaa huolellisesti, jotta katutila säilyy 
viihtyisänä korttelin pohjoisreunalla. Keskuksen pysäköintipaikkojen 
käyttö tulisi toteuttaa yhdessä pohjoispuolisen korttelin asuintalojen 
kanssa. Suhteessa korttelin asukkaisiin, työntekijöiden ja 
saavutettavuuteen vähemmälläkin määrällä paikkoja tulisi pärjätä. 
Suuri polkupyöräpaikkojen määrä on erittäin tervetullutta.

Rakennusten muoto ja massoittelu on hyvin pasilalaista, ympäristöönsä 
sopivaa mutta vaatii ehdottomasti sen, että laadukkaiden materiaalien 
ja värien käyttöä valvotaan ja edellytetään tarkasti.

Vastine

Kaupunkisuunnitteluviraston info ja näyttelytila Laiturilla järjestettiin 
6.2.–26.4.2014 Pasila 3.0 niminen näyttely, jossa esiteltiin käydyn 
suunnittelu ja toteutuskilpailun voittajaehdotusta. Näyttely keräsi noin 
10 000 kävijää. Näyttelyssä oli esillä pienoismalli, 3d
havainnemateriaalia ja mm. perspektiivikuvia. Kaavaehdotus perustuu 
näyttelyssä esillä olleeseen voittajaehdotukseen. Kaavaehdotukseen ei 
ole sisällytetty kaikkea kaavatyön aikana esillä ollutta aineistoa. 

Keskuksen katutason julkisivuista Firdonkadun ja Pasilankadun 
suuntaan on kaavassa määrätty, että katutasosta likimääräiselle tasolle 
+32 julkisivupinnoissa tulee käyttää innovatiivisia, valoa läpäiseviä 
rakenteita, kuten alumiinivaahtoa ja julkisivuaukotuksen tulee 
muodostua erikokoisista pyöreistä aukoista. Määräyksellä luodaan 
siten edellytykset näyteikkunamaiselle ilmeelle, mutta liiketilojen 
avautumisesta tiettyihin suuntiin ei ole tarkemmin määrätty kaavassa. 
Kaavaehdotuksessa on lisäksi määrätty, että Veturitien suuntaan, 
likimääräisten tasojen +16 ja +21 välissä, vähintään puolet 
julkisivupinnasta tulee olla lasijulkisivua jalankulun tasossa.

Keskustakorttelin jalankulkureitistön jatkuvuuden turvaaminen on ollut 
yksi kaavatyön keskeinen tavoite. Kaavaehdotuksessa on määrätty, 
että yleiselle jalankululle varattuja reittejä (yjk ja yjkas) tulee rakentaa 
itälänsi ja pohjoiseteläsuuntaisesti keskustakorttelin läpi kulkeviksi.

Kaavatyön yhteydessä tehty liikennesuunnittelu on tehty yhteistyössä 
mm. liikenneviraston, HKL:n ja HSL:n kanssa. Kaavaehdotuksessa on 
siten pyritty luomaan mahdollisimman hyvä liikkumisympäristö 
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vilkkaasti liikennöidyllä alueella. Kaavaehdotuksen polkupyöräpaikkoja 
koskevat määräykset tarkoittavat, että keskuksen valmistuessa 
keskustakorttelissa on yli 3 000 polkupyöräpaikkaa. Kaavassa on 
erikseen määrätty, että Pasilan asemaalueelle ja sen läheisyyteen on 
toteutettava 500 joukkoliikenteen liityntäpolkupyöräpaikkaa, joista 250 
tulee sijaita sisätiloissa.

Samalla lautakunta päättää, ettei muistutus anna aihetta muuttaa 
asemakaava ja asemakaavan muutosehdotusta.

Lisäksi lautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

19.08.2014 Ehdotuksen mukaan

10.12.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Dan Mollgren, projektipäällikkö, puhelin: 310 37326

dan.mollgren(a)hel.fi
Kaisu Tähtinen, johtava lakimies, puhelin: 310 37035

kaisu.tahtinen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 13.11.2014 § 541

HEL 2013015432 T 10 03 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle 17. 
kaupunginosan (Pasila) kortteleita 17103 ja 17104 sekä katu ja 
rautatiealueita koskevasta asemakaava ja 
asemakaavamuutosehdotuksesta nro 12261 seuraavan lausunnon:  

Kiinteistölautakunta puoltaa asemakaava ja 
asemakaavamuutosehdotuksen hyväksymistä. Ehdotus mahdollistaa 
monipuolisen keskustatoimintojen korttelialueen rakentamisen Pasilan 
aseman yhteyteen joukkoliikenteen solmukohtaan. Ehdotus on 
kaupunginvaltuuston 13.11.2013 hyväksymän KeskiPasilan 
keskustakorttelia koskevan toteutussopimuksen mukainen.

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
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Pasi Lehtiö, toimistopäällikkö, puhelin: 310 36448
pasi.lehtio(a)hel.fi

Liikennelaitos liikelaitos (HKL) HKLInfrapalvelut 5.11.2014

HEL 2013015432 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt HKL:ltä lausuntoa Keski
Pasilan keskustakorttelin asemakaavasta ja asemakaavan 
muutoksesta nro 12261. Suunnittelualueeseen kuuluu Pasilan asema, 
metroasema, joukkoliikenneterminaali, alueita yhdistävä raitti toreineen, 
Pasilansilta ja katualueita, liike ja toimistotiloja, julkisia tiloja sekä 
asuntoja. Alueesta käydyn suunnittelu ja toteutuskilpailun pohjalta 
asemakaavassa on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä
n. 193 000 km².

Keskustakortteli tulee muodostamaan Pasilan kaupunginosien ytimen 
ja laajennuksen Helsingin keskustaalueelle. Alue tulee toimimaan 
joukko, jalankulku, pyöräily ja ajoneuvoliikenteen solmukohtana. 
Kaava mahdollistaa joukkoliikenneterminaalin ja metroaseman 
varauksen toteuttamisen sekä raitioliikenteen toimimisen erotulla 
kaistalla Pasilansillalla. HSL Raitioliikenteen linjastosuunnitelma 
2017–2024 luonnoksen (17.3.2014) toteutuessa KeskiPasilan lävitse 
kulkee tulevaisuudessa 3 raitiotielinjaa (linjat 2,9 ja 7).

HKL on osallistunut Pasilan keskustakorttelin suunnittelukilpailuun 
antamalla asiantuntijaapua metroaseman varauksen, raitiotieradan 
sekä joukkoliikenneyhteyksien suunnittelun osalta. HKL on tuonut 
suunnittelu ja toteutuskilpailun yhteydessä esille niitä seikkoja, jotka 
HKL näkee olennaisina ja välttämättöminä joukkoliikenteen 
toteuttamisen kannalta.

Koska alueelle ollaan kaavoittamassa asuinkiinteistöjä sekä muuta 
melulle ja tärinälle häiriöherkkää toimintaa, HKL pitää tärkeänä, että 
rakennusmääräyksissä ja kiinteistöjen sijoittelussa huomioidaan 
raitioliikenteen melu ja tärinähaitat. Joukkoliikenteen 
toimintaedellytykset tulee huomioida hankkeen rakentamisvaiheessa 
työnaikaisissa järjestelyissä. 

Suunnittelualueella on omat raitiovaunukaistat Pasilansillalla sekä 
joukkoliikenteelle erotettu väylä Pasilankadulla. Nämä ratkaisut 
parantavat osaltaan joukkoliikenteen sujuvuutta. Pasilansillalle, Pasilan 
aseman edustalle, on suunniteltu joukkoliikenneterminaali, joka 
mahdollistaa linjaauto ja raitiovaunuvaihtopysäkkien keskittämisen 
junaaseman viereen. Bussi ja raitiovaunupysäkkien keskittäminen 
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joukkoliikenneterminaaliin ja eri kulkumuotojen eriyttäminen 
terminaalissa selkeyttää osaltaan joukkoliikenteen toimintaa.

Asemakaavassa osoitettu ja hankkeen toteutussopimukseen kuuluva 
metroasema parantaa mahdollisuuksia kehittää seudun 
joukkoliikenneverkkoa. Kaavassa tulee metroaseman 
toteutusvarauksen osalta huomioida suunniteltujen kulkuyhteyksien 
toteuttamismahdollisuudet tulevaisuudessa muihin maanalaisiin tiloihin 
ja maan tasalle. Lisäksi metroaseman tarvitsemien pystykuilujen ja 
muiden teknisten tilojen varaukset tulee mahdollisuuksien mukaan 
huomioida myös kaavassa.

19.6.2014 Lausunto annettu

Lisätiedot
Jaakko Laurila, projektiinsinööri, puhelin: 310 22691

jaakko.laurila(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 04.11.2014 § 112

HEL 2013015432 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon 
kaupunkisuunnitteluvirastolle Pasilan keskustakorttelin (17. 
kaupunginosa, korttelin 17103 ja 17104) asemakaavasta ja 
asemakaavan muutoksesta nro. 12289: 

Purkutöiden ja työmaan turvallisuuteen sekä toteutuksen 
vaiheistukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota koko rakentamisen 
ajan. Lisäksi tulee varmistaa ajoyhteydet pelastuslaitoksen yksiköille 
raiteiden länsisivulle mahdollisen raideliikenneonnettomuuden varalta 
koko rakennustyön ajan. Työmaa aikana muuttuvista ajojärjestelyistä 
tulee informoida pelastuslaitosta reaaliaikaisesti.

Pelastuslaitosta tulee informoida työmaan vaikutuksista LänsiPasilaan 
suuntautuvaan hälytysajoneuvoliikenteeseen.  

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska se koskee asian 
valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.

Esittelijä
vs. pelastuskomentaja
Jorma Lilja

Lisätiedot
Pekka Ronkainen, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 31031238

pekka.ronkainen(a)hel.fi
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Ympäristölautakunta 04.11.2014 § 320

HEL 2013015432 T 10 03 03

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Pasilan keskustakortteli on paitsi joukkoliikenteen tärkeä solmukohta 
myös katuliikenteen merkittävä läpiajokohta. Korttelin kaavaalueen tie 
ja raideliikenteen melusta, tärinästä ja runkomelusta
sekä ilmanlaadusta on kaavoituksen yhteydessä tehty hyvät selvitykset 
ja tulosten pohjalta asuin ja toimitiloille on annettu asianmukaiset 
kaavamääräykset haittojen torjumiseksi. 

Keskustakorttelin ali kulkee katettuna Veturitie, jonka liikennemäärän 
ennakoidaan tulevaisuudessa olevan noin 37 000 ajoneuvoa 
vuorokaudessa. Korttelin jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa on 
tärkeää huomioida melu ja ilmanlaatuhaittojen välttäminen myös 
matkustajien ja kevyen liikenteen käyttäjien liikkumisympäristöissä ja 
pysäkeillä.

Ilmanlaadun huomioiminen

Katetussa tilassa ja tunneleissa liikenteen päästöt eivät pääse 
laimenemaan, jolloin ilmansaastepitoisuudet voivat nousta 
huomattavan korkeiksi. Esimerkiksi Eliel Saarisen tien 
joukkoliikennetunnelissa Huopalahden aseman pysäkillä ilmanlaatua 
on mitattu HSY:n passiivikeräinmittauksilla v. 2011 alkaen. 
Typpidioksidipitoisuus on ylittänyt VN:n ilmanlaatuasetuksella 
typpidioksidille asetetun vuosirajaarvon 40 ug/m3 ja pitoisuudet ovat 
olleet jopa korkeampia kuin vilkkaimmissa katukuiluissa, vaikka 
tunnelin liikennemäärä on erittäin vähäinen. Tunnelissa saavat ajaa 
vain bussit ja taksit. Tunnelissa mitatut vuosikeskiarvot ovat vaihdelleet 
4853 ug/m3. 

Ilmanlaadun rajaarvot on asetettu terveysperustein eivätkä ne saa 
ylittyä alueilla, joille ihmisillä on pääsy. Rajaarvot eivät ole voimassa 
väyläalueilla, mutta kevyen liikenteen väylillä ja bussipysäkeillä niitä 
täytyy noudattaa. Jos ilmanlaadun rajaarvot ylittyvät, kunta on 
velvollinen laatimaan ilmansuojelusuunnitelman ja ryhtymään 
toimenpiteisiin ylittymisen estämiseksi. Helsinki on saanut jatkoaikaa 
typpidioksidirajaarvon noudattamiselle vuoteen 2015 saakka, mutta 
rajaarvo ylittyy edelleen vilkkaimmissa katukuiluissa. Raja
arvoylitysalueita ei tule rakentaa lisää. 
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Katetussa tilassa, jossa Veturitie kulkee KeskiPasilan keskuksen 
alitse, tulee liikennemääräennusteiden ja ilmanlaadun 
vertailumittaustietojen perusteella arvioituna olemaan huomattavan 
korkeat typpidioksidipitoisuudet, jotka ylittävät ilmanlaadun rajaarvot. 
Suunnitteluaineistoon sisältyvässä ilmanlaatuselvityksessä ei ole 
arvioitu tämän katetun tilan ilmanlaatua. Ihmisten altistumisen 
vähentämiseksi bussipysäkkejä ja kevyen liikenteen väyliä ei tule 
sijoittaa samaan tilaan autoliikenteen kanssa, vaan ne on eristettävä 
liikenteestä esimerkiksi lasiseinällä tai vastaavalla ratkaisulla siten, että 
tiloissa on oma erillinen ilmanvaihto turvaamassa ilmanlaatuolosuhteet.

Melun huomioiminen

Veturitien katettu osuus kevyen liikenteen väylineen ja pysäkkeineen 
on pakokaasupäästöjen lisäksi melun kuormittama, mikä puoltaa 
autoliikenteestä eristettyjen tilojen järjestämistä katteen alle. Myös 
meluselvityksessä esitetyn akustisen vaimennusverhouksen käyttö on 
suositeltavaa. 

Jatkosuunnittelussa myös ilmavaihtovaihtohormien aiheuttaman melun 
vaimennukseen tulee alueella kiinnittää erityistä huomiota, jotta 
saavutetaan rakentamismääräyskokoelmassa oleva määräys LVIS
laitteiden aiheuttamasta ympäristömelusta. 

Koko kaavaalueella kannattaa panostaa ääniympäristön suunnitteluun. 
Melutason ohjearvojen saavuttamisen lisäksi suunnittelun tavoitteena 
tulee olla akustisesti laadukas asumisympäristö ja julkinen tila.

Hulevesien käsittely

Kaavamääräysten mukaan korttelialueilla ja niiden ulokkeilla 
mitoitussateesta syntyvät hulevedet tulee imeyttää tai kierrättää 
kokonaan. Edelleen hulevesien määrästä puolet tulee johtaa pois 
syntypaikaltaan hidastavilla ja viivyttävillä tekniikoilla maaperään 
imeytettäväksi. Ympäristölautakunta pitää tärkeänä, että uusien 
kaavoitettavien alueiden hulevesien käsittelyssä noudatetaan 
kaupungin hyväksymän hulevesistrategian toimintaperiaatteita.

Pyörä ja autopaikat

Keskustakortteliin rakennetaan ehdotuksen mukaisesti 3 400 
pyöräpaikkaa, joista 500 on tarkoitettu liityntäpysäköintiin. Autopaikkoja 
on suunnitteilla yhteensä 2 400. Kaavaselostuksessa tulee kertoa, 
miten korttelin poikkeuksellisen hyvä sijainti joukkoliikenteen 
solmukohdassa on huomioitu kaavan pysäköintinormeissa.

Muutoksenhaku
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Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta, koska se koskee asian 
valmistelua (KuntaL 91 §).

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi KippoEdlund

Lisätiedot
Eeva Pitkänen, johtava ympäristöasiantuntija, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 28.10.2014 § 407

HEL 2013015432 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutos mahdollistaa monipuolisen keskustatoimintojen 
alueen rakentamisen joukkoliikenteen solmukohtaan. Keskustakortteliin 
kuuluu Pasilan asema, metroasema, joukkoliikenneterminaali, alueita 
yhdistävä raitti toreineen, Pasilansilta ja katualueita, liike ja 
toimistotiloja, julkisia tiloja sekä asuntoja. Alueesta käydyn suunnittelu 
ja toteutuskilpailun pohjalta asemakaavassa on osoitettu 
rakennusoikeutta yhteensä noin 193 000 km2. Alue tulee toimimaan 
joukko, jalankulku, pyöräily ja ajoneuvoliikenteen solmukohtana. 
Keskustakortteli tulee muodostamaan Pasilan kaupunginosien ytimen 
ja laajennuksen Helsingin keskustaalueelle.

Rakennusviraston talousarviosuunnitelmassa on varauduttu vuosina 
2014  2021 KeskiPasilan yleisten alueiden toteuttamiseen. Keski
Pasilan esirakentamiseen on varattu noin 20 miljoonaa euroa. 
Sopimuksen mukaisten katualueiden toteutukseen on varattu noin 90 
miljoonaa euroa sekä Teollisuuskadun toteutukseen noin 28 miljoonaa 
euroa.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan ja asemakaavan 
muutosta nro 12261.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi
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Opetusvirasto 28.10.2014

HEL 2013015432 T 10 03 03

Keskustakortteli tulee muodostamaan Pasilan kaupunginosien ytimen 
ja laajennuksen Helsingin keskustaalueelle. Keskustakortteliin kuuluu 
Pasilan asema, metroasema, joukkoliikenneterminaali, alueita 
yhdistävä raitti toreineen, Pasilansilta ja katualueita, liike ja 
toimistotiloja, julkisia tiloja sekä asuntoja. 

Asemakaavan muutos mahdollistaa monipuolisen keskustatoimintojen 
alueen rakentamisen joukkoliikenteen solmukohtaan. Alue tulee 
toimimaan myös jalankulku, pyöräily ja ajoneuvoliikenteen 
solmukohtana.

Suomen valtion ja Helsingin kaupungin kesken solmitun aiesopimuksen 
perusteella KeskiPasilasta on vapautunut suuret alueet asuin, liike, 
toimisto, ja yleisten rakennusten käyttöön. Alueet vapautuivat 
raideliikenteeltä satamatoimintojen siirtyessä Vuosaareen v. 2008. 

Alueesta käydyn suunnittelu ja toteutuskilpailun pohjalta 
asemakaavassa on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä noin 193 000 
km2.

Helsingin kaupungin, Senaattikiinteistöjen, Liikenneviraston ja YIT 
Rakennus Oy:n välillä 29.1.2014 tehdyn toteutussopimuksen 
mukaisesti YIT Rakennus Oy:llä on velvollisuus rakentaa 
Keskustakorttelin kokonaiskerrosalasta valmiiksi 80 % 122 kuukauden 
kuluessa keskuksen toteuttamisen mahdollistavan asemakaavan 
voimaantulosta.

Opetusvirasto on 16.4.2014 kannanotossaan kaavaluonnoksesta 
korostanut lasten ja nuorten liikkumisen turvallisuuden huomioon 
ottamista koko Pasilan alueella, myös rakentamisen aikana koska 
oppilaat uuteen Pasilan peruskouluun tulevat laajalta alueelta. Koulun 
liikuntaopetukseen läheisesti kuuluvaan Käpylän liikuntapuistoon tulee 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa järjestää sujuva, avara, valoisa 
ja turvallinen kulkuyhteys ratapihan ali.

Opetusvirasto ottaa edelleen kantaa lasten ja nuorten turvallisen 
koulumatkan puolesta. Kaavassa on otettu huomioon esteetön kulku 
välillä ItäPasila  Keskustakortteli  LänsiPasila, mutta jalankulku ja 
pyöräilyyhteydet keskustakorttelista etelään  ja pohjoiseen eivät toimi 
toivotulla tavalla. Esimerkiksi kävely ja pyöräilyyhteys 
Konepajakorttelin alueelta vaatinee lisäsuunnittelua.
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Kulku ItäPasilasta Opastinsillan ylikulun kautta Ratapihakortteliin 
sijoittuvaan Pasilan peruskouluun on ongelmallinen. Tasoero 
Opastinsillan ja Maistraatinportin jatkon välillä on noin 16 metriä. 
Vaikkakaan kulkuyhteys  rautatieaseman ja kauppakeskuksen tilojen 
kautta ei ole suositeltavin koulumatkan kannalta, olisi toivottavaa 
selkeyttää tätäkin yhteyttä.

Pasilan peruskoulun liikuntatilat tullaan mahdollisesti vuokraamaan 
Triplasta ennen omien liikuntatilojen rakentamista. Päivittäinen 
opetusryhmien kulkeminen koulun ja Triplan välillä tulee ratkaista 
turvallisesti.

Lisätiedot
Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

kaisa.nuikkinen(a)hel.fi

Kaupunginkirjasto 21.10.2014

HEL 2013015432 T 10 03 03

Kaupunginkirjaston kannalta on tärkeää, että uudistamisen myötä 
Pasilan kirjaston saavutettavuus ja näkyvyys paranevat huomattavasti. 
Nykyinen sijainti korkeiden toimistorakennusten keskellä on huono. 
Asianmukaisella opastuksella ja aseman sekä ItäPasilan kulkureittien 
selkeyttämisellä kaupunginkirjaston tarjoamat tilat ja palvelut tulevat 
laajemmin ja tehokkaammin asukkaiden käyttöön.

Keskustakorttelin uudistaminen kohentaa ympäristöä myönteisellä 
tavalla.

14.4.2014 Lausunto annettu

Lisätiedot
Saara Ihamäki, kirjastotoimen apulaisjohtaja, puhelin: 310 85503

saara.ihamaki(a)hel.fi

Suomenkielinen työväenopisto Asiakaspalveluosasto 12.8.2014

HEL 2013015432 T 10 03 03

KeskiPasilan keskustakorttelia suunnitellaan Pasilan sillan 
pohjoispuolelle Pasilan aseman viereen. Sinne suunnitellaan 
kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti korkeatasoinen uusi keskus, jolle 
tavoitellaan voimakasta omaa identiteettiä sekä urbaania ja värikästä 
suurkaupunkielämää.  
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KeskiPasila on Itä ja LänsiPasilan välissä oleva laaksomainen 
maisematila. Alueen lävistävä  korkealla kulkeva Pasilan silta hallitsee 
maisemaa.  Alue on suurimittakaavaista rautatie ja liikenneympäristöä.

Pasilan asema on Suomen toiseksi vilkkain rautatieasema heti 
Helsingin päärautatieaseman jälkeen. Sitä käyttää päivisin yli 50 000 
matkustajaa.  Asemalla pysähtyy arkipäivisin yli sata kaukojunaa ja 850 
lähijunaa.

Osayleiskaavassa Pasilan aseman länsipuolelle on merkitty uutta 
rakentamista yhteensä 60 00080 000 km2 ja asemien kohdalle 13 
50015 000 km2.

Osayleiskaavaa toteutettaessa selvitetään mahdollisuudet metron 
laajentamiseen Pasilasta Sörnäisiin ja Pasilasta lentokentälle.

Kaupunginhallitus on kehottanut (2007) huomioimaan 
jatkosuunnittelussa muun muassa seuraavaa: 

 tulee selvittää mahdollisuudet lisätä asuntojen määrää Keski
Pasilassa ja etsiä ennakkoluulottomasti uusia asumisen sekä toimisto. 
ja asuinkäytön yhteensovittamisen muotoja.  
Kaupunkisonnittelulautakunta on esittänyt että tutkitaan kaikki 
mahdollisuudet jotta asukasmäärää voidaan alueella lisätä.

Työväenopisto antaa lausuntonaan:

Pasilan kaavoitus ja asuntorakentamisen  mukana tuleva väestön 
kasvu, lisää tarvetta saada alueelle Helsingin kaupungin palveluita.

Työväenopisto voi tarjota palveluitaan ja siten  vaikuttaa omalta 
osaltaan  alueen viihtyvyyteen, asukkaiden sosiaalisten verkostojen 
rakentumiseen, asukkaiden mielekkään  tekemisen löytämiseen 
vapaan sivistystyön ja elinikäisen oppimisen avulla.

Lisätiedot
Hannele KoliSiiteri, asiakaspalveluosaston osastopäällikkö, puhelin: 310 88521

hannele.kolisiiteri(a)hel.fi

Rakennusvirasto 23.4.2014

HEL 2013015432 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa 
tarkistetusta osallistumis ja arviointisuunnitelmasta 93801/14 sekä 
kaavaluonnoksesta 26.4.2014 mennessä.
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Asemakaava ja asemakaavan muutosalue sijaitsee 17. 
kaupunginosassa (Pasila). KeskiPasilan keskustakorttelia 
suunnitellaan Pasilan sillan pohjoispuolelle Pasilan aseman viereen. 
Suunnittelualue käsittää Pasilan aseman, sen länsipuolella olevan 
ratapihaalueen, Pasilan sillan sekä Pasilankadun ja Ratapihantien 
katualueet. Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluu osa Pasilan aseman 
pohjoispuolella sijaitsevasta rautatiealueesta ja tämän länsipuolella 
oleva kapeampi kaavoittamaton alue. Idässä aluetta rajaa 
Virastokeskus ja lännessä toimistokorttelit 17073 ja 17074.

KeskiPasilaan suunnitellaan kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti 
korkeatasoinen uusi keskus, jolle tavoitellaan voimakasta omaa 
identiteettiä sekä urbaania ja värikästä suurkaupunkielämää. Alueesta 
järjestettiin vuosina 2011–2013 suunnittelu ja toteutuskilpailu, jonka 
avulla etsittiin keskustakorttelille toteuttajaa sekä suunnitelmaa 
asemakaavan pohjaksi. Kilpailun tulos julkistettiin syyskuussa 2013. 
Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 13.11.2013 valita kilpailun 
voittajaksi YIT Rakennus Oy:n ehdotuksellaan "Tripla".

Itä ja LänsiPasilan yhdistävään keskukseen kuuluu Pasilan asema, 
metroasema, joukkoliikenneterminaali, alueita yhdistävän raitti 
toreineen, Pasilan silta ja katualueita, liike ja toimistotiloja, julkisia tiloja 
sekä asuntoja. Pasilan asema säilyy henkilöliikenteen käytössä ja sitä 
kehitetään joukkoliikenteen risteyspaikkana ja terminaalina.

Kaavamuutosalueen pääosa sisältyy Helsingin kaupungin ja Suomen 
valtion väliseen aiesopimukseen. Sopimuksen mukaan Helsingin 
kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin asemakaavan muuttamiseksi tai 
laatimiseksi.

Suunnittelualue on esteettömyyden erikoistason aluetta. 
Jatkosuunnittelun tavoitteeksi tulee asettaa kaupunkikuvallisesti 
korkeatasoinen ja esteettömyyden erikoistason laatuvaatimukset 
täyttävä julkinen tila.

Rakennusvirastolla ei ole tällä hetkellä muuta huomautettavaa 
osallistumis ja arviointisuunnitelmaan tai kaavaluonnokseen.

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

Opetusvirasto Opetustoimen johtaja 16.4.2014

HEL 2013015432 T 10 03 03
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Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavaa ja 
asemakaavan muutosta Pasilan keskustakorttelin alueelle.     

KeskiPasilaan suunnitellaan kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti 
korkeatasoinen uusi keskus, jolle tavoitellaan voimakasta omaa 
identiteettiä sekä urbaania ja värikästä suurkaupunkielämää. Alueesta 
järjestettiin vuosina 2011–2013 suunnittelu ja toteutuskilpailu, jonka 
avulla etsittiin keskustakorttelille toteuttajaa sekä suunnitelmaa 
asemakaavan pohjaksi. Kilpailun tulos julkistettiin syyskuussa 2013. 
Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 13.11.2013 valita kilpailun 
voittajaksi YIT Rakennus Oy:n ehdotuksellaan "Tripla".

Itä ja LänsiPasilan yhdistävään keskukseen kuuluu Pasilan asema, 
metroasema, joukkoliikenneterminaali, alueita yhdistävän raitti 
toreineen, Pasilan silta ja katualueita, liike ja toimistotiloja, julkisia tiloja 
sekä asuntoja. KeskiPasila on suurimittakaavaista rautatie ja 
liikenneympäristöä. Alueen lävistävä korkealla kulkeva Pasilan silta 
hallitsee laaksomaista maisemaa.

Pasilan asema säilyy henkilöliikenteen käytössä ja sitä kehitetään 
joukkoliikenteen risteyspaikkana ja terminaalina. Pasilan asemaa 
käyttää päivisin yli 50 000 matkustajaa. Asemalla pysähtyy arkipäivisin 
yli sata kaukojunaa ja 850 lähijunaa. Pasilan sillalla kulkevat kävelijät ja 
pyöräilijät, autot, linjaautot ja raitiovaunut.

Opetustoimi haluaa korostaa lasten ja nuorten liikkumisen 
turvallisuuden huomioon ottamista koko Pasilan alueella, myös 
rakentamisen aikana. Oppilaat uuteen Pasilan peruskouluun tulevat 
laajalta alueelta. Koulun liikuntaopetukseen läheisesti kuuluvaan 
Käpylän liikuntapuistoon tulee mahdollisimman aikaisessa vaiheessa 
järjestää sujuva, avara, valoisa ja turvallinen kulkuyhteys ratapihan ali.

Lisätiedot
Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

kaisa.nuikkinen(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2015 137 (394)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/20
14.01.2015

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 1113 +358 9 310 1641 02012566 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

§ 20
Käpylän Olympiakylän asemakaavan muuttaminen (nro 12121, 
Olympiakylä)

HEL 2011004764 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä 25. kaupunginosan (Käpylä) kortteleiden 837, 839, 842, 849 
ja 850, korttelin 825 tontin 35 ja korttelin 840 tonttien 10, 12 ja 17 sekä 
katu, puisto ja pysäköintialueiden asemakaavan muutosehdotuksen 
24.4.2012 päivätyn ja 9.10.2014 muutetun piirustuksen numero 12121 
mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat kaksi toivomuspontta:

1. Hyväksyessään Käpylän olympiakylän asemakaavan muutoksen 
valtuusto edellyttää, että selvitetään, miten alueelle voidaan 
tuottaa sopivan keskeiseen kohtaan, esimerkiksi yhdessä 
kaupunginmuseon kanssa, "kylän" historiaa ja arkkitehtuuria 
esittelevä infotaulu. (Laura Kolbe)

2. Hyväksyessään Käpylän olympiakylän asemakaavan, 
kaupunginvaltuusto edellyttää, että tutkitaan mahdollisuus 
rakentaa hissejä asuintalojen museaalisia arvoja kunnioittaen. 
(Päivi Storgård)

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti 
selontekona, että keskustelun kuluessa oli ehdotettu hyväksyttäväksi 
seuraavat kaksi toivomuspontta:

Valtuutettu Laura Kolbe oli valtuutettu Björn Månssonin kannattamana 
ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

Hyväksyessään Käpylän olympiakylän asemakaavan muutoksen 
valtuusto edellyttää, että selvitetään, miten alueelle voidaan tuottaa 
sopivan keskeiseen kohtaan, esimerkiksi yhdessä kaupunginmuseon 
kanssa, "kylän" historiaa ja arkkitehtuuria esittelevä infotaulu. 

Valtuutettu Päivi Storgård oli valtuutettu Mika Ebelingin kannattamana 
ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:
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Hyväksyessään Käpylän olympiakylän asemakaavan, 
kaupunginvaltuusto edellyttää, että tutkitaan mahdollisuus rakentaa 
hissejä asuintalojen museaalisia arvoja kunnioittaen.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin 
yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Puheenjohtaja esitti hyväksyttäväksi seuraavan äänestysjärjestyksen: 
Toivomusponsien hyväksymisestä äänestetään erikseen. 

6 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Laura Kolben ehdottaman 
toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAAehdotus: Hyväksyessään Käpylän olympiakylän asemakaavan 
muutoksen valtuusto edellyttää, että selvitetään, miten alueelle voidaan 
tuottaa sopivan keskeiseen kohtaan, esimerkiksi yhdessä 
Kapunginmuseon kanssa,  "kylän" historiaa ja arkkitehtuuria esittelevä 
infotaulu. 
EIehdotus: Vastustaa

Jaaäänet: 73
Outi AlankoKahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Paavo 
Arhinmäki, Sirpa AskoSeljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor 
Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Laura FinneElonen, 
Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, 
Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Mohamed Abdirahim 
Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja 
Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, 
Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo 
Laaksonen, Harri Lindell, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Jape Lovén, 
Pekka Majuri, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Seija 
Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Antti Möller, 
Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, Hannu Oskala, Sara 
Paavolainen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki 
Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Marcus Rantala, 
Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, 
Wille Rydman, Tomi Sevander, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna 
Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Pilvi 
Torsti, UllaMarja Urho, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri

Tyhjä: 9
Pentti Arajärvi, Matti Enroth, Sirkku Ingervo, Seppo Kanerva, Minerva 
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Krohn, Otto Lehtipuu, Mika Raatikainen, Tatu Rauhamäki, Jan 
Vapaavuori

Poissa: 3
Suzan Ikävalko, Helena Kantola, Osku Pajamäki

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Laura Kolben 
ehdottaman toivomusponnen.

7 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Päivi Storgårdin ehdottaman 
toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAAehdotus: Hyväksyessään Käpylän olympiakylän asemakaavan, 
kaupunginvaltuusto edellyttää, että tutkitaan mahdollisuus rakentaa 
hissejä asuintalojen museaalisia arvoja kunnioittaen.
EIehdotus: Vastustaa

Jaaäänet: 72
Outi AlankoKahiluoto, Hennariikka Andersson, Pentti Arajärvi, Paavo 
Arhinmäki, Sirpa AskoSeljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor 
Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura 
FinneElonen, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Veronika Honkasalo, 
Rene Hursti, Nina Huru, Mohamed Abdirahim Hussein, Nuutti Hyttinen, 
Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo 
Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, 
Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi 
Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Harri Lindell, Päivi 
Lipponen, Eija Loukoila, Pekka Majuri, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami 
Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari 
Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Sara Paavolainen, Pia 
Pakarinen, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika 
Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu 
Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille 
Rydman, Tomi Sevander, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna 
Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Pilvi 
Torsti, UllaMarja Urho, Thomas Wallgren, Jan Vapaavuori

Eiäänet: 2
Henrik Nyholm, Tom Packalén

Tyhjä: 10
Maija Anttila, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Minerva Krohn, Otto 
Lehtipuu, Jape Lovén, Antti Möller, Hannu Oskala, Terhi Peltokorpi, 
Ville Ylikahri
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Poissa: 1
Osku Pajamäki

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Päivi Storgårdin 
ehdottaman toivomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12121 kartta, osa A, päivätty 
24.4.2012, muutettu 9.10.2014

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12121 kartta, osa B, päivätty 
24.4.2012, muutettu 9.10.2014

3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12121 selostus, päivätty 
24.4.2012, muutettu 9.10.2014

4 Vuorovaikutusraportti 24.4.2012 liitteineen, täydennetty 9.10.2014
5 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino, liikenne 
ja ympäristökeskus

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

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut
kuntayhtymä/Vesihuolto

Esitysteksti

Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Alue rajautuu pääosin Koskelantiehen, Käpyläntiehen, Väinölänkatuun 
ja Kalervonkatuun. Lisäksi alueeseen kuuluu Väinölänkadun 
pohjoispuolinen ns. Kansanasuntojen taloryhmä sekä katu ja 
puistoalueita.

Asemakaavan muutos mahdollistaa valtakunnallisesti merkittävän 
Olympiakylän rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti, 
puutarhahistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaan 
rakennuskannan sekä ympäristökokonaisuuden säilymisen. Kaavassa 
suojellaan Olympiakylän ja Helsingin Kansanasunnot Oy:n rakennukset 
sekä aluekokonaisuuteen kuuluvat pihatilat ja puistoalueet. 
Olympiakylän asuinrakennusten lisäksi suojellaan Käpylän kirjaston ja 
Käpylän peruskoulun rakennukset sekä entinen lämpökeskus. 
Rakennusten sisätiloista suojellaan rakennustaiteellisesti arvokkaat 
porrashuoneet ja julkisten rakennusten arvokkaat sisätilat. Lisäksi 
Pellervonkujan varressa olevalle puistoalueelle annetaan nimi 
(Väinölänkallio  Väinöläberget).

Sosiaalitoimen tiloina olevan entisen lämpökeskuksen tontin 
käyttötarkoitusta on väljennetty, niin että se mahdollistaa myös 
yksityisen toiminnan harjoittamisen. Muutoin tonttien käyttötarkoitus 
säilyy ennallaan ja rakennusoikeus vastaa olemassa olevaa tilannetta. 

Esittelijän perustelut

Poikkeuksellisen hyvin säilynyt Olympiakylä kuuluu kansainväliseen 
modernin arkkitehtuurin tutkimus ja suojelujärjestön Do.co.mo.mo.:n 
valikoimaan yhtenä suomalaisen modernin arkkitehtuurin 
kärkikohteena yhdessä muiden Helsingin olympiarakentamisen 
kohteiden kanssa. Olympiakylä sisältyy myös valtakunnallisesti 
merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin (RKY 2009, 
Olympiarakennukset).  

Uudenmaan maakuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen 
aluetta, joka on kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta 
tärkeä alue. Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa Olympiakylä on 
merkitty kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi. 
Laadittu asemakaavan muutos on maakuntakaavan ja 2. 
vaihemaakuntakaavan mukainen.

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on kerrostalovaltaista aluetta. 
Lisäksi alue on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja 
maisemakulttuurin kannalta merkittävää aluetta, jota tulee kehittää 
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siten, että alueen arvot ja ominaisuudet säilyvät. Nyt laadittu 
asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen.

Olympiakylässä on asuinkerrostalojen korttelialueilla voimassa 
asemakaavat numero 2012 (v. 1939), 2077 (v. 1940), 2182 (v. 1941), 
2394 (v. 1945), 2830 (v. 1949), 2688 (v. 1948) ja 6237 (v. 1970). 
Asemakaavojen mukaan alueelle saa rakentaa 3  4 kerroksisia 
rakennuksia. Osaan kellaritiloista saa sijoittaa myymälöitä ja 
työhuoneita. Tonteilla 840/17 ja 850/7 saa lisäksi sijoittaa asuntoja 
kellarikerrokseen yhteensä kolmessa rakennuksessa.

Liikerakennuksen tontilla 850/5 on voimassa asemakaava numero 
6277 vuodelta 1970. Kaavan mukaan liikerakennusten korttelialueelle 
saa rakentaa 1kerroksisen rakennuksen.

Entisen lämpökeskuksen tontilla 850/11 on voimassa asemakaava 
numero 8141 vuodelta 1979. Kaavan mukaan tontti on sosiaali ja 
vapaaajantoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta. 

Kansanasuntojen taloryhmän tontilla 825/35 on voimassa asemakaava 
numero 1854 vuodelta 1938. Asemakaavan mukaan asuinrakennusten 
korttelialueelle saa rakentaa 2  3 kerroksisia rakennuksia.

Kirjaston tontilla 837/2 on voimassa asemakaava numero 2688 
vuodelta 1948. Asemakaavan mukaan tontti on yleisten rakennusten 
tontti. Koulurakennusten tontilla 3 on voimassa asemakaava numero 
6237 vuodelta 1970, jossa tontti on merkitty opetustoimintaa 
palvelevien rakennusten korttelialueeksi.

Puisto ja katualueilla on voimassa asemakaava numero 1639 vuodelta 
1937. Väinölän puistossa on voimassa lisäksi asemakaava numero 
3529 vuodelta 1954 ja sen viereisellä puistoalueella asemakaava 
numero 9728 vuodelta 1990. Kaavojen mukaan puistoissa ei ole 
rakennusoikeutta. Pellervonkujan viereiselle puistoalueelle on kaavaan 
merkitty pysäköintialue. Puistolla ei ole nimeä.

Asemakaavat ovat suojelun osalta vanhentuneita. Niissä ei ole 
suojelumerkintöjä. 

Asemakaavan muutoksella varmistetaan valtakunnallisesti merkittävien 
rakennetun kulttuuriympäristön ja luonnonperinnön arvojen säilyminen. 
Nyt kaavassa suojeltavalla alueella on yhteensä 41 suojeltavaa 
asuinrakennusta, kuusi muuta suojeltavaa rakennusta ja yksi 
suojeltava katos. Aluekokonaisuuteen kuuluvat piha ja katutilat sekä 
puistot suojellaan kokonaisuuden osana. Sisätiloista suojellaan alueen 
rakennustaiteellisesti arvokkaat porrashuoneet ja julkisten rakennusten 
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arvokkaat sisätilat. Suojelumääräykset ja niiden perustelut ilmenevät 
yksityiskohtaisesti asemakaavan muutoksen selostuksesta (liite 3).

Kaupunki omistaa kaavaalueen. Kaavaalueen ulkopuolelle on jätetty 
osittain rakentamaton tontti 840/8, jolla sijaitseva rakennus on 
toteutunut muuta Olympiakylää myöhemmin.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis ja 
arviointisuunnitelman mukaisesti.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 1.6.  
2.7.2012. Ehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Lausunnot

Asemakaavan muutosehdotuksesta on saatu Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut kuntayhtymän vesihuollon, Uudenmaan elinkeino, 
liikenne ja ympäristökeskuksen, Helsingin Energia liikelaitoksen / 
Helen Sähköverkko Oy:n, kiinteistölautakunnan, yleisten töiden 
lautakunnan, ympäristölautakunnan, kaupunginmuseon ja 
pelastuslautakunnan lausunnot.

Uudenmaan elinkeino, liikenne ja ympäristökeskus toteaa 
lausunnossaan, että asemakaavaehdotus ottaa arvokkaan 
kulttuuriympäristön ja kaupunkikuvan ansiokkaasti huomioon. Mikäli 
kaupunki katsoo, ettei tehokas meluntorjunta ole tässä tapauksessa 
toteutettavissa, on selostuksessa hyvä esittää ympäristöhäiriöiden 
poistamisratkaisun perustelut.

Kaupunginmuseo esittää toisen koulurakennuksen suojelumerkinnän 
muuttamista sr2:sta sr1:ksi sen rakennustaiteellisten arvojen vuoksi. 
Kaupunginmuseo esittää lisäksi, että sisätilojen suojelumääräyksiä ei 
tule antaa niin tarkkoina kuin ehdotuksessa on tehty, sillä tarkempi 
tutkimus voi tuoda lisätietoa muista säilyneistä tiloista ja niiden 
piirteistä, joita kaava ei kuitenkaan suojele. 

Kiinteistölautakunta esittää tontin 25850/11 käyttötarkoituksen (YS/s) 
muuttamista siten, että se sallisi myös yksityisen liike ja työtilakäytön 
siltä varalta, että kaupungin omilla hallintokunnilla ei ole tilatarpeita. 
Helsingin Energia ja Helen Sähköverkko Oy esittivät yhteisessä 
lausunnossaan, että kaavakarttaan tehdään merkintä tontilla 25850/11 
olemassa olevaa muuntamoa ja siihen liittyviä kaapeleita varten.
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Lausunnot ilmenevät kokonaisuudessaan päätöshistoriasta ja niiden 
referaatit sekä niihin annetut vastineet ovat vuorovaikutusraportissa 
(liite 4).

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Asemakaavan muutosehdotukseen on lausuntojen johdosta tehty 
seuraavat tarkistukset:

 Uudenmaan elinkeino, liikenne ja ympäristökeskuksen 
lausunnon johdosta:

o kaavaselostuksen ympäristöhäiriöitä koskevia osia on 
täydennetty

 Kaupunginmuseon lausunnon johdosta:
o tontilla 25837/3 sijaitsevan koulurakennuksen 

suojelumerkintä "sr2a: rakennustaiteellisesti, 
historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus", 
on korvattu merkinnällä: "sr1: rakennustaiteellisesti, 
historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti huomattavan 
arvokas rakennus."

o määräys: "Koulurakennuksen arvokkaita sisätiloja ovat 
pääaula…", on korvattu määräyksellä: 
"Koulurakennuksissa on myös arvokkaita sisätiloja kuten 
pääaula…"

o on lisätty määräys: "YO/s ja YL/skorttelialueilla 
laajempia korjaus ja muutostöitä suunniteltaessa tulee 
hankkeeseen ryhtyvän teettää rakennuksesta 
asiantuntijan laatima rakennushistoriaselvitys, joka on 
liitettävä lupahakemukseen."

 Helsingin Energian ja Helen Sähköverkko Oy:n sekä 
kiinteistölautakunnan lausuntojen johdosta:

o kaavamerkintä: "YS/s: Sosiaali ja vapaaajantoimintaa 
palvelevien rakennusten korttelialue, joka on …", on 
muutettu muotoon: "P/s: Palvelurakennusten korttelialue, 
joka on ... Rakennukseen saa sijoittaa muuntamon."

o kaavakarttaan on lisätty muuntamoon liittyvää 
kaapelireittiä koskeva merkintä.

Lisäksi kaavaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia. Tehdyt 
muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa 
uudelleen nähtäville.

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan puoltaman 
ehdotuksen mukainen. Kaupunkisuunnitteluvirasto on tehnyt 
ehdotukseen edellä mainittuja vähäisiä muutoksia sekä teknisluonteisia 
tarkistuksia.
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Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12121 kartta, osa A, päivätty 
24.4.2012, muutettu 9.10.2014

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12121 kartta, osa B, päivätty 
24.4.2012, muutettu 9.10.2014

3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12121 selostus, päivätty 
24.4.2012, muutettu 9.10.2014

4 Vuorovaikutusraportti 24.4.2012 liitteineen, täydennetty 9.10.2014
5 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Kuvaliite suojeltavista kohteista

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino, liikenne 
ja ympäristökeskus

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

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut
kuntayhtymä/Vesihuolto

Esitysteksti

Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti

Tiedoksi
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Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Kaupunginmuseo
Pelastuslautakunta
Ympäristölautakunta
Helsingin Energia liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.01.2015 § 9

HEL 2011004764 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 25. kaupunginosan (Käpylä) 
kortteleiden 837, 839, 842, 849 ja 850, korttelin 825 tontin 35 ja 
korttelin 840 tonttien 10, 12 ja 17 sekä katu, puisto ja 
pysäköintialueiden asemakaavan muutosehdotuksen 24.4.2012 
päivätyn ja 9.10.2014 muutetun piirustuksen numero 12121 mukaisena 
ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 9.10.2014

HEL 2011004764 T 10 03 03

Ksv 0818_1

25. kaupunginosan (Käpylä) kortteleita 837, 839, 842, 849 ja 850, 
korttelin 825 tonttia 35 ja korttelin 840 tontteja 10, 12 ja 17 sekä katu, 
puisto ja pysäköintialueita koskevasta asemakaavan 
muutosehdotuksesta (nro 12121) annetut lausunnot
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Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi 24.4.2012 asemakaavan 
muutosehdotuksen hyväksymistä.

Asemakaavan muutos mahdollistaa Olympiakylän 
rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti, puutarhahistoriallisesti 
sekä kaupunkikuvallisesti arvokkaan rakennuskannan ja 
ympäristökokonaisuuden säilymisen. Rakennusten lisäksi myös 
rakennustaiteellisesti arvokkaat porrashuoneet sekä julkisten 
rakennusten arvokkaat sisätilat suojellaan. Lisäksi Pellervonkujan 
varressa olevalle puistoalueelle annetaan nimi. Alueen rakennusoikeus 
vastaa olemassa olevaa tilannetta.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 
1.6.–2.7.2012.

Asemakaavan muutosehdotuksesta saatiin kiinteistölautakunnan, 
yleisten töiden lautakunnan, ympäristölautakunnan, 
ympäristökeskuksen, kaupunginmuseon, pelastuslautakunnan, talous 
ja suunnittelukeskuksen kehittämisosaston, HSY:n vesihuollon, 
Helsingin Energia liikelaitoksen ja Helen Sähköverkko Oy:n sekä 
Uudenmaan elinkeino, liikenne ja ympäristökeskuksen lausunnot. 
Ehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Lausunnot olivat pääosin myönteisiä. Ehdotukseen esitettiin tehtäväksi 
YS/stontin käyttötarkoitukseen, koulurakennuksen suojeluun sekä 
teknisen huollon tarpeisiin liittyviä tarkistuksia. Uudenmaan elinkeino, 
liikenne ja ympäristökeskus totesi lausunnossaan, että 
asemakaavaehdotus ottaa arvokkaan kulttuuriympäristön ja 
kaupunkikuvan ansiokkaasti huomioon. Mikäli kaupunki katsoo, ettei 
tehokas meluntorjunta ole tässä tapauksessa toteutettavissa, on 
selostuksessa hyvä esittää ympäristöhäiriöiden poistamisratkaisun 
perustelut.

Lausunnot on referoitu tarkemmin ja niihin on annettu vastineet 
vuorovaikutusraportissa.

Asemakaavan muutosehdotukseen on lausuntojen johdosta tehty 
seuraavat tarkistukset:

Kaupunginmuseon lausunnon johdosta:

 tontilla 22837/3 sijaitsevan koulurakennuksen suojelumerkintä 
"sr2a: rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja 
kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus", on korvattu merkinnällä: 
"sr1: rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti 
huomattavan arvokas rakennus."
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 määräys: "Koulurakennuksen arvokkaita sisätiloja ovat 
pääaula…", on korvattu määräyksellä: "Koulurakennuksissa on 
myös arvokkaita sisätiloja kuten pääaula…"

 on lisätty määräys: "YO/s ja YL/skorttelialueilla laajempia 
korjaus ja muutostöitä suunniteltaessa tulee hankkeeseen 
ryhtyvän teettää rakennuksesta asiantuntijan laatima 
rakennushistoriaselvitys, joka on liitettävä lupahakemukseen."

Helsingin Energian ja Helen Sähköverkko Oy:n sekä kiinteistöviraston 
lausuntojen johdosta on:

 kaavamerkintä: "YS/s: Sosiaali ja vapaaajantoimintaa 
palvelevien rakennusten korttelialue, joka on …", on muutettu 
muotoon: "P/s: Palvelurakennusten korttelialue, joka on ... 
Rakennukseen saa sijoittaa muuntamon."

 kaavakarttaan lisätty muuntamoon liittyvää kaapelireittiä 
koskeva merkintä.

Uudenmaan elinkeino, liikenne ja ympäristökeskuksen lausunnon 
johdosta:

 kaavaselostuksen ympäristöhäiriöitä koskevia osia on 
täydennetty.

Lisäksi kaavakarttaan on tehty muutama teknisluonteinen tarkistus.

Jatkotoimenpiteet

Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä tehdyt muutokset eivät ole 
olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Lisätiedot
Marjaana Yläjääski, arkkitehti, puhelin: 310 37045

marjaana.ylajaaski(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 08.01.2013 § 9

HEL 2011004764 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon.

Ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavan 
muutosehdotuksesta.
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12.06.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä
ympäristöpäällikkö
Päivi KippoEdlund

Lisätiedot
Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi

Talous ja suunnittelukeskus Kehittämisosasto 19.10.2012

HEL 2011004764 T 10 03 03

Talous ja suunnittelukeskuksen kehittämisosasto ei anna asiasta 
lausuntoa.

Lisätiedot
Merja Lehikoinen, suunnittelusihteeri, puhelin: 310 36121

merja.lehikoinen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 09.08.2012 § 421

HEL 2011004764 T 10 03 03

Kiinteistökartta G5 T1, H5 P1-2, Koskelantie, Käpyläntie, Väinölänkatu, Väinölänkuja

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle Käpylän 
Olympiakylää ja eräitä muita alueita koskevasta asemakaavan 
muutosehdotuksesta nro 12121 seuraavan lausunnon:

Lautakunta toteaa, että asemakaavan muutos mahdollistaa Käpylän 
Olympiakylän ja eräiden muiden alueiden rakennustaiteellisesti, 
kulttuurihistoriallisesti, puutarhahistoriallisesti sekä kaupunkikuvallisesti 
arvokkaan rakennuskannan ja ympäristökokonaisuuden säilymisen. 
Rakennusten lisäksi myös rakennustaiteellisesti arvokkaat 
porrashuoneet sekä julkisten rakennusten arvokkaat sisätilat 
suojellaan. Lisäksi Pellervonkujan varressa olevalle puistoalueelle 
annetaan nimi. 

Kaavaalue on Helsingin kaupungin omistuksessa. Muutosehdotus ei 
mahdollista lisärakentamista (km²) kaavaalueella. Suojelutavoitteet 
ovat perusteltuja, koska Olympiakylä kuuluu kansainväliseen modernin 
arkkitehtuurin tutkimus ja suojelujärjestön Do.co.mo.mo.:n valikoimaan 
yhtenä suomalaisen modernin arkkitehtuurin kärkikohteena yhdessä 
muiden Helsingin olympiarakentamisen kohteiden kanssa. 
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Tontin 25/840/8 rajaaminen kaavaalueen ulkopuolelle on perusteltua, 
koska tontille on tarkoitus sen laajan pihapiirin vuoksi toteuttaa 
täydennysrakentamista. Asia on huomioitu mainitun tontin uudelleen 
vuokraamisen 1.1.2011 – 31.12.2060 yhteydessä 
vuokrasopimuksessa, jossa on todettu, että kaupungilla on oikeus 
tutkia ja tarvittaessa laatia vuokraalueelle asemakaavan muutos 
noudattaen osapuolten välillä maankäyttö ja rakennuslain mukaisia 
vuorovaikutus ja muita periaatteita asuntorakentamisen 
täydennysrakentamista varten. 

YS/s tontin 25850/11 kaavamääräystä tulisi käyttötarkoituksen osalta 
tarkistaa siten, että se sallisi myös yksityisen liike ja työtilakäytön siltä 
varalta, että kaupungin omilla hallintokunnilla ei ole tilatarpeita.

Lautakunnalla ei ole muuta huomauttamista asemakaavan 
muutosehdotuksen johdosta.

Käsittely

09.08.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esko Patrikainen: Muutan esitystäni seuraavasti:

Lausuntoehdotuksen neljäs kappale muutetaan kuulumaan 
seuraavasti: YS/s tontin 25850/11 kaavamääräystä tulisi 
käyttötarkoituksen osalta tarkistaa siten, että se sallisi myös yksityisen 
liike ja työtilakäytön siltä varalta, että kaupungin omilla hallintokunnilla 
ei ole tilatarpeita.

Esittelijä
vs. osastopäällikkö
Esko Patrikainen

Lisätiedot
Martti Tallila, johtava kiinteistölakimies, puhelin: 310 36449

martti.tallila(a)hel.fi

Helsingin Energia liikelaitos 29.6.2012

HEL 2011004764 T 10 03 03

Helsingin Energian lausunto on liitteessä 1.

Lisätiedot
Kivirinne Jouni, Yleissuunnitteluinsinööri, puhelin: +358 9 617 2936

jouni.kivirinne(a)helen.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 25.6.2012
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HEL 2011004764 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 7.5.2012

Käpylän Olympiakylää ja sen ympäristöä koskeva asemakaavan 
muutosehdotus on valmistunut. Helsingin kaupunginmuseo – Keski
Uudenmaan maakuntamuseo lausuu siitä perustehtävänsä mukaisesti 
kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta seuraavan.

Asemakaavan muutosehdotus käsittää Olympiakylän lisäksi Helsingin 
Kansanasunnot Oy:n asuinrakennukset Väinölänpuiston 
pohjoispuolella, kaksi koulurakennusta ja kirjaston sekä 
liikerakennuksen ja entisen lämpökeskuksen. Käpylän Olympiakylä 
rakennettiin Helsingin vuoden 1940 peruuntuneita olympialaisia varten 
urheilijoiden majoitukseen. Olympiakylä on Helsingin yleiskaavassa 
merkitty kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja 
maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi kokonaisuudeksi. Alue on 
osa olympiarakennusten muodostamaa valtakunnallisesti merkittävää 
rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY 2009). Asemakaavan muutoksen 
tarkoituksena on suojella arvokas asuinalue ympäristöineen ja 
lähiympäristön julkiset rakennukset. Lisäksi alueelle laaditaan erillinen 
rakennustapaohje, jonka suosituksia on korjaustöissä hyvä noudattaa.

Kaupunginmuseo katsoo edelleen, että asemakaavan 
muutosehdotuksessa annetut suojelumääräykset ovat 
kaupunkisuunnitteluviraston yleisestä linjasta poikkeavat ja 
määrittelevät hyvin yksityiskohtaisesti ne sisätilat, jotka nähdään 
arvokkaina. Suojelumääräysten ulottaminen sisätiloihin on sinänsä 
positiivinen asia, mutta kaupunginmuseon näkemyksen mukaan 
suojelumääräyksiä ei tule antaa niin tarkkoina, kuin 
kaavaehdotuksessa on tehty, sillä rakennuksia ei ole tutkittu 
yleispiirteistä inventointia tarkemmin. Jos sisätilojen suojeltavat piirteet 
määrätään esitetyllä tarkkuudella kaavassa, voi olla, että tarkempi 
tutkimus tuo lisätietoa muista säilyneistä tiloista ja niiden piirteistä, joita 
kaava ei kuitenkaan suojele. 

Museo katsoo, että Olympiakylän asuinrakennuksille sekä Käpylän 
kahdelle entiselle kansakoululle voidaan antaa suojelumerkintä sr1, 
jonka määräysosassa otetaan huomioon sisätilat. Rakennusten 
sisätilojen rakenteiden ja kiinteän sisustuksen yksityiskohtainen 
säilyttäminen tulee määritellä viimeistään korjaus tai muutosvaiheessa 
laadittavan rakennushistoriaselvityksen pohjalta.  

Arkkitehti Gunnar Taucherin suunnittelema Käpylän kansakoulu 
valmistui vuonna 1929. Se sai valmistuttuaan runsaasti huomiota sekä 
kotimaisissa että ulkomaisissa julkaisuissa: mm. Arkkitehtilehdessä, 
julkaisussa Suomen rakennustaidetta sekä saksalaisessa Wasmuths 
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Monatsheftessä vuonna 1932. Riitta Nikula on luonnehtinut 
kansakoulua ”rakennuksena, jossa Taucher selvästi irtautui 
klassisismista, siirtyi varovasti pois historiallisten vaikutteiden piiristä ja 
antoi kansainvälisen funktionalismin vaikuttaa arkkitehtuuriinsa”. 
Kaupunginmuseo esittää erityisesti rakennuksen rakennustaiteellisten 
arvojen vuoksi, että koulurakennukselle annetaan asemakaavassa 
suojelumerkintä sr1. 

Kaupunginmuseolla ei ole edellä mainittujen lisäksi asemakaavan 
muutosehdotukseen muuta huomautettavaa.

6.2.2012 Lausunto annettu

Lisätiedot
Björkman Johanna, tutkija, puhelin: +358 9 310 36473

johanna.bjorkman(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 19.06.2012 § 97

HEL 2011004764 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti todeta, että sillä ei ole huomautettavaa 
pelastustoimen osalta koskien Käpylän Olympiakylän asemakaavan 
muutosehdotusta (nro 12121).

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua. Sovellettava lainkohta: kuntalaki 91§.

Esittelijä
va pelastuskomentaja
Jorma Lilja

Lisätiedot
Juha Rintala, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31235

juha.rintala(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 05.06.2012 § 318

HEL 2011004764 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Väinölänpuiston ja Väinölänkallion peruskorjauksen hankeohjelmat ja 
viitesuunnitelmat laadittiin vuonna 2004. Osmonlehdon vastaava 
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ohjelma ja suunnitelma tehtiin vuonna 2009 osana Käpylän 
aluesuunnitelmaa. Rakennusviraston aloittaa puistojen tarkemman 
kunnostuksen suunnittelun ja toteutuksen sitten, kun resurssit 
mahdollistavat tämän. 

Asemakaavan muutos ei aiheuta rakennusvirastolle kustannuksia.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen 
hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 24.04.2012 § 159

HEL 2011004764 T 10 03 03

Ksv 0818_1, karttaruutu G5/T1 ja H5/P1-P2

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

 lähettää 24.4.2012 päivätyn 25. kaupunginosan (Käpylä) 
kortteleiden 837, 839, 842, 849 ja 850, korttelin 825 tontin 35 ja 
korttelin 840 tonttien 10, 12 ja 17 sekä katu, puisto ja 
pysäköintialueiden asemakaavan muutosehdotuksen nro 12121 
kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä. 

 antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin 
mielipiteisiin.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että 
asemakaavan muutosehdotus asetetaan nähtäville 30 päiväksi 
maankäyttö ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.

Päätösjakelu:

 kaupunginhallitus

 hallintokeskus/Kaj:n rooteli **********

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim
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Lisätiedot
Niklas Lähteenmäki, arkkitehti, puhelin: 310 37260

niklas.lahteenmaki(a)hel.fi
Jaakko Heinonen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37118

jaakko.heinonen(a)hel.fi
Maria Karisto, maisemaarkkitehti, pihat ja puistot, ympäristö, puhelin: 310 37211

maria.karisto(a)hel.fi
Leena Makkonen, arkkitehti, rakennussuojelu, koulut, puhelin: 310 37262

leena.makkonen(a)hel.fi
Taina Mattila, diplomiinsinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37319

taina.mattila(a)hel.fi
Riitta Salastie, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37218

riitta.salastie(a)hel.fi
Satu Tyynilä, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37187

satu.tyynila(a)hel.fi
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§ 21
Suutarilan Siltalanpuiston alueen asemakaavan muuttaminen (nro 
12243, Siltalanpuiston alue)

HEL 2012007724 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä 40. kaupunginosan (Suutarila, Siltamäki) korttelia 40175, 
korttelin 40176 tonttia 1, kortteleita 40177  40179, 40088 ja 40091, 
katu ja puistoalueita sekä yleistä pysäköintialuetta koskevan 
asemakaavan muutosehdotuksen 3.12.2013 päivätyn ja 7.10.2014 
muutetun piirustuksen numero 12243 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. Asemakaavan 
muutoksella muodostuvat uudet korttelit 40224  40228.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12243 kartta, päivätty 3.12.2013, 
muutettu 7.10.2014

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12243 selostus, päivätty 
3.12.2013, muutettu 7.10.2014 ja täydennetty 18.12.2014.

3 Havainnekuva, 7.10.2014
4 Vuorovaikutusraportti 3.12.2013, täydennetty 7.10.2014 sekä 

keskustelutilaisuuksien 13.6.2012 ja 22.8.2012 muistiot

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino, liikenne 
ja ympäristökeskus

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

Helsingin seudun 
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ympäristöpalvelut
kuntayhtymä/Vesihuolto
Helen Sähköverkko Oy

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Alue sijaitsee Suutarilan Siltamäessä Tapaninkyläntien ja Suutarilantien 
risteyksen luoteisnurkassa.

Asemakaavan muutosehdotus mahdollistaa uusien asuinkerros ja 
pientalotonttien suunnittelemisen nykyiselle puistoalueelle, 
Siltalanpuiston laidoille ja sitä ympäröiviin kortteleihin. Myös
osalle nykyisistä tonteista on merkitty 
täydennysrakentamismahdollisuuksia. Pääosin kaksikerroksisia 
pienkerrostalokortteleita on täydennetty nykyisiä korkeammilla 
kerrostaloilla ja pientaloilla. Uutta asuntokerrosalaa 
kaavamuutosalueella on noin 36 000 km² ja yleisten rakennusten 
kerrosalaa 400 km². Suutarilassa on hyvät kunnalliset palvelut ja 
virkistysalueet. Suunnittelun tavoitteena on saada alueelle mm. 
esteettömiä asuntoja ja pientaloasuntoja lapsiperheille palvelujen 
äärelle. Suunnitelmassa on pyritty kohtuuhintaiseen rakentamiseen 
mm. hyödyntämällä nykyistä katuverkkoa ja välttämällä putkisiirtoja. 
Siltalanpuiston keskeinen alue, sen nykyiset toiminnat ja viheryhteydet 
säilyvät pääosin nykyisellään.

Esittelijän perustelut

Asemakaavan muutosehdotus on valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Uudenmaan maakuntakaavassa 
suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta. Uudenmaan 2. 
vaihemaakuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta, 
jonka lounaiskulmaa sivuaa merkintä pääkaupunkiseudun poikittaisen 
joukkoliikenteen yhteydestä.

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on osin kerrostalo ja osin 
pientalovaltaista asuinaluetta ja nykyisen Siltalanpuiston osalta 
kaupunkipuistoa. Nyt laadittu asemakaavan muutos on yleiskaavan 
tavoitteiden mukainen. Kaavamuutoksessa on kaupunkipuiston ja 
asumiseen osoitetun alueen rajoja järjestelty uudelleen siten, että 
rakentaminen ulottuu osin kaupunkipuistoksi merkitylle alueelle.

Alueella on voimassa asemakaavat numero 7960, 8265, 8710 ja 9798 
vuosilta 1979, 1981, 1985 ja 1991. Kaavojen mukaan alue on pääosin 
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kaksikerroksista pienkerrostaloaluetta. Sen lisäksi suunnittelualueella 
on yksi yleisten rakennusten tontti, jolla toimii lasten päiväkoti, sekä 
yksi päivittäistavarakauppa liikerakennusten korttelialueella. Suuri, 
keskeinen puistoalue on osin istutettavaa puistoa ja osin 
luonnonmukaisena säilytettävää aluetta.

Asuintontit 40176/1, 40088/1 ja 40091/1 ovat yksityisomistuksessa, 
muut tontit ovat kaupungin omistuksessa. Kaupunki omistaa puisto ja 
katualueet sekä yleisen pysäköintialueen.

Asemakaavan toteutuksesta aiheutuu kustannuksia seuraavasti (alv. 0 
%):

Kadut ja yleiset alueet 640 000 euroa
Vesihuollon lisärakentaminen 470 000 euroa
Sähköverkon lisärakentaminen 350 000 euroa
Kaukolämpöverkon lisärakentaminen 620 000 euroa
Johtosiirrot 80 000 euroa
  
YHTEENSÄ 2 160 000 euroa

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis ja 
arviointisuunnitelman mukaisesti.

Asemakaavan muutosluonnoksesta on saatu 40 mielipidettä, joista 
suurin osa kohdistui täydennysrakentamisen tuomiin maankäytön 
muutoksiin, joiden koettiin huonontavan ympäristöä. Erityisesti 
kerrostalorakentaminen ja puistoalueen pieneneminen herättivät 
voimakasta vastustusta. Toisaalta ikääntyneille suunnatulle 
esteettömälle rakentamiselle nähtiin suurta tarvetta. 
Täydennysrakentamisen aiheuttamaa lisääntyvää liikennettä ja 
pysäköintitarvetta pidettiin ongelmallisina. Mielipiteissä esitettiin myös 
täydennysrakentamisen sijoitusvaihtoehtoja suunnittelualueen 
ulkopuolelta.

Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, että kaavan 
määräyksiä, kerrosaloja ja rakennusten korkeuksia on tonttikohtaisesti 
tarkistettu erityisesti kerrostalotonttien osalta. Muutamia 
pientalotontteja alueen länsiosassa on poistettu. Myös 
liikennesuunnitelmaan on tehty tarkistuksia, kuten pihakatumerkintöjä 
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ja jalkakäytävän tilavaraus. Kaavan perusratkaisua ei kuitenkaan ole 
muutettu.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 10.1.  
10.2.2014. Ehdotuksesta ei tehty muistutuksia, mutta muistutusajan 
jälkeen saapui yksi kirje, jossa vastustetaan puiston pienenemistä ja 
rakentamista ylipäänsä. Kaavaehdotukseen ei tehty muutoksia kirjeen 
johdosta.

Lausunnot

Asemakaavan muutosehdotuksesta saatiin Uudenmaan elinkeino, 
liikenne ja ympäristökeskuksen (ELYkeskus), Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut kuntayhtymän vesihuollon, Helen Sähköverkko 
Oy:n, sosiaali ja terveysviraston, opetusviraston, ympäristökeskuksen, 
kiinteistölautakunnan, pelastuslautakunnan ja yleisten töiden 
lautakunnan lausunnot.

ELYkeskus toteaa lausunnossaan mm. seuraavaa: Helsingin 
yleiskaava 2002:ssa alue on osin kerrostalo ja osin pientalovaltaista 
asuinaluetta ja nykyisen Siltalanpuiston osalta kaupunkipuistoa. 
Muutosehdotuksessa on kaupunkipuiston ja asumiseen osoitetun 
alueen rajoja järjestelty uudelleen siten, että rakentaminen ulottuu osin 
kaupunkipuistoksi merkitylle alueelle. ELYkeskus katsoo, että 
yleiskaava on otettu riittävästi huomioon asemakaavaratkaisussa. 
Tehokkaimman rakentamisen sijoittaminen kaavaalueen eteläosaan 
Tapaninkyläntien varteen on kannatettavaa joukkoliikenteen 
järjestämisen kannalta, sillä tuleva Jokeri 2 runkolinja on suunniteltu 
kulkemaan Tapaninkyläntien kautta. Kaavassa annetut määräykset 
autoliikenteen melu ja ilmanlaatuhaittojen rajoittamiseksi ovat sinänsä 
hyviä. Niiden riittävyyden arviointi on kuitenkin vaikeaa, sillä 
kaavaselostuksesta puuttuvat varsinainen meluselvitys 
ennustetilanteen mukaisine liikennemäärätietoineen ja 
leviämiskarttoineen sekä ilmanlaadun tarkastelu. Näin ollen jää 
epäselväksi, täyttyvätkö ohjearvot kaikilta osin esimerkiksi korttelin 
40175 lounaiskärjessä, risteyksestä lähimmillään alle 15 m:n 
etäisyydelle Tapaninkyläntiestä osoitetun uuden asuintalon osalta.

Muissa lausunnoissa Siltalanpuiston eräisiin viheryhteyksiin esitettiin 
siirtoja ja tarkennuksia. Samoin huomautettiin pihakatumerkintöihin, 
puiston leikkialueen, nykyisten istutusalueiden ja hulevesialueiden 
laajuuteen liittyvästä mitoituksesta.

Lausunnot ilmenevät kokonaisuudessaan päätöshistoriasta. Lausunnot 
on referoitu tarkemmin ja niihin on annettu vastineet liitteenä olevassa 
vuorovaikutusraportissa.
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Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 7.10.2014, että asemakaavan 
muutosehdotusta tarkistetaan lausuntojen johdosta seuraavasti:

 Asemakaavan selostukseen on liitetty meluselvitys sekä 
pelastustiesuunnitelma. Selostusta on täydennetty myös 
ilmanlaadun tarkastelulla.

 Laaditun meluselvityksen perusteella on rakennusten vaipan 
ääneneristävyysvaatimuksia ja parvekkeiden lasitusvaatimuksia 
täydennetty tonteilla 40092/2, 40175/3 ja 4 sekä 40176/8. 
Lisäksi tontilla 40175/3 on rakennusalaa siirretty kauemmas 
Tapaninkyläntiestä sekä tehty vähäisiä rakennusalojen siirtoja 
pientalotonteilla korttelissa 40170.

 Pläsinpellonkujan päästä on järjestetty jalankulun ja pyöräilyn 
yhteys puistoon ja korvattu sillä Peltokylänraitin 
asuinrakennusten väliin esitetty kulkuväylä.

 Kortteleissa 40089, 40177 ja 40226 on kaavaan lisätty 
merkinnät istutusalueista.

 Tonteille merkittyjä pysäköintialueita on laajennettu vähäisesti 
pelastusteiden tilavarausten takia.

Lisäksi tonteille 40175/3 ja 40178/4 merkittyä rakennusoikeutta on 
tarkistettu mm. rakennusalamuutosten takia yhteensä 900 km². 
Kaavaan on myös tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia.

Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen 
asettaa uudelleen nähtäväksi.

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan tarkistetun 
esityksen mukainen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12243 kartta, päivätty 3.12.2013, 
muutettu 7.10.2014

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12243 selostus, päivätty 
3.12.2013, muutettu 7.10.2014 ja täydennetty 18.12.2014.

3 Havainnekuva, 7.10.2014
4 Vuorovaikutusraportti 3.12.2013, täydennetty 7.10.2014 sekä 

keskustelutilaisuuksien 13.6.2012 ja 22.8.2012 muistiot
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Oheismateriaali

1 Sijaintikartta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino, liikenne 
ja ympäristökeskus

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

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut
kuntayhtymä/Vesihuolto
Helen Sähköverkko Oy

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Sosiaali ja terveysvirasto
Opetusvirasto
Pelastuslautakunta
Ympäristökeskus
Yleisten töiden lautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.01.2015 § 10

HEL 2012007724 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 40. kaupunginosan (Suutarila, 
Siltamäki) korttelia 40175, korttelin 40176 tonttia 1, kortteleita 40177  
40179, 40088 ja 40091, katu ja puistoalueita sekä yleistä 
pysäköintialuetta koskevan asemakaavan muutosehdotuksen 
3.12.2013 päivätyn ja 7.10.2014 muutetun piirustuksen numero 12243 
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mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. 
Asemakaavan muutoksella muodostuvat uudet korttelit 40224  40228.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.10.2014 § 302

HEL 2012007724 T 10 03 03

Ksv 0654_3, Siltalanpuiston alue, karttaruutu H7/S4

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 3.12.2014 päivätyn ja 7.10.2014 muutetun 40. kaupunginosan 
(Suutarila, Siltamäki) korttelia 40175, korttelin 40176 tonttia 1, 
kortteleita 40177–40179, 40088 ja 40091, katu ja puistoalueita 
sekä yleistä pysäköintialuetta koskevan asemakaavan 
muutosehdotuksen (muodostuvat uudet korttelit 40224–40228) 
nro 12243 hyväksymistä ja etteivät saapunut kirje ja annetut 
lausunnot anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Muutokset 
ilmenevät yksityiskohtaisesti esityslistan liitteestä ja 
kaavaselostuksesta

 ettei kaavan muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

Lisäksi lautakunta päätti antaa vuorovaikutusraportin mukaisen 
vastineen esitettyyn kirjeeseen.

03.12.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Johanna Mutanen, arkkitehti, puhelin: 310 37299

johanna.mutanen(a)hel.fi
Heikki Hälvä, projektipäällikkö, liikennemelu, puhelin: 310 37142

heikki.halva(a)hel.fi
Jaakko Heinonen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37118
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jaakko.heinonen(a)hel.fi
Mervi Nicklen, maisemaarkkitehti, puhelin: 310 37221

mervi.nicklen(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 06.03.2014 § 136

HEL 2012007724 T 10 03 03

Kiinteistökartta H7, ruudut S3, S4 ja T4

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle 
asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12243 seuraavan lausunnon:

Kaavamuutosalue on pääosin kaupungin omistuksessa. Asuintontit 
40176/1, 40088/1 ja 40091/1 ovat yksityisomistuksessa.

Yksityisille maanomistajille ei aiheudu kaavamuutoksen johdosta 
kaupunginhallituksen 9.2.2004 (172 §) tekemän maapoliittisen 
päätöksen mukaista merkittävää hyötyä, joten mainitun päätöksen 
mukaisia neuvotteluja ei ole syytä käydä.

Lautakunnalla ei ole huomauttamista asemakaavan muutosehdotuksen 
nro 12243 johdosta.

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Tapio Laalo, tonttiasiamies, puhelin: 310 36442

tapio.laalo(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 04.02.2014 § 30

HEL 2012007724 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antaa 
ympäristökeskus.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi KippoEdlund

Lisätiedot
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Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517
eeva.pitkanen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 04.02.2014 § 49

HEL 2012007724 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutosehdotuksessa tulee uutta asuinrakentamista 
Siltalanpuiston etelä, itä, pohjois ja länsipuolelle. Tapaninkyläntien 
varteen tuleva rakennus rajaa puiston korttelialueiden taakse, ja etelän 
suunnasta tultaessa ole selkeää reittiyhteyttä puistoon. Uusi reittiyhteys 
Peltokylänraitin asuinrakennusten välistä on kapea ja hankalasti 
hahmotettavissa. Yleisten töiden lautakunta esittää, että puistoon 
saataisiin selkeämpi jalankulun ja pyöräilyn reitti Pläsinpellonkujan 
päästä.

Täydennysrakentamisen yhteydessä puiston muoto muuttuu ja 
kapeiden ja pistomaisten kulmien määrä lisääntyy. Kapeat 
puistokaistaleet ovat osoittautuneet hankalasti ylläpidettäviksi.

Kortteli 40177 laajenee Siltalanpuiston leikkipaikan kohdalla lähes 
nykyisen leikkipaikan keinuille asti. Leikkipaikalle etsitään 
puistosuunnittelussa uusi sijoituspaikka. Leikkipaikasta on toivottu 
monipuolisesti varusteltua, sillä alueelle odotetaan tulevaisuudessa 
muuttavan lapsiperheitä.

Asemakaavan muutosehdotuksen myötä Siltalanpuiston nykyinen 
käytäväverkosto muuttuu. Pläsinpellonkujan päästä puiston 
pohjoisosaan lähtevä reittiyhteys puuriveineen jää uuden tonttialueen 
alle. Myös Siltalanpuistonpolun päässä olevan kummun puuryhmät 
jäävät tonttialueelle. Yleisten töiden lautakunta esittää, että tämä kohta 
tonttia merkittäisiin kaavaan istutettavaksi alueeksi. Näin puuryhmät 
säilyisivät jatkossa. Istutettavalla alueella tulee olla myös 
suurikokoisiksi kasvavia puita. 

Puiston pohjoisosassa kulkeva itälänsisuuntainen käytäväyhteys 
rakennetaan uudelleen valaistuksineen ja levähdyspaikkoineen. Uuden 
avoojan ja käytävän sovittaminen kapenevalle puistoalueelle aiheuttaa 
haasteita puistosuunnittelulle. Myös Pertunpellonraitin ja Siltalanpolun 
välinen reitti ja avooja rakennetaan uudelleen. Hulevesien käsittely 
puistoalueella toteutetaan kaavan määrittelemissä rajoissa kaupungin 
hulevesistrategian mukaisesti.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2015 164 (394)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/21
14.01.2015

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 1113 +358 9 310 1641 02012566 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

Kaavaehdotuksen liitteenä olevassa alustavassa 
liikennesuunnitelmassa on esitetty yhdistetyn jalankulun ja pyöräilyn 
reittejä puistoon Peltokylänkujan, Pertunkujan ja Pertunsuoran päästä. 
Yleisten töiden lautakunta toteaa, että reittiyhteyksien tarve puistoon 
harkitaan tapauskohtaisesti puistosuunnittelun yhteydessä. 

Kaavamuutosalueen pihakadut ovat pitkiä ja jo nykyisellään melko 
kapeita. Ne toimivat alueen sisäisinä jalankulun ja pyöräilyn pääreittinä 
esimerkiksi koululle ja päiväkodille. Yleisten töiden lautakunta kehottaa 
vielä pohtimaan, ovatko pitkät pihakadut toimivin ratkaisu ja saadaanko 
reitit toimimaan turvallisina jalankulkuyhteyksinä.

Siltalanpuiston alueen täydennysrakentamisesta aiheutuu kaupungille 
kustannuksia uusien katujen ja puistokäytävien rakentamisesta ja 
vahvistamisesta, puiston hulevesirakenteista ojien siirtoineen sekä 
leikkipaikan purkamisesta ja uudelleen rakentamisesta. 
Kaupunkisuunnitteluvirastossa asemakaavamuutoksen valmistelun 
yhteydessä katualueiden uudisrakentamis ja perusparannustöiden 
kustannuksiksi on arvioitu noin 800 000 euroa. Puistorakentamisen 
kustannusarvio on 450 000 euroa.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen 
nro 12243 hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Eeva Rapola, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39542

eeva.rapola(a)hel.fi
Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 21.01.2014 § 6

HEL 2012007724 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti antoi asiasta seuraavan lausunnon koskien 
Suutarilan Siltalanpuiston alueen asemakaavan muutosehdotusta (nro 
12243) (aasia):

Asemakaavassa on otettava huomioon uudisrakentamisen myötä 
alueelle sijoittuvien asuinkerrostalojen poistumis ja varatiejärjestelyt 
sekä mahdolliset pelastustiet ja nostopaikat.
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Suunnittelussa tulee ottaa myös huomioon, että 
täydennysrakentaminen ei saa heikentää olemassa olevien 
rakennusten mahdollisia pelastustie ja varatiejärjestelyjä.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Katja Seppälä, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31236

katja.seppala(a)hel.fi

Opetusvirasto 2.1.2014

HEL 2012007724 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavan muutosta 
Siltalanpuiston alueelle Suutarilan Siltamäessä. Suunnittelualueeseen 
kuuluu Siltalanpuiston puistoalue, päiväkodin tontti, asuintontteja 
Peltohiirenkujan, Pertunpellontien, Siltapellonkujan ja Siltakylänkujan 
varressa, sekä katualuetta. 

Suutarilassa on hyvät kunnalliset palvelut ja virkistysalueet. 
Suunnittelun tavoitteena on saada alueelle mm. esteettömiä asuntoja 
hissillisissä taloissa ja lapsiperheille soveltuvia asuntoja lähelle 
palveluita. 

Siltalanpuiston keskeinen alue, sen nykyiset toiminnat ja viheryhteydet 
säilyvät pääosin. Uusi asuinrakentaminen täydentää olemassa olevaa 
rakennuskantaa ja maisemallisesti rajaa laajaa puistoaluetta. 
Asuinalueen keskelle sijoittuvan Pertunpellonraitin liikennemäärät 
tulevat lisääntymään ja suunnittelussa tulee ottaa huomioon turvallinen 
ja esteetön jalankulun ja pyöräilyn reitistö. Pertunpellonraitti toimii 
tärkeänä reittinä päiväkodille ja koululle. 

Uutta asuntokerrosalaa kaavamuutosalueella on noin 36 900 km² ja 
uutta yleisten rakennusten kerrosalaa 400 km². Uusia asukkaita tulee 
noin 850. Puiston äärelle rakennettavat pientaloasunnot olemassa 
olevien palvelujen äärellä ovat varsin houkuttelevia lapsiperheiden 
kannalta ja se parantaa mahdollisuuksia alueen palveluiden 
säilymiseen.

Uusi asuinrakentaminen tukeutuu olemassa olevaan kouluverkostoon: 
Siltamäen alaaste, Suutarilan alaaste , Töyrynummen alaaste ja 
Suutarilan yläaste. Päiväkotien mahdollinen laajennustarve on 
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huomioitu ja osassa uusista asuinrakennuksista maantasokerroksen 
tiloja voidaan käyttää myös esim. päivähoidon tarpeisiin.

Lisätiedot
Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

kaisa.nuikkinen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 30.10.2013

HEL 2012007724 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa 
asemakaavaluonnoksesta Suutarilan Siltalanpuiston alueesta 
31.10.2013 mennessä. Suunnittelualueeseen kuuluvat Suutarilan 
Siltamäessä oleva Siltalanpuisto ja sitä ympäröivät asuinkorttelit. 
Aluetta rajoittavat Kirkonkyläntie, Tapaninkyläntie, Suutarilantie, 
Peltokyläntie ja Siltakyläntie.

Siltalanpuiston laidoille on suunnitteilla uusia asuinkerros ja 
pientalotontteja. Lisäksi nykyisille tonteille on esitetty 
täydennysrakentamista. Rakentaminen tukeutuu pääosin nykyiseen 
katuverkostoon, mutta myös uusia katuja on suunnitteilla. Asuinalueen 
keskelle sijoittuvaa Peltokylänraitin ja Pertunpellonraitin muodostamaa 
kevyen liikenteen yhteyttä vahvistetaan ja yhtenäistetään rakentamalla 
puuttuva osuus. Lisäksi nykyiset jalankulun ja pyöräilyn reitit tarvitsevat 
vahvistamista, kun ajoneuvoliikenne niillä lisääntyy. Suuri osa puiston 
reiteistä joudutaan suunnittelemaan ja rakentamaan uudestaan. 

Asuinrakentamisen myötä Pertunpellonraitin liikennemäärät tulevat 
lisääntymään ja suunnittelussa tulee ottaa huomioon turvallinen ja 
esteetön jalankulun ja pyöräilyn reitistö. Pertunpellonraitti toimii 
tärkeänä reittinä päiväkodille ja koululle. Pihakadun mitoituksessa tulee 
esittää pihakatualueille riittävät tilavaraukset valaisinpylväille, 
liikennemerkeille, kunnallistekniikalle ja lumitilalle. Talvikauden 
lumimassojen pitkiä kuljetusmatkoja tulee välttää, joten asemakaavan 
selostuksen havainnekuvassa tulee esittää tilavaraukset lumimassojen 
välivarastointia varten. Pienet jalankulun reitit asuintonttien välistä 
puistoon on järkevintä sijoittaa tonteille, esimerkiksi korttelin 40225 
kohdalla. Liikennesuunnittelussa tulee ottaa huomioon, että puistoon ei 
synny reittejä, jotka houkuttavat ajoneuvoliikenteen oikaisemiseen 
esimerkiksi Siltakylänkujalta Siltapellonkujalle. Rakennusviraston 
mielestä Suutarilantien varressa ei ole tarvetta yleiselle 
pysäköintialueelle vaan se tulee osoittaa sitä tarvitsevalle tontille ja 
muuttaa LPAmerkinnäksi.

Suunnittelualueen hulevesien käsittely ja esitetty nykyisen 
hulevesiverkoston putkittaminen ei ole kaupungin hulevesistrategian 
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mukaista. Rakennusvirasto toivoo, että suunnittelussa tarkennettaisiin 
hulevesien suunnittelua yhdessä rakennusviraston kanssa ennen 
asemakaavan ehdotusta. Kaupungin hulevesistrategian mukaisesti 
hulevesiä tulee alueella hidastaa ja käsitellä luonnonmukaisesti. 
Siltalanpuiston alueella tämä tapahtuu parhaiten avouomissa, jotka on 
mahdollista rakentaa puistoaiheiksi. Pertunsuoran ja Pertuntien uusien 
pientalojen kohdalta avooja tulee esittää puiston puolelle vastaavalla 
hulevesimerkinnällä kuin loppuosa ojasta. 

Kaavaluonnoksessa rakentamisen alle jää useita Siltalanpuiston 
ulkoilureittiosuuksia ja puurivejä, jotka joudutaan suunnittelemaan ja 
rakentamaan uudelleen. Pääreittiverkosto tulee suunnitella jo 
kaavaluonnosvaiheessa, jotta varmistetaan reittiyhteyksien jatkuvuus. 
Pääreitit tulee merkitä asemakaavaan. Pääyhteyksien tulee säilyä ja 
niiden tulee olla selkeitä ja helposti löydettävissä. Peltokyläntie
Suutarilantien välinen tärkeä viheryhteys kapenee huomattavasti. 
Puistoalueen ja reittien mitoitusta tulee tarkastella erityisesti kohdissa, 
joissa on otettava huomioon hulevesiuomat, jotta hulevesistrategian 
mukainen vesien käsittely olisi mahdollista. Pertunpellonraitin päästä 
jatkuva yhteys puiston pohjoisosaan on liian ahdas reittien ja avoojan 
kannalta. Lisäksi ulkoilureittiyhteys Pläsinpellonkujalta puistoon tulee 
olla selkeämpi ja puistoon ohjaavampi.

Puiston toimivuuden ja ylläpidon kannalta viheralueen tulee olla 
muodoltaan mieluiten mahdollisimman laaja ja yhtenäinen alue. 
Reittejä ja toimintoja on vaikea järjestää kapeisiin puistonurkkauksiin ja 
suikaleisiin. Siltalanpuiston nykyiset puistopalvelut jäävät pääosin 
rakentamisen alle. Toimintojen uudelleen sijoittelu joudutaan 
tarkastelemaan puistosuunnittelun yhteydessä, esimerkiksi leikkipaikka 
nykyisellä sijainnillaan jää ahtaaksi. Asuinkortteleiden tiivistyminen ja 
pihaalueiden pieneneminen tuovat lisävaatimuksia yleisten alueiden 
palveluille ja toiminnoille. Koirapuistopalvelut sijoittuvat jo nykyisellään 
lähelle asutusta, mutta palvelu on tärkeä asukkaille ja sen toivotaan 
säilyvän. 

Pienipiirteisen katurakentamisen lisäksi kaavan toteuttaminen 
edellyttää mittavia investointeja Siltalanpuiston avoojaverkoston ja 
käytäväverkoston muutoksiin. Puistorakentamisen lähivuosien erittäin 
niukat taloudelliset resurssit huomioiden alueelle tulee varata rahoitusta 
tonttien ja uusien katujen pohjavahvistusten tekemiseen sekä 
Siltalanpuiston oja ja käytävämuutosten rakentamiseen. Toimenpiteet 
ovat välttämättömiä uusien tonttien rakentamiskelpoiseksi 
saattamiseksi. 

Rakennusviraston edustajat osallistuvat mielellään yleisten alueiden 
reittien ja toimintojen sijoittamisen suunnitteluun.
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Lisätiedot
Eeva Rapola, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39542

eeva.rapola(a)hel.fi
Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 28.10.2013

HEL 2012007724 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 2.10.2013

Kaupunginmuseo arvioi hanketta kulttuuriympäristön vaalimisen 
näkökulmasta. Suunnittelualueeseen kuuluu Suutarilan Siltamäessä 
oleva Siltalanpuisto ja sitä ympäröivät asuinkorttelit. Aluetta rajoittavat 
Kirkonkyläntie, Tapaninkyläntie, Suutarilantie, Peltokyläntie ja 
Siltakyläntie.

Suunnittelualue on pääosin puistoa ja 1980luvulla rakennettua 
pienkerrostalovaltaista asuntoaluetta. Siltalanpuiston laidoille on 
suunnitteilla uusia asuinkerros ja pientalotontteja. Samalla on tutkittu, 
onko nykyisillä tonteilla täydentämismahdollisuuksia. 

Kaavaluonnoksessa uusia omakotitalo, pientalo ja rivitalo sekä 
kerrostalotontteja esitetään lähinnä puistoalueen laidoille. Joitakin 
olevia asuinrakennustontteja täydennetään rivitaloilla ja kerrostaloilla. 
Siltalanpuiston alue pienenee jonkin verran täydennysrakentamisen 
yhteydessä. Puiston keskeinen alue, sen nykyiset toiminnat ja 
viheryhteydet tulee säilyttää edelleenkin.

19.6.2012 Lausunto annettu

Lisätiedot
Sari Saresto, tutkija, puhelin: +358 9 310 36483

sari.saresto(a)hel.fi
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§ 22
Laajasalon Stansvikin alueen asemakaava (nro 11960, Stansvikin 
alue)

HEL 2011001170 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä 49. kaupunginosan (Laajasalo, 
Tahvonlahti) puisto, virkistys, kesämaja, palstaviljely, vesi, katu, 
liikenne sekä urheilu ja virkistyspalvelujen alueita koskevan 
asemakaavaehdotuksen 28.1.2010 päivätyn ja 30.9.2010 sekä 
21.10.2014 ja 14.1.2015 muutetun piirustuksen numero 11960 
mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti 
selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Yrjö Hakanen 
ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian 
kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi.

Puheenjohtaja totesi, ettei valtuutettu Yrjö Hakasen palautusehdotusta 
ollut kannatettu, joten se raukesi.

Tämän lisäksi valtuutettu Eija Loukoila oli valtuutettu Sami Muttilaisen 
kannattamana tehnyt kaksi vastaehdotusta:

1 Villbergin viljelypalstaalue poistetaan ja pohjoinen pysäköintialue 
mitoitetaan vähentyneen tarpeen mukaiseksi. 

  
2 Tahvonlahden pohjukan alueelle lisätään kaavamerkintä VL/S.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtaja esitti hyväksyttäväksi seuraavan äänestysjärjestyksen: 
Vastaehdotusten hyväksymisestä äänestetään erikseen. 

8 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää 
jaa; jos ei voittaa, on valtuutettu Eija Loukoilan ensimmäinen 
vastaehdotus hyväksytty.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2015 170 (394)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/22
14.01.2015

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 1113 +358 9 310 1641 02012566 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

JAAehdotus: Khs
EIehdotus: Villbergin viljelypalstaalue poistetaan ja pohjoinen 
pysäköintialue mitoitetaan vähentyneen tarpeen mukaiseksi.

Jaaäänet: 52
Hennariikka Andersson, Pentti Arajärvi, Sirpa AskoSeljavaara, Harry 
Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, 
Matti Enroth, Laura FinneElonen, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, 
Mari Holopainen, Rene Hursti, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Seppo 
Kanerva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Kauko Koskinen, 
Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Otto 
Lehtipuu, Pekka Majuri, Elina Moisio, Seija Muurinen, Björn Månsson, 
Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Antti Möller, Jarmo Nieminen, Matti 
Niiranen, Hannu Oskala, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Erkki Perälä, 
Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, 
Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, 
Wille Rydman, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, UllaMarja 
Urho, Jan Vapaavuori, Ville Ylikahri

Eiäänet: 17
Outi AlankoKahiluoto, Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika 
Honkasalo, Mohamed Abdirahim Hussein, Sirkku Ingervo, Helena 
Kantola, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Eija Loukoila, 
Silvia Modig, Sami Muttilainen, Henrik Nyholm, Terhi Peltokorpi, Sirpa 
Puhakka, Leo Stranius

Tyhjä: 13
Nina Huru, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Harri Lindell, Päivi 
Lipponen, Jape Lovén, Sara Paavolainen, Nasima Razmyar, Tomi 
Sevander, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren

Poissa: 3
Maija Anttila, Osku Pajamäki, Päivi Storgård

Kaupunginvaltuusto päätti siten hyväksyä kaupunginhallituksen 
ehdotuksen tässä äänestyksessä.

9 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää 
jaa; jos ei voittaa, on valtuutettu Eija Loukoilan toinen vastaehdotus 
hyväksytty.

JAAehdotus: Khs
EIehdotus: Tahvonlahden pohjukan alueelle lisätään kaavamerkintä 
VL/S. 
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Jaaäänet: 32
Hennariikka Andersson, Sirpa AskoSeljavaara, Harry Bogomoloff, 
Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne
Elonen, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Seppo 
Kanerva, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, Heimo 
Laaksonen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Sari 
Mäkimattila, Matti Niiranen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Mika 
Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto 
Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Johanna Sydänmaa, Ulla
Marja Urho, Jan Vapaavuori

Eiäänet: 36
Outi AlankoKahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Jussi 
Chydenius, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, 
Mohamed Abdirahim Hussein, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Helena 
Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, 
Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Otto Lehtipuu, Päivi Lipponen, Eija 
Loukoila, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Antti 
Möller, Henrik Nyholm, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Terhi 
Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas 
Rantanen, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Ville Ylikahri

Tyhjä: 14
Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja 
Karhuvaara, Harri Lindell, Jape Lovén, Jarmo Nieminen, Nasima 
Razmyar, Tomi Sevander, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, 
Thomas Wallgren

Poissa: 3
Maija Anttila, Osku Pajamäki, Päivi Storgård

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt Eija Loukoilan toisen 
vastaehdotuksen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavaehdotuksen nro 11960 kartta, päivätty 28.1.2010, muutettu 
30.9.2010, 21.10.2014 ja 14.1.2015, päivitetty Kvston 14.1.2015 
päätöksen mukaiseksi  

2 Asemakaavaehdotuksen nro 11960 selostus, päivätty 28.1.2010, 
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muutettu 30.9.2010, 21.10.2014 ja 14.1.2015, päivitetty Kvston 
14.1.2015 päätöksen mukaiseksi

3 Havainnekuva 7.10.2014
4 Vuorovaikutusraportti 28.1.2010, täydennetty 30.9.2010 ja 7.10.2014
5 Stansvikin kartanoalueen asemakaavan toteuttamisesta aiheutuvat 

kustannukset (päivitetty 15.12.2014)
6 Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuvien kustannusten liitekartta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino, liikenne 
ja ympäristökeskus

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

Muistutuksen tehnyt, joka on 
pyytänyt tietoja kaavan 
käsittelyn etenemisestä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Esitysteksti

HSY Vesihuolto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 49. kaupunginosan (Laajasalo, 
Tahvonlahti) puisto, virkistys, kesämaja, palstaviljely, vesi, katu, 
liikenne sekä urheilu ja liikennepalvelujen alueita koskevan 
asemakaavaehdotuksen 28.1.2010 päivätyn ja 30.9.2010 sekä 
21.10.2014 muutetun piirustuksen numero 11960 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Tiivistelmä

Alue sijaitsee Laajasalossa, saaren lounaisosassa. Alue liittyy 
pohjoisessa ja lännessä suunniteltuun Kruunuvuorenrannan 
asuinalueeseen. Etelässä aluetta rajaa meri.

Stansvikin kartanoalue on monipuolinen luontoalue, jossa 
kulttuurimaisema, luonto ja merimaisema vaihtelevat. Asemakaava 
turvaa valtakunnallisesti merkittävän kulttuurihistoriallisen ympäristön 
säilymisen ja kehittämisen julkisena virkistysalueena. 
Tahvonlahdenniemen harju, joka on arvokasta luonnonaluetta, 
suojellaan osana maisemapuistokokonaisuutta. 
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Asemakaava luo edellytykset kartanopuiston ytimen ennallistamiseen 
ja kartanon kulttuurimaiseman palauttamiselle. Kartanon päärakennus 
ja Keltainen huvila suojellaan merkinnällä sr1. Venevaja ja huvimaja  
merkinnällä sr1b. Piikojen talo eli Pitkähovi, Punainen huvila eli 
Renkien talo, Tilanhoitajan talo, varasto (entinen vaunuvaja) kellari ja 
hirsimökki (entinen sauna) suojellaan merkinnällä sr2. Kaavassa 
sallitaan myös kartanon rakennuskokonaisuuden täydentäminen.

Tavoitteena on, että elämyksellinen, 22 hehtaarin suuruinen 
kartanoympäristö palvelisi käyttäjiään mahdollisimman hyvin ja 
monipuolisesti. Tavoitteena on Kruunuvuorenrannan rakentamisen 
myötä lisääntyvän virkistyskäytön ja alueen nykyisen lomakäytön 
yhteensovittaminen.  Kruunuvuorenrannan osayleiskaavassa 
Uudenkylän kesämajaalueelle on suunniteltu asuinrakentamista. 
Uudenkylän korvaavat 29 kesämajapaikkaa on asemakaavassa 
osoitettu Vanhankylän kesämajaalueelta. Stansvikintien varteen on 
osoitettu kaksi viljelypalstaaluetta, yhteensä n. 100 viljelyspalstaa.   

Kruunuvuorenrannan rakentamisen myötä alue tulee laajempaan 
virkistyskäyttöön ja myös käyttöpaine alueen arvokkaille luontoalueille 
kasvaa. Kulkua ohjataan ja kanavoidaan reiteillä, joilla pyritään 
säästämään esimerkiksi Tahvonlahden harjun luontoa. Stansvikin 
kartanon pihapiiriin osoitetut uudisrakennukset sijaitsevat pääosin 
paikoissa, joissa on ollut aiemmin rakennus. Uudisrakentaminen 
(yhteensä 2448 km²) on maltillista ja noudattaa alueen 
kulttuurihistoriallista perinnettä. Uudet mökkipaikat on sijoitettu siten, 
että vanha komea hongikko säilyy eheänä.

Esittelijän perustelut

Laadittu asemakaava on maakuntakaavan ja 2. vaihemaakuntakaavan 
mukainen.

Kaavaalue on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua 
kulttuuriympäristöä (RKY 2009, Helsingin höyrylaivareittien kesähuvila
asutus). Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty 
kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin 
kannalta merkittäväksi kaupunkipuistoalueeksi. Kaupunkipuistoaluetta 
kehitetään monipuolisena toiminta, kohtaamis, kulttuuri ja 
luonnonympäristönä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.12.2008 Kruunuvuorenrannan 
osayleiskaavan. Stansvikin kartanon virkistysalueen laajuus on 
määritelty Kruunuvuorenrannan osayleiskaavassa. Osayleiskaavassa 
Uudenkylän kesämajaalue on osoitettu asuntorakentamiseen. 
Osayleiskaavassa on virkistysaluetta koskevia määräyksiä. 
Kaavamääräys V/S1, joka kattaa koko kartanoalueen 
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Koirasaarentiehen asti, on "Virkistysaluetta, jonka kulttuurihistoriallinen 
arvo tulee säilyttää. Alue on arvokas ja hyvin säilynyt 1800luvun 
kartanoympäristö, jonka keskeiset tekijät ovat rakennuskanta, laituri, 
pihapiiri, tammikuja sekä näkymät merelle. Alueen 
täydennysrakentaminen on mahdollista siten, että rakentaminen 
soveltuu mittakaavaltaan, rakentamistavaltaan ja sijainniltaan olevaan 
rakennuskantaan ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön." 
Kaavamääräys V/S2, joka kohdistuu Tahvonlahdenniemen harjulle, on 
seuraava: "Virkistysalue, jonka kulttuurihistoriallinen arvo sekä 
geologiset ja muut luonnonarvot tulee säilyttää."

Stansvikin alue on asemakaavoittamatonta aluetta.

Kaupunki omistaa Stansvikin alueen.

Asemakaava toteutetaan Kruunuvuorenrannan alueprojektin osana. 
Uudenkylän alueen, Stansvikinnummen asemakaava, jossa 
Uudenkylän kesämajaalue sijaitsee, on ohjelmoitu valmistumaan 
vuonna 2016. Uudenkylän kesävieraiden ei tarvitse lähteä alueelta 
ennen kuin se on Stansvikinnummen alueen rakentamisen kannalta 
välttämätöntä. Uudenkylän eteläosan mökeistä joitakin sijoittuu v. 2012 
voimaan tulleen asemakaavan alueelle (Haakoninlahti. Rannat, puisto 
ja palvelukortteli asemakaava nro 12080). Nämä saattavat joutua 
siirtymään aikaisemmin, jos kaavassa osoitetun uimarannan 
rakentaminen sitä edellyttää.

Stansvikin alueen asemakaavan toteuttamisesta syntyy kaupungille 
kustannuksia uuden viljelypalstaalueen perustamisesta ja nykyisen 
laajentamisesta, huoltoajoyhteyksien järjestämisestä ja 
parantamisesta, pysäköintialueen laajentamisesta ja uuden 
perustamisesta sekä kevyen liikenteen sillan rakentamisesta 
Tahvonlahden yli. Ensimmäisenä tulisi toteuttaa uusi rantareitti ja  
huolto/ajoyhteys Stansvikintieltä Vanhakylään, mikä mahdollistaa 
Uudenkylän mökkikylän korvaavien paikkojen rakentamisen 
Vanhakylään. Hankkeiden toteuttamisjärjestys ilmenee tarkemmin 
liitteestä. Toteuttaminen ajoittuu vuosille 2016 – 2014. Kustannukset 
ovat yhteensä noin 3,4 miljoonaa euroa.

Saunakylän rakennukset toteuttaa hankkeeseen ryhtyvä yrittäjä ja 
sinne on toimiva huoltoyhteys. Stansvikin aluetta palvelevat mahdolliset 
uudet vesijohdot ja viemärit tulee toteuttaa yksityisin järjestelyin.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta.
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Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis ja 
arviointisuunnitelman mukaisesti.

Asemakaavan muutosluonnoksesta on jätetty yhdeksän mielipidettä. 
Mielipiteet on otettu huomioon kaavan tavoitteiden mukaisesti. 
Tarkistettu asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä 
kaupunkisuunnitteluvirastossa ja Laajasalon kirjastossa. Tarkistetusta 
asemakaavaluonnoksesta on jätetty kaksi mielipidettä. Mielipiteet on 
otettu huomioon kaavan tavoitteiden mukaisesti.

Asemakaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 19.2.  22.3.2010. 
Muistutuksia esitettiin kuusi. Muistutukset eivät antaneet aihetta 
muuttaa kaavaehdotusta. Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 
Stansvikin alueen asemakaavan piirustuksen nro 11960 mukaisena 
14.9.2011, 160 §. 

Helsingin hallintooikeus kumosi 25.5.2012 kaupunginvaltuuston 
päätöksen siitä tehdyn valituksen johdosta. Asian oikeudellisessa 
arvioinnissa hallintooikeus totesi, etteivät Stansvikin alueen 
asemakaavan kaavaselostukseen tai muihinkaan kaavaasiakirjoihin 
ole kaavan laatimisen selvitysaineistoksi merkitty ympäristökeskuksen 
luontotietojärjestelmässä mainittuja tietoja eikä sellaisia ole liitetty 
myöskään kaavan asiakirjaaineistoon. Luontotietojärjestelmässä 
mainitut selvitykset, muun muassa "Linnustollisesti arvokkaat kohteet 
1999" ja "Lepakkokartoitus 2003" eivät ole olleet asemakaavaa 
laadittaessa selvitysaineistona. Maankäyttö ja rakennuslain 54 §:n 2 
momentissa säädettyjen asemakaavan sisältövaatimusten täyttymistä 
ei siten voida oikeudellisesti arvioida. Myöskään maankäyttö ja 
rakennusasetuksen 25 §:n 2 momentissa säädetty vuorovaikutus
kaavan valmistelussa ei ole toteutunut. Tämän vuoksi 
kaupunginvaltuuston päätös asemakaavan hyväksymisestä oli 
lainvastaisena kumottava.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on täydentänyt asemakaavan selostusta 
luonnonympäristöä, siitä tehtyjä selvityksiä ja luontovaikutuksia 
koskevilta osin. Asemakaavaehdotus on pidetty uudelleen nähtävänä 
23.8.  23.9.2013. Nähtävänä ollut kartta oli sama kuin aiemmin 19.2.  
22.3.2010 nähtävänä ollut asemakaavakartta. 
Asemakaavaselostukseen tehtiin seuraavat muutokset:

 selostuksen liitteeksi on lisätty "Luontoselvitykset, Helsingin 
kaupungin ympäristökeskus", Metso elinympäristötyypit" ja 
"Metsokohteiden arvoluokat"

 selostusta on täydennetty luontovaikutuksia koskevilta osin.

Uudelleen nähtävänä pidetystä asemakaavaehdotuksesta jätettiin neljä 
muistutusta.
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Muistutukset

Muistutuksen jättivät Stansvikin kyläyhdistys, Helsingin 
luonnonsuojeluyhdistys sekä kaksi yksityishenkilöä.

Muistutukset koskivat alueelle tehtyjen luontoselvitysten 
puutteellisuutta, alueelle tehtyjä maankäyttöratkaisuja (mm. 
viljelypalstaaluetta ja sen sijaintia), jalankulkureittien linjausta ja 
arvokkaiden luontoalueiden turvaamista erityisesti Stansvikinniemen 
harjualueella.

Muistutusten tiivistelmät ja niihin annetut vastineet ilmenevät 
kokonaisuudessaan vuorovaikutusraportista (liite 4).

Lausunnot

Lausunnot saatiin asemakaavaehdotuksen ensimmäisen 
nähtävänäpidon aikana 19.2.  22.3.2010 Uudenmaan elinkeino, 
liikenne ja ympäristökeskukselta (ELYkeskus), Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut kuntayhtymän vesihuollolta, kaupunginmuseolta, 
kiinteistölautakunnalta, liikuntalautakunnalta, pelastuslautakunnalta, 
yleisten töiden lautakunnalta ja ympäristölautakunnalta.

ELYkeskus kiinnitti huomiota Tahvonlahdenniemen vesialueella 
sijaitsevaan samerkintään ja esitti, että se tulee poistaa vesialueelta ja 
korvata esim. lvmerkinnällä, joka sallii virkistyskäyttöä palvelevan 
laiturin rakentamisen.

Kaupunginmuseon johtokunta totesi, että suojelumerkinnät ovat 
asianmukaiset muilta osin paitsi, että Keltaisen huvilan 
suojelumääräyksen tulee olla sr1, jossa on myös arvokkaita sisätiloja 
koskevia määräyksiä. Kaavaalue on osa valtakunnallisesti merkittävää 
rakennettua kulttuuriympäristöä, minkä tulisi käydä jollakin tavalla ilmi 
kaavakartan kaavamerkinnöistä tai alueen rajausmerkinnässä.

Kiinteistölautakunta piti tärkeänä, alueen suojeluarvot huomioiden, 
kehittää aluetta julkisena virkistysalueena, parantaa alueella harjoitetun 
mökki ja huvilatoiminnan edellytyksiä ja luoda uusia toimintoja, jotka 
edesauttaisivat alueen ympärivuotista käyttöä ja täydentäisivät 
palveluja. 

Liikuntalautakunta mainitsi, että kaavaehdotus on ulkoilun ja 
virkistyksen kannalta hyvä.

Yleisten töiden lautakunta esitti, että kaavamerkintä VL/s tulisi muuttaa 
merkinnäksi VL/sl ja määräysteksti kuulumaan seuraavasti: 
Virkistysalue, joka liittyy kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen 
maisemapuistokokonaisuuteen, joka muodostaa luonnonsuojelun 
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kannalta arvokkaan harjukokonaisuuden. Aluetta tulee hoitaa siten, että 
sen geologia, luonto ja maisemaarvot säilyvät. Vesialueelle merkitty 
samerkintä tulee poistaa.

Ympäristölautakunta totesi, että asemakaavaehdotuksen 
suojelumerkinnät ja tiukat kaavamääräykset suojelevat hyvin 
arvokkaan kulttuuri, luonto ja maisemakokonaisuuden ja säätelevät 
sen kehittämistä ja hoitoa. Kaavamääräyksiä tulee kuitenkin vielä 
tarkentaa siten, että ne vastaavat ympäristölautakunnan 12.8.2008 
hyväksymässä luonnonsuojeluohjelmassa alueelle esitettyjä suojelun, 
hoidon ja käytön periaatteita. Kartano ja harjualueen VP/smerkinnällä 
osoitetun osan kaavamääräys tulisi muuttaa muotoon "Aluetta tulee 
hoitaa siten, että alueen ja rakennuskannan kulttuurihistoriallinen ja 
maisemallinen arvo sekä alueen geologiset ja luonnonarvot säilyvät". 
VL/salueen eli harjun luonnonmukaisen osan kaavamääräystä tulisi 
täydentää niin, että geologisesti arvokasta kohdetta ei saa muuttaa 
kaivamalla, rikkomalla, ottamalla tai muuten siirtämällä maaainesta. 
Näin kaavamääräys olisi riittävässä määrin luonnonsuojeluohjelman 
mukainen.

Lausuntojen tiivistelmät sekä lausuntoihin annetut vastineet ovat 
vuorovaikutusraportissa (liite 4).

Asemakaavaan tehdyt muutokset

Muistutusten johdosta viljelypalstaalueen sijaintia muutettiin, 
lepakoiden lisääntymis ja levähdyspaikka Vanhakylän metsämajalla 
säilytettiin ja sen paikalle suunnitelluille kesämajoille osoitettiin uudet 
rakennuspaikat. Pysäköintialue Stansvikin niemen harjun kupeessa 
poistettiin ja siirrettiin pohjoisemmaksi Stansvikintien varteen. 
Stansvikintien ja tammikujan risteyksestä poistettiin talousrakennuksen 
varaus. VL/s1 asemakaavamerkintään lisättiin velvoite hoitaa aluetta 
siten, että sen luontoarvot säilyvät. Uusi asemakaavamerkintä: "VL/s1 
on virkistysalue, joka liittyy kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen 
maisemapuistokokonaisuuteen. Aluetta tulee hoitaa siten, että sen
maisema ja luontoarvot säilyvät."

Ravintolan rakennusalaa (rv) on tarkastettu siten, että asemakaava 
mahdollistaa joko nykyisen ravintolarakennuksen laajentamisen tai 
uuden erillisen baari tai kioskirakennuksen rakentamisen. 
Rakennusoikeus pysyy samana (420 km2).

Lausuntojen mukaiset muutokset ja täydennykset on tehty 
asemakaavaehdotukseen jo ennen jälkimmäistä nähtävänäpitoa, joten 
ne sisältyivät kaupunginvaltuuston 14.9.2011 (160 §) hyväksymään 
asemakaavaan, jonka hallintooikeus kumosi 25.5.2012. VL/saluetta 
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koskeva kaavamääräys on muutettu ympäristölautakunnan esittämään 
muotoon. Lausuntojen perusteella on tehty myös seuraavat muutokset:

 Keltaisen huvilan suojelumääräystä on muutettu siten, että se on 
sr1 (aiemmin sr1b).

 Kaavakarttaan on lisätty merkintä siitä, että alue on 
valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä.

 Vesialueella oleva samerkintä on poistettu ja korvattu lv2 
merkinnällä (alueen osa, jolle saa sijoittaa alueen 
virkistyskäyttöä palvelevia laitureita).

 VL/salueen eli harjun luonnonmukaisen osan kaavamääräystä 
on täydennetty siten, että geologisesti arvokasta kohdetta ei saa 
muuttaa kaivamalla, rikkomalla, ottamalla tai muuten siirtämällä 
maaainesta.

 VP/salueen eli kartano ja harjualueen kaavamääräystä on 
täydennetty lauseella "Aluetta tulee hoitaa siten, että alueen 
geologiset ja luonnonarvot säilyvät".

Lisäksi on tehty seuraavat muutokset:

 Koirasaarentien varteen on lisätty yhdyskuntatekniselle huollolle 
varattu alueen osa (et). Paikalle tulee sadevesipumppaamo.

 Asemakaavaaluetta on laajennettu ulottumaan Koirasaarentien 
kaavaalueen reunaan, minkä johdosta kaavaalueen reuna 
siirtyi noin 2,5 metriä pohjoisemmaksi 120 metrin matkalla.

Muistutusten johdosta tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten 
ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäväksi. Asemakaava
alueen laajentaminen on teknisluonteinen muutos eikä sen johdosta ole 
ollut tarpeen kuulla osallisia. 

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan tarkistetun 
esityksen mukainen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavaehdotuksen nro 11960 kartta, päivätty 28.1.2010, muutettu 
30.9.2010 ja 21.10.2014, päivitetty Kslk:n 21.10.2014 päätöksen 
mukaiseksi

2 Asemakaavaehdotuksen nro 11960 selostus, päivätty 28.1.2010, 
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muutettu 30.9.2010 ja 21.10.2014, päivitetty Kslk:n 21.10.2014 
päätöksen mukaiseksi

3 Havainnekuva 7.10.2014
4 Vuorovaikutusraportti 28.1.2010, täydennetty 30.9.2010 ja 7.10.2014
5 Stansvikin kartanoalueen asemakaavan toteuttamisesta aiheutuvat 

kustannukset (päivitetty 15.12.2014)
6 Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuvien kustannusten liitekartta

Oheismateriaali

1 Hgin HAOn päätös Stansvikin kyläyhdistys ry:n valitukseen Kvston 
pätös 14.9.2011 § 160

2 Ilmakuva 7.10.2014

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino, liikenne 
ja ympäristökeskus

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

Muistutuksen tehnyt, joka on 
pyytänyt tietoja kaavan 
käsittelyn etenemisestä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Esitysteksti

HSY Vesihuolto

Tiedoksi

Kaupunginmuseo
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Liikuntalautakunta
Pelastuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.01.2015 § 12

HEL 2011001170 T 10 03 03
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Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 49. kaupunginosan (Laajasalo, 
Tahvonlahti) puisto, virkistys, kesämaja, palstaviljely, vesi, katu, 
liikenne sekä urheilu ja liikennepalvelujen alueita koskevan 
asemakaavaehdotuksen 28.1.2010 päivätyn ja 30.9.2010 sekä 
21.10.2014 muutetun piirustuksen numero 11960 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Käsittely

07.01.2015 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Palautusehdotus:
Sirpa Puhakka: Asemakaavaehdotus palautetaan uudelleen 
valmisteltavaksi siten, että

1. Villbergin viljelypalstaalue poistetaan ja pohjoinen pysäköintialue 
mitoitetaan vähentyneen tarpeen mukaiseksi ja

2. Tahvonlahden pohjukan alueelle lisätään kaavamerkintä VL/S.

Kannattaja: Hannu Oskala

Äänestys:

JAAehdotus: Asian käsittelyä jatketaan

EIehdotus: Asemakaavaehdotus palautetaan uudelleen 
valmisteltavaksi siten, että
1. Villbergin viljelypalstaalue poistetaan ja pohjoinen pysäköintialue 
mitoitetaan vähentyneen tarpeen mukaiseksi ja
2. Tahvonlahden pohjukan alueelle lisätään kaavamerkintä VL/S.

Jaaäänet: 9
Jorma Bergholm, Juha Hakola, Arja Karhuvaara, Jarmo Nieminen, 
Osku Pajamäki, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Kaarin Taipale, 
UllaMarja Urho

Eiäänet: 6
Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Hannu Oskala, Sirpa 
Puhakka, Tuomas Rantanen

Tyhjä: 0
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Poissa: 0

Äänin 9  6 kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä ja hyväksyä 
esittelijän ehdotuksen.

15.12.2014 Pöydälle

30.01.2012 Ehdotuksen mukaan

05.09.2011 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 21.10.2014 § 313

HEL 2011001170 T 10 03 03

Ksv 0782_1, karttalehti J2, J3

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 28.1.2010 päivätyn ja 30.9 2010 ja 21.10.2014 muutetun 49. 
kaupunginosan (Laajasalo, Tahvonlahti) puisto, virkistys, 
kesämaja, palstaviljely, vesi, katu, liikenne, sekä urheilu ja 
liikennepalvelujen alueita koskevan asemakaavaehdotuksen nro 
11960 hyväksymistä ja etteivät tehdyt muistutukset anna aihetta 
muihin toimenpiteisiin. Muutokset ilmenevät 
yksityiskohtaisesti pöytäkirjan liitteestä ja kaavaselostuksesta.

 ettei asemakaavaehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

Samalla lautakunta päätti

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastaukset kaupungin 
perusteltuna kannanottona tehtyihin muistutuksiin.

Käsittely

21.10.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
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Esittelijä muutti esitystään siten, että asemakaavakarttaan tehdään 
kaksi teknistä korjausta: 
 kesämajaalueen (R1) yhteen puuttuvaan rakennusalaan lisätään 
käyttötarkoituksen osoittava amerkintä,
 ohjeellisen ulkoilupolun kaavamerkinnän (ut) muoto muutetaan 
otsikon asemakaavamerkinnät ja määräykset alla samaan muotoon 
kuin kaavakartassa (ul).

Eija Loukoila teki Outi Silfverbergin kannattamana seuraavan 
vastaehdotuksen: 
Asemakaavaehdotus palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että 
1. Villbergin viljelypalstaalue poistetaan ja pohjoinen pysäköintialue 
mitoitetaan vähentyneen tarpeen mukaiseksi
2. Tahvonlahden pohjukan alueelle lisätään kaavamerkintä VL/S

1 äänestys

JAAehdotus: 
Esittelijän muutettu ehdotus.
EIehdotus: 
Asemakaavaehdotus palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että 
1. Villbergin viljelypalstaalue poistetaan ja pohjoinen pysäköintialue 
mitoitetaan vähentyneen tarpeen mukaiseksi
2. Tahvonlahden pohjukan alueelle lisätään kaavamerkintä VL/S

Jaaäänet: 6
Michael Berner, Jape Lovén, Matti Niiranen, Tom Packalén, Risto 
Rautava, Heta Välimäki

Eiäänet: 3
Eija Loukoila, Outi Silfverberg, Osmo Soininvaara

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän muutettu ehdotus voitti Eija 
Loukoilan tekemän vastaehdotuksen äänin 6  3.

07.10.2014 Pöydälle

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim
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Lisätiedot
Mervi Nicklen, maisemaarkkitehti, puhelin: 310 37221

mervi.nicklen(a)hel.fi
Ulla Kuitunen, projektipäällikkö, puhelin: 310 37293

ulla.kuitunen(a)hel.fi
Sanna Ranki, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37146

sanna.ranki(a)hel.fi

Kaupunginlakimies 22.12.2011

HEL 2011001170 T 10 03 03

Oikeuspalvelut toteaa, että kaupunginhallituksen tulisi antaa hallinto
oikeudelle seuraava lausunto, jossa pyydetään valituksen jättämistä 
osittain tutkimatta ja muutoin sen hylkäämistä.

Lausunnon antaja

Helsingin kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen johtosäännön 8 §:n 2 momentin 5 kohdan 
mukaan kaupunginhallitus antaa selityksen kaupunginvaltuuston 
päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kaupunginhallitus katsoo 
voivansa yhtyä valtuuston päätöksen lopputulokseen.

Muutoksenhakija

Stansvikin kyläyhdistys on tehnyt asiassa kunnallisvalituksen.

Valitusoikeus ja määräajan noudattaminen

Kuntalain 90 §:n mukaan muutosta kunnallisvalituksella haetaan 
hallintooikeudelta. Edelleen 92 §:n mukaan valitusoikeus on sillä, 
johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai 
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan 
jäsenellä.

Muutoksenhakija on yhdistys, jonka kotikunta on Helsinki.

Maankäyttö ja rakennuslain (MRL) 188 §:n mukaan valitus on tehtävä 
30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän 
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen puolestaan 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu 
yleisesti nähtäväksi.

Viranomaisen 14.9.2011 päivätty pöytäkirja on pidetty yleisesti 
nähtävillä 23.9.2011. Valitus on toimitettu hallintooikeudelle 
24.10.2011. Valitus on toimitettu hallintooikeudelle määräajassa.
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Valitus

Stansvikin kyläyhdistys on vaatinut, että asemakaava on kumottava ja 
palautettava valmisteluun riittämättömien luontoselvitysten ja EU
direktiivien vastaisuuden vuoksi. 

Valituksen keskeiset perustelut

Asemakaava ei perustu MRL:n 9 §:n edellyttämiin riittäviin tutkimuksiin 
ja selvityksiin. Asemakaavan toteuttamisen ympäristövaikutukset ovat 
laajalti selvittämättä. Luontoselvityksiä ei ole tehty kattavasti koko 
alueelta, eivätkä alueella tehdyt kartoitukset ole ajantasaisia tai ne ovat 
yksipuolisia. Linnustoselvitykset on tehty vaillinaisesti. 
Tahvonlahdenniemen luontoarvot ovat vaarassa. Tahvonlahden 
pohjukan luontoarvot ovat vaarassa. Lepakkoselvitykset ovat 
puutteellisia. Asemakaava vähentää toteutuessaan hiljaisen alueen 
kokoa merkittävästi.

Valituksen tutkimatta jättäminen

Valitus tulee jättää tutkimatta siltä osin kun se kohdistuu 
kaupunginvaltuuston päätöksen tarkoituksenmukaisuuteen.

Valituksen hylkääminen

Jäljempänä esitettävillä perusteilla on katsottava, että vastoin valittajan 
käsitystä kaupunginvaltuuston 14.9.2011 § 160 päätös ei ole syntynyt 
MRL sisältövaatimuksien tai menettelysäännösten vastaisesti. Kaava 
perustuu MRL:n edellyttämiin riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin.

Tämän vuoksi valitus tulee hylätä.

Asemakaavan ympäristövaikutusten, luonto ym. selvitykset

Kruunuvuorenrannan osayleiskaavaa ja maankäyttösuunnitelmaa 
laadittaessa arvioitiin mm. rakentamisen vaikutuksia luontoon ja 
virkistysalueisiin ja arviointi koottiin 4.2.2008 päivättyyn selvitykseen 
”Vaikutukset virkistysalueisiin ja luonnonympäristöön”. Aluetta koskevia 
perusselvityksiä tehtiin jo osayleiskaava ja maankäyttösuunnitelmaa 
laadittaessa, esim. Kruunuvuorenrannan osayleiskaavan 
suunnitteluohjelma. 

Perusselvityksiä on tarkennettu ympäristökeskuksen ja 
kaupunkisuunnitteluviraston yhteisellä konsulttityöllä 
(Kruunuvuorenrannan osayleiskaavaalueen luontoselvitys ja 
maankäytön luontovaikutusten arviointi, Enviro 2005), jossa yhdessä 
valituilta alueilta päivitettiin luontotietoja. 
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Stansvikin asemakaavaalueella tarkennetut tutkimukset kohdistuivat 
Tahvonlahdenniemeen ja Kruunuvuorenrannan rantametsään. 
Stansvikin kartanoalueesta on tehty ympäristöhistoriallinen selvitys 
(Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2003:1) ja alueen 
hoito ja kehittämisperiaatteita sekä suosituksia jatkosuunnittelulle 
(Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston selvityksiä 
2003:3).

Kaavoituksen pohjana käytetään ympäristönsuojelulain 21 §:n 
mukaisena kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimivan 
ympäristökeskuksen luontotietojärjestelmää, jonka tietosisältö on 
Suomen oloissa poikkeuksellisen laaja ja monipuolinen. Järjestelmän 
ensisijaisia käyttötarkoituksia on tarjota riittävät pohjatiedot 
kaavoitukselle ja luonnonhoidolle. Tärkeimmät luontotietojärjestelmän 
selvitykset, joita on tehty koko kaupungin ja siten myös koko osa
yleiskaavaalueelta ovat mm. Arvokkaat kasvillisuus ja kasvistokohteet 
1990–1998 Arto Kurtto ja Leena Helyranta (päivitetty 2004–2006), 
Linnustollisesti arvokkaat kohteet 1999 Matti Koivula 
(täydennyskartoitus 2003) sekä Lepakkokohdekartoitus 2003, Matelija 
sammakkoeläinkohdekartoitus 2007 sekä Geologiset kohteet Antti 
Salla 2003. 

Stansvikin kartanoalueella olevat arvokkaat luontotiedot on 
ympäristökeskuksen toimesta inventoitu ja ne ovat tutkittavissa 
luontotietojärjestelmästä. Ympäristökeskuksen nettisivuilla on 
luontotietojen tietojärjestelmä yleisölle ja luontotietojen tietojärjestelmä 
virkakäyttöön. Monin paikoin yleisölle ja virkakäyttöön tarkoitetut 
luontotietojen tietojärjestelmän tiedot eivät eroa toisistaan. Mikäli 
kohteessa on salassa pidettäviä luontotietoja (esim. yksittäisiä 
harvinaisia kasvillisuushavaintoja asuinalueiden läheisyydessä tai 
uhanalaisten lintujen pesimätietoja) nämä tiedot ovat vain virkakäyttöön 
tarkoitetussa luontotietojärjestelmässä. Stansvikin alueella on yhdessä 
kohteessa luottamuksellista pesimätietoa joka ei näy yleisöversiossa. 
Muiden kohteiden osalta tiedot ovat Stansvikin alueella yhteneväiset 
yleisö ja virkakäyttöön tarkoitetuissa luontotietojärjestelmissä.

Asemakaavoituksen yhteydessä on arvioitu vaikutuksia luontoon, 
vaikutuksia maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun 
ympäristöön, vaikutuksia virkistysmahdollisuuksiin, ihmisten elinoloihin 
ja elinympäristöön, vaikutuksia liikenteeseen ja teknisen huollon 
järjestämiseen. Asemakaavoituksen yhteydessä on arvioinnin 
lähtökohtana käytetty Kruunuvuorenrannan osayleiskaavaan ja 
maankäyttösuunnitelmaan liittyviä 14.2.2008 päivättyjä selvityksiä 
”Vaikutukset virkistysalueisiin ja luonnonympäristöön” ja "vaikutukset 
maisemaan, rakennettuun ympäristöön, kaupunkikuvaan ja 
kulttuuriperintöön”.
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Linnut

Lintujen kartoitus perustuu ympäristökeskuksen ylläpitämään 
luontotietojärjestelmään ja se on tehty koko asemakaavaalueelta ja 
sitä on myös tarvittavin osin täydennetty (Enviro 2005). Asemakaava
alueella linnustollisesti arvokkaita alueita ovat Varisluodonkari (0,95 ha) 
arvoluokka III ja Tahvonlahti (8,2 ha) arvoluokka II. Muut alueet ovat 
linnustoltaan tavanomaisia, eikä niitä siksi ole määritelty linnustoltaan 
arvokkaiksi alueiksi. Linnustollisesti arvokkaat kohteet määritellään 
luokkiin IIII, joista I on arvokkain.

Asemakaavaselostuksessa asemakaavan toteuttamisen vaikutukset 
luontoon todetaan seuraavasti:

Varisluodonkari 

Suunnitellun uimarannan ja kaavassa esitetyn melontavajan 
läheisyydessä sijaitsevan Varisluodonkarin pesimälinnusto tullee jonkin 
verran häiriintymään melojista. Saareen ei ole tarvetta rantautua.

Rauhoittamattomille saarille / alueille ei voida laittaa varsinaista 
rantautumiskieltoa, mutta ympäristökeskus suosittaa, ettei lintu
luodoille mennä pesimäaikana. Suositus tulee olla näkyvissä myös 
uimarannalla.

Tahvonlahti

Stansvikintien varteen esitetään viljelypalstaaluetta (n. 0,5 ha). 
Viljelypalstaalueen reunaan on mahdollista jättää vanhaa jalopuustoa, 
mikä on linnuston kannalta tärkeää. Viljelypalstaalue on koko alueen 
pintaalaan suhteutettuna pieni, eikä viljelypalstaalueeksi muutettu 
alue heikennä linnuston elinolosuhteita.

Asemakaavassa palstaviljelyalueeksi merkityllä alueella kasvaa nyt 
1970 luvulla istutettuja tammia. Tammien kasvuun lähtö on ollut 
vaihtelevaa. Tammien osittainen poisto viljelypalstojen tieltä ei 
vaaranna alueen luonnon monipuolisuutta, päinvastoin, viljelypalstat ja 
mahdollisesti niiden viereen sijoittuva kotieläinpiha rikastuttavat 
eliömaailmaa. Tammimetsikön raivaaminen avoimemmaksi palauttaa 
alueen kulttuurimaisemaa.

Tahvonlahden perukka ruovikoineen säilyy nykyisen kaltaisena eikä 
arvokas lintualue kaavan vaikutuksesta supistu. Asemakaavassa on 
ruovikon kohdalla merkintä ma: "ohjeellinen kulttuurihistoriallisesti ja 
maisemallisesti merkittävä alueen osa, jota tulee hoitaa siten, että 
alueen avoin maisema säilyy." Tämän tarkoituksena on estää esim. 
alueen metsittyminen, mikä taas huonontaisi ruovikkolintujen 
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elinolosuhteita.  Asemakaavassa ei ole merkintää ruoppaamisesta. 
Stansvikin kartanon päärakennuksen edustan vesialueella on 
asemakaavassa merkintä wa: "kulttuurihistoriallisesti merkittävään 
maisemapuistoon liittyvä ohjeellinen vesialueen osa, jonka tulee olla 
avoimena vesipintana." Tämä ohjeellinen vesialueen osa ei sijaitse 
linnustollisesti arvokkaalla alueella.

Lepakot

Koko asemakaavaalueelta on tehty lepakkotutkimus. Arvokkaaksi 
lepakkoalueeksi (10,8 ha) arvoluokka I on rajattu laaja alue 
Tahvonlahden kärjestä kartanoalueelle ja ruovikoitunutta lahtea myöten 
hieman pohjoiseen. Asemakaavaalueen 22,4 ha maaalasta hieman 
alle puolet on arvokasta lepakoiden esiintymisaluetta. Lepakkolajistoon 
kuuluvat pohjanlepakko, pikkulepakko, vesisiippa ja viiksisiippa (Enviro 
2005). Tahvonlahdenniemen harjumetsikössä saalistaa viiksisiippoja, 
jotka karttavat valoa (Siivonen 2004). Reittien valaiseminen ei ole 
lepakoiden vuoksi suotavaa (Enviro 2005). Alueen monilajisista 
lepakkoesiintymisistä vain viiksisiippa karttaa valoa ja siksi se on 
mainittu lajina jonka elinolosuhteita ei tule vaarantaa valaisemalla 
Tahvonlahdenniemen reittejä. Vanhankylän uudet mökkipaikat eivät 
asemakaavassa sijaitse arvokkaalla lepakkoalueella. 

Lepakoiden esiintymisalueita on ItäHelsingin rantaalueilla hyvin 
paljon. Liitteenä olevasta kartasta selviää lepakoiden esiintymisalueet 
ja miten ne ovat levinneet myös rakennetuille alueille. I luokan 
lepakkoalueet, joihin Tahvonlahdenniemi kuuluu, on merkitty 
liitekarttaan.

Uudet rakentamispaikat

Stansvikin kartanoalue on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua 
kulttuuriympäristöä.  Asemakaavassa on sijoitettu rakennusalat kohtiin 
missä on ollut Stansvikin pihapiiriin kuuluvia rakennuksia.  Ajan myötä 
pihapiiriin kuuluvat talousrakennukset ovat hävinneet. Asemakaavassa 
annetaan mahdollisuus täydentää kartanon pihapiiriä rakennuksilla 
jotka palvelevat alueen virkistyskäyttöä. 

Suurin rakennusala, 450 km2, on sijoitettu kartanoympäristön 
ulkopuolelle rantametsään. Se on rakennusala jolle saa sijoittaa 
merellistä virkistyskäyttöä palvelevia rakennuksia. Rakennukset ja 
rakennelmat on tehtävä puusta. Rakennuksien sijoittamisessa ja 
rakentamisessa tulee säästää olemassa olevaa puustoa 
mahdollisimman paljon. Asemakaavaa laadittaessa tehtiin alueelle 
viitesuunnitelma jossa merkitty rakennusmäärä todennettiin riittäväksi 
taloudellisesti kannattavalle esim. melontatoiminnalle. Rakennusala on 
merkitty kohtaan missä on maastoltaan tasainen aukkopaikka muuten 
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sankassa rantametsässä. Metsoinventoinnissa ei ole löytynyt 
Stansvikin metsäalueilta sellaista uutta tietoa, joka poikkeaisi nykyisistä 
jo inventoiduista alueen luontotiedoista. Metsokartoituksen 
inventointituloksia tullaan hyödyntämään ensisijaisesti virkistysalueiden 
hoidossa.  

Nykyiselle toimivalle rantakahvilaravintolarakennukselle annettiin 
kaavassa mahdollisuus laajentaa rakennusta nykyisestä noin 300 
m2:stä 120m2 verran. Kruunuvuoren rantaan tulee rakentamisen 
myötä noin 10 000 asukasta ja rantakahvilalle kauniissa ympäristössä 
kävelyetäisyydellä asuntoalueesta lienee kysyntää ja 
laajenemisedellytyksiä.

Rantakahvilan takaa johtaa tie noin 120 metrin päässä sijaitsevalle 
saunalle. Kaavassa on annettu mahdollisuus sijoittaa olemassa olevan 
saunan ja rantakahvilan välille yhteensä enintään 230 km2 verran 
saunoja joiden enimmäiskoko saa olla 45 m2. Saunat ovat 
pienikokoisia ja ne voidaan sijoittaa maaston ja puuston ehdoilla. Uutta 
tietä ei saunoille rakenneta, vaan käytetään olemassa olevaa tieuraa. 

Merkittävä uusi rakennusala koostuu uusista (31 kpl /16 k2) 
Vanhakylään sijoitettavista kesämajoista ja nykyisten kesämajojen 
laajentamismahdollisuuksista (yhteensä 526 km2). Uusien majojen 
rakennusalat on sijoitettu maastoon tarkan puustokartan perusteella 
siten, että yhtään kookasta puuta ei tarvitse uusien kesämajojen 
rakentamisen johdosta kaataa.

Hiljaiset alueet

Yleiskaava 2002 arvioitiin maaliikenteen perusteella hiljaisimmat laajat 
alueet Helsingissä. Hiljaisimmat alueet sijoittuivat 11 alueelle. 
Yleiskaavassa osoitettiin hiljaisempien alueiden läheisyyden muuttuvaa 
maankäyttöä mm. Laajasaloon. Kaupunginhallituksen 17.11.2008 
hyväksymään Helsingin kaupungin meluntorjuntasuunnitelmaan 
sisältyvän alustavan arvion mukaan hiljaisia alueita esiintyy 
pääsääntöisesti suurehkoilla virkistysalueilla, jotka sijaitsevat 
kauempana melulähteistä kuten teistä ja vilkasliikenteisistä kaduista. 
Stansvikin kartanoalue ei aiheuta melua. Tahvonlahden ruovikon 
ruoppauksesta ei ole kaavassa määräystä eikä asemakaava 
toteutuessaan näin ollen edesauta Koirasaarentieltä aiheutuvan melun 
etenemistä avoimen vesiyhteyden kautta niin kuin valituksessa on 
todettu.

Yhteenveto

Valituksessa ei ole esitetty sellaisia laillisuusperusteita, joiden 
perusteella asemakaavapäätös tulisi kumota. Päätös ei ole syntynyt 
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virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen ei ole 
ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutenkaan virheellinen. 
Tarkoituksenmukaisuuskysymyksistä tehdyt vaatimukset tulee jättää 
tutkimatta. Kaava täyttää maankäyttö ja rakennuslain 
sisältövaatimukset ja menettelysäännökset. Kaava perustuu lain 
edellyttämiin riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin.  

Lisätiedot
Nirkko Saara, asiamies, puhelin: 310 64694

saara.nirkko(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 14.09.2011 § 160

HEL 2011001170 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä 49. kaupunginosan (Laajasalo, Tahvonlahti) puisto, virkistys
, kesämaja, palstaviljely, vesi, katu, liikenne sekä urheilu ja 
virkistyspalvelujen alueiden asemakaavan kaupunkisuunnitteluviraston 
asemakaavaosaston 28.1.2010 päivätyn ja 30.9.2010 muutetun 
piirustuksen nro 11960 mukaisena. 

Käsittely

14.09.2011 Ehdotuksen mukaan

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti 
selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Yrjö Hakanen 
ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian 
kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi.

Puheenjohtaja totesi, että valtuutettu Yrjö Hakasen palautusehdotusta 
ollut kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä
  Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tanja SippolaAlho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippolaalho(a)hel.fi
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§ 23
Kokouksen kuluessa jätettiin seuraavat kuusi aloitetta

HEL 2015000524, 2015000526, 2015000529, 2015000532, 2015000533, 2015000534

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

 Valtuutettu Pentti Arajärven ym. aloite asumisyksikön 
toteuttamisesta Hesperian sairaalan alueelle

 Valtuutettu Sami Muttilaisen ym. aloite meluluvan jatkamisesta 
musiikki ja kulttuuritapahtumissa

 Valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. aloite raitiotieyhteyden 
rakentamiseksi Tehtaankadun ja Mechelininkadun välille

 Valtuutettu Pentti Arajärven ym. aloite uusien 
siirtolapuutarhapalstojen perustamiseksi

 Valtuutettu Jape Lovénin ym. aloite Haapasaarenpuiston 
nimeämisestä Keijo Liinamaan puistoksi 

Kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluva aloite

 A. Helena Kantolan ym. aloite Tapanilan alueen 
oppilaaksiottoalueen laajentamisesta

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle 
valmisteltavaksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu
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§ 1
Namnupprop, laglighet och beslutförhet

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade konstatera att sammanträdet var lagligen
sammankallat och beslutfört.

Namnupprop och förhinder

I egenskap av nuvarande ordförande för stadsfullmäktige öppnade Mari 
Puoskari med stöd av 39 § i kommunallagen sammanträdet och 
handhade ordförandeskapet tills stadsfullmäktiges ordförande samt 
förste och andre vice ordförande hade valts.

Ordföranden konstaterade att förhinder för detta sammanträde har 
anmälts av de ledamöter som är antecknade som frånvarande på 
närvarolistan och att de ersättare som framgår av listan har kallats i 
deras ställe.

Laglighet och beslutförhet

Ordföranden konstaterade att stadsfullmäktiges sammanträde utlysts i 
den ordning kommunallagen och stadsfullmäktiges arbetsordning 
förutsätter. Enligt namnuppropet är minst två tredjedelar av 
ledamöterna närvarande. På grundval av det ovanstående 
konstaterade ordföranden att sammanträdet är lagligen sammankallat 
och beslutfört.

Bilagor

1 Läsnäololista
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§ 2
Val av protokolljusterare

Beslut

På förslag av ordföranden valdes ledamöterna Outi AlankoKahiluoto 
och Marcus Rantala till protokolljusterare med ledamöterna Jan 
Vapaavuori och Sara Paavolainen som ersättare.



Helsingfors stad Protokoll 1/2015 193 (394)
Stadsfullmäktige

Kj/3
14.01.2015

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 1113 +358 9 310 1641 02012566 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

§ 3
Val av ordförande och vice ordförande för stadsfullmäktige för år 
2015

HEL 2014013115 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade för år 2015 välja ledamoten Mari Puoskari 
till stadsfullmäktiges ordförande, ledamoten Harry Bogomoloff till förste 
vice ordförande och ledamoten Sara Paavolainen till andre vice 
ordförande.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad 
detta ärende beträffar.

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad konstaterade ordföranden 
att ledamoten Lasse Männistö under diskussionen hade föreslagit att 
ledamoten Mari Puoskari skulle väljas till stadsfullmäktiges ordförande, 
ledamoten Harry Bogomoloff till förste vice ordförande och ledamoten 
Sara Paavolainen till andre vice ordförande.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden konstaterade att eftersom inga andra förslag hade 
framställts hade stadsfullmäktige enhälligt beslutat välja ledamoten 
Mari Puoskari till ordförande, ledamoten Harry Bogomoloff till förste 
vice ordförande och ledamoten Sara Paavolainen till andre vice 
ordförande för stadsfullmäktige för år 2015.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar för år 2015 välja ordförande, förste vice 
ordförande och andre vice ordförande.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad 
detta ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar
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I 12 § i kommunallagen anges att fullmäktige bland sina ledamöter 
väljer en ordförande och ett behövligt antal vice ordförande för 
fullmäktiges mandattid, om inte fullmäktige har fattat beslut om en 
kortare mandattid. Ordföranden och vice ordförandena väljs vid samma 
valförrättning.

Enligt 1 § 1 mom. i stadsfullmäktiges arbetsordning väljer 
stadsfullmäktige bland sina ledamöter vid årets första sammanträde en 
ordförande och en förste och en andre vice ordförande.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Tiedoksi; Kunnallisvalitus, valtuusto

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 08.12.2014 § 1289

HEL 2014013115 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita vuodeksi 2015 puheenjohtajan sekä 
ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän 
kohdan osalta heti.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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§ 4
Ändringar i stadsfullmäktiges sammansättning

HEL 2014014638 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1. konstatera att fullmäktigeledamoten Anni Sinnemäkis 
förtroendeuppdrag har upphört

2. konstatera att Sirkku Ingervo i enlighet med 11 § 2 mom. i 
kommunallagen, sedan stadsfullmäktiges ordförande kallat 
henne, blir ny stadsfullmäktigeledamot för den mandattid som 
utgår med år 2016

3. konstatera att centralvalnämnden utnämner en nittonde ersättare i 
Gröna förbundets fullmäktigegrupp för den mandattid som utgår 
med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad 
detta ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsstyrelsen konstaterar att ledamoten Anni Sinnemäki (Gröna) har 
förlorat sin valbarhet i och med att hon tillträtt tjänsten som biträdande 
stadsdirektör för stadsplanerings och fastighetsväsendet räknat från 
14.1.2015. Ny ledamot blir i enlighet med inträdesordningen första 
ersättaren i Gröna förbundets fullmäktigegrupp Sirkku Ingervo sedan 
stadsfullmäktiges ordförande kallat henne.
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Med stöd av 37 § i kommunallagen ska fullmäktige, då en 
fullmäktigeledamot har förlorat sin valbarhet, konstatera att 
förtroendeuppdraget har upphört.

Enligt 93 § i vallagen ska den kommunala centralvalnämnden på 
begäran av fullmäktiges ordförande förordna nya ersättare om antalet 
ersättare blir ofullständigt under tiden för fullmäktiges mandatperiod. 
Centralvalnämnden utser ersättaren vid sitt sammanträde 20.1.2015.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Kaupunginkanslia
Keskusvaalilautakunta
Taloushallintopalvelu liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 15.12.2014 § 1314

HEL 2014014638 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1. todeta, että valtuutettu Anni Sinnemäen luottamustoimi on 
päättynyt

2. todeta, että kuntalain 11 §:n 2 momentin mukaisesti 
kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet uudeksi 
kaupunginvaltuutetuksi tulee Sirkku Ingervo vuoden 2016 
lopussa päättyväksi toimikaudeksi
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3. todeta, että keskusvaalilautakunta nimeää Vihreän liiton 
valtuustoryhmälle 19. varavaltuutetun vuoden 2016 lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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§ 5
Val av ledamöter i stadsstyrelsen för mandattiden 2015 - 2016

HEL 2014012519 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade för mandattiden 2015–2016 välja 15 
ledamöter och 15 personliga ersättare i stadsstyrelsen och utse en 
ordförande och en förste och en andre vice ordförande bland de valda 
ledamöterna enligt följande:

  Ledamöter Personliga ersättare 
    
1 Saml. Tatu Rauhamäki UllaMarja Urho
2 Saml. Arja Karhuvaara Hannele Luukkainen
3 Saml. Lasse Männistö Jarmo Nieminen
4 Saml. Laura Rissanen Kauko Koskinen
5 Gröna Emma Kari Tuomas Rantanen
6 Gröna Otso Kivekäs Tuuli Kousa
7 Gröna Hannu Oskala Hannu Tuominen
8 SDP Osku Pajamäki Antti Koskela
9 SDP Pilvi Torsti Jorma Bergholm
10 SDP Mirka Vainikka Kaarin Taipale
11 VF Silvia Modig Paavo Arhinmäki
12 VF Veronika Honkasalo Henrik Nyholm
13 Sannf. Mika Raatikainen Nina Huru
14 SFP Marcus Rantala Björn Månsson
15 C Terhi Peltokorpi Annina Palm (Saml.)
    
  Ordförande Tatu Rauhamäki
  I vice ordförande Osku Pajamäki
  II vice ordförande Emma Kari

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad 
detta ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004
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mari.tammisto(a)hel.fi

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar för mandattiden 2015–2016 välja 15 
ledamöter och 15 personliga ersättare i stadsstyrelsen och utse en 
ordförande och en förste och en andre vice ordförande bland de valda 
ledamöterna enligt följande:

  Ledamöter Personliga ersättare 
    
1 Saml. Tatu Rauhamäki UllaMarja Urho
2 Saml. Arja Karhuvaara Hannele Luukkainen
3 Saml. Lasse Männistö Jarmo Nieminen
4 Saml. Laura Rissanen Kauko Koskinen
5    
6    
7    
8 SDP Osku Pajamäki Antti Koskela
9 SDP Pilvi Torsti Jorma Bergholm
10 SDP Mirka Vainikka Kaarin Taipale
11 VF Silvia Modig Paavo Arhinmäki
12 VF Veronika Honkasalo Henrik Nyholm
13 Sannf.Mika Raatikainen Nina Huru
14 SFP Marcus Rantala Björn Månsson
15 C  Annina Palm (Saml.)
    
  Ordförande Tatu Rauhamäki
  I vice ordförande Osku Pajamäki
  II vice ordförande  

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad 
detta ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Antalet ledamöter i stadsstyrelsen och mandattid
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I 2 § i instruktionen för stadsstyrelsen anges att stadsstyrelsen har 15 
ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. Stadsstyrelsens 
mandattid är två år.

Utom ordförande väljer stadsfullmäktige bland de ordinarie 
stadsstyrelseledamöterna en förste och en andre vice ordförande. I 
17 § i kommunallagen är det föreskrivet att fullmäktige tillsätter 
kommunstyrelsen.

Valbarhet till kommunstyrelsen

Stadsstyrelsen konstaterar att valbar till kommunstyrelsen (35 § i 
kommunallagen) är den som är valbar till fullmäktige, dock inte

1. den som är anställd hos kommunen inom kommunens 
centralförvaltning och som lyder under kommunstyrelsen,

2. den som är anställd hos kommunen och som är föredragande i en 
nämnd eller annars svarar för beredningen av ärenden som 
kommer att behandlas av kommunstyrelsen, eller

3. den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ 
eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed 
jämförbar ställning i ett affärsdrivande samfund, om det är fråga 
om ett sådant samfund som kan ha väsentlig nytta eller lida 
väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som normalt 
behandlas i kommunstyrelsen.

Ordföranden i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ för ett 
samfund som sköter bevakningen av personalens intressen i 
kommunen är inte valbar till kommunstyrelsen. Valbar är inte heller den 
som i egenskap av förhandlare för samfundet eller i annan 
motsvarande egenskap ansvarar för intressebevakningen.

Majoriteten av ledamöterna i kommunstyrelsen ska vara personer som 
inte är anställda av kommunen eller av samfund och stiftelser där 
kommunen har bestämmanderätt.

Jämställdhet

I 4 a § i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män är det 
föreskrivet att i statliga kommittéer, delegationer och andra 
motsvarande statliga organ samt i kommunala organ och organ för 
kommunal samverkan, med undantag för kommunfullmäktige, ska 
kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera, om 
inte särskilda skäl talar för något annat.
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Myndigheter och alla de parter som ombeds utse kandidater till de 
organ som nämns i denna paragraf ska i mån av möjlighet föreslå både 
en man och en kvinna för varje post.

Förrättande av val av förtroendevalda

Vid val blir den eller de som fått flest röster utsedda.

Valet av förtroendevalda ska förrättas som proportionellt val, om det 
begärs av minst så många närvarande ledamöter i organet som 
motsvarar den kvot som fås när antalet närvarande delas med det antal 
personer som ska väljas ökat med ett. Om kvoten är ett brutet tal, ska 
den avrundas till närmaste högre hela tal.

Ersättare väljs i samma val som de ordinarie ledamöterna. Är 
ersättarna personliga, ska kandidaterna godkännas före valet och 
uppställas vid sidan av de föreslagna ordinarie ledamöterna. Är 
ersättarna inte personliga, blir de kandidater valda som näst efter de till 
ordinarie ledamöter utsedda personerna fått flest röster eller de största 
jämförelsetalen.

Vid proportionella val ska i tillämpliga delar iakttas vad som stadgas om 
kommunalval. Dessutom kan fullmäktige utfärda bestämmelser om val. 
Proportionella val och, då så yrkas, även majoritetsval ska förrättas 
med slutna sedlar. Vid lika röstetal avgör lotten.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelu liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 15.12.2014 § 1315
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HEL 2014012519 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudeksi 2015  2016 
kaupunginhallitukseen 15 jäsentä ja 15 henkilökohtaista varajäsentä 
sekä puheenjohtajan, ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan 
valituista jäsenistä seuraavasti:

  Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
1 Kok. Tatu Rauhamäki UllaMarja Urho
2 Kok. Arja Karhuvaara Hannele Luukkainen
3 Kok. Lasse Männistö Jarmo Nieminen
4 Kok. Laura Rissanen Kauko Koskinen
5    
6    
7    
8 SDP Osku Pajamäki Antti Koskela
9 SDP Pilvi Torsti Jorma Bergholm
10 SDP Mirka Vainikka Kaarin Taipale
11 Vas. Silvia Modig Paavo Arhinmäki
12 Vas. Veronika Honkasalo Henrik Nyholm
13 PS Mika Raatikainen Nina Huru
14 RKP Marcus Rantala Björn Månsson
15 Kesk.  Anniina Palm (Kok.)
    
  Puheenjohtaja Tatu Rauhamäki
  I varapuheenjohtaja Osku Pajamäki 
  II varapuheenjohtaja  

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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§ 6
Val av ledamöter i stadsstyrelsens koncernsektion för mandattiden 
2015 - 2016

HEL 2014013178 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade för stadsstyrelsens mandattid 2015–2016 
välja 9 ledamöter och 9 personliga ersättare i stadsstyrelsens 
koncernsektion och utse en ordförande och en vice ordförande bland 
de valda ledamöterna enligt följande:

  Ledamöter Personliga ersättare 
    
1 Saml. Lasse Männistö Arja Karhuvaara
2 Saml. Laura Rissanen Kauko Koskinen
3 Saml. UllaMarja Urho Jarmo Nieminen
4 Gröna Tuuli Kousa Hannu Oskala
5 Gröna Tuomas Rantanen Emma Kari
6 SDP Osku Pajamäki Kaarin Taipale
7 SDP Pilvi Torsti Jorma Bergholm
8 VF Silvia Modig Paavo Arhinmäki
9 Sannf. Mika Raatikainen Nina Huru
    
  Ordförande Tuuli Kousa
  Vice ordförande Osku Pajamäki

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad 
detta ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar för stadsstyrelsens mandattid 2015–2016 
välja 9 ledamöter och 9 personliga ersättare i stadsstyrelsens 
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koncernsektion och utse en ordförande och en vice ordförande bland 
de valda ledamöterna enligt följande:

  Ledamöter Personliga ersättare 
    
1 Saml. Lasse Männistö Arja Karhuvaara
2 Saml. Laura Rissanen Kauko Koskinen
3 Saml. UllaMarja Urho Jarmo Nieminen
4    
5    
6 SDP Osku Pajamäki Kaarin Taipale
7 SDP Pilvi Torsti Jorma Bergholm
8 VF Silvia Modig Paavo Arhinmäki
9 Sannf. Mika Raatikainen Nina Huru
    
  Ordförande  
  Vice ordförande Osku Pajamäki

  

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad 
detta ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Antalet ledamöter i stadsstyrelsens koncernsektion och sektionens mandattid

Enligt instruktionen för stadsstyrelsen tillsätter stadsfullmäktige en 
koncernsektion för stadsstyrelsens mandattid. Sektionen har nio 
ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. Ledamöterna och 
ersättarna i sektionen väljs bland ledamöterna och ersättarna i 
stadsstyrelsen. Fullmäktige väljer en ordinarie ledamot i stadsstyrelsen 
till sektionens ordförande och en ledamot i sektionen till sektionens vice 
ordförande.

Valbarhet till kommunstyrelsen

Valbar till kommunstyrelsen (35 § i kommunallagen) är den som är 
valbar till fullmäktige, dock inte

1. den som är anställd hos kommunen inom kommunens 
centralförvaltning och som lyder under kommunstyrelsen,
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2. den som är anställd hos kommunen och som är föredragande i en 
nämnd eller annars svarar för beredningen av ärenden som 
kommer att behandlas av kommunstyrelsen, eller

3. den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ 
eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed 
jämförbar ställning i ett affärsdrivande samfund, om det är fråga 
om ett sådant samfund som kan ha väsentlig nytta eller lida 
väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som normalt 
behandlas i kommunstyrelsen.

Ordföranden i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ för ett 
samfund som sköter bevakningen av personalens intressen i 
kommunen är inte valbar till kommunstyrelsen. Valbar är inte heller den 
som i egenskap av förhandlare för samfundet eller i annan 
motsvarande egenskap ansvarar för intressebevakningen.

Majoriteten av ledamöterna i kommunstyrelsen ska vara personer som 
inte är anställda av kommunen eller av samfund och stiftelser där 
kommunen har bestämmanderätt.

Jämställdhet

I 4 a § i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män är det 
föreskrivet att i statliga kommittéer, delegationer och andra 
motsvarande statliga organ samt i kommunala organ och organ för 
kommunal samverkan, med undantag för kommunfullmäktige, ska 
kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera, om 
inte särskilda skäl talar för något annat.

Myndigheter och alla de parter som ombeds utse kandidater till de 
organ som nämns i denna paragraf ska i mån av möjlighet föreslå både 
en man och en kvinna för varje post.

Förrättande av val av förtroendevalda

Vid val blir den eller de som fått flest röster utsedda.

Valet av förtroendevalda ska förrättas som proportionellt val, om det 
begärs av minst så många närvarande ledamöter i organet som 
motsvarar den kvot som fås när antalet närvarande delas med det antal 
personer som ska väljas ökat med ett. Om kvoten är ett brutet tal, ska 
den avrundas till närmaste högre hela tal.

Ersättare väljs i samma val som de ordinarie ledamöterna. Är 
ersättarna personliga, ska kandidaterna godkännas före valet och 
uppställas vid sidan av de föreslagna ordinarie ledamöterna. Är 
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ersättarna inte personliga, blir de kandidater valda som näst efter de till 
ordinarie ledamöter utsedda personerna fått flest röster eller de största 
jämförelsetalen.

Vid proportionella val ska i tillämpliga delar iakttas vad som stadgas om 
kommunalval. Dessutom kan fullmäktige utfärda bestämmelser om val. 
Proportionella val och, då så yrkas, även majoritetsval ska förrättas 
med slutna sedlar. Vid lika röstetal avgör lotten.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Tiedoksi; Muutoksenhaku: kunnallisvalitus, valtuusto

Kaupunginkanslia
Taloushallintopalveluliikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 15.12.2014 § 1316

HEL 2014013178 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita kaupunginhallituksen toimikaudeksi 
2015  2016 kaupunginhallituksen konsernijaostoon yhdeksän jäsentä 
ja yhdeksän henkilökohtaista varajäsentä sekä puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan valituista jäsenistä seuraavasti:

  Jäsenet Henkilökohtaiset 
   varajäsenet
1 Kok. Lasse Männistö Arja Karhuvaara
2 Kok. Laura Rissanen Kauko Koskinen
3 Kok. UllaMarja Urho Jarmo Nieminen
4    
5    
6 SDP Osku Pajamäki Kaarin Taipale
7 SDP Pilvi Torsti Jorma Bergholm
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8 Vas. Silvia Modig Paavo Arhinmäki
9 PS Mika Raatikainen Nina Huru
    
  Puheenjohtaja  
  Varapuheenjohtaja Osku Pajamäki

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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§ 7
Val av ledamöter i stadsstyrelsens ledarskapssektion för 
mandattiden 2015 - 2016

HEL 2014013179 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade för stadsstyrelsens mandattid 2015–2016 
välja 9 ledamöter och 9 personliga ersättare i stadsstyrelsens 
ledarskapssektion och utse en ordförande och en vice ordförande 
bland de valda ledamöterna enligt följande:

  Ledamöter Personliga ersättare 
    
1 Saml.  Lasse Männistö Terhi Peltokorpi (C)
2 Saml. Laura Rissanen Anniina Palm
3 Saml. Jarmo Nieminen Pekka Majuri
4 Gröna Emma Kari Ville Ylikahri
5 Gröna Erkki Perälä Tuuli Kousa
6 SDP Osku Pajamäki Maija Anttila
7 SDP Pilvi Torsti Jorma Bergholm
8 VF Veronika Honkasalo Henrik Nyholm
9 Sannf. Harri Lindell Marcus Rantala (SFP) 
    
  Ordförande Lasse Männistö
  Vice ordförande Osku Pajamäki

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad 
detta ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar för stadsstyrelsens mandattid 2015–2016 
välja 9 ledamöter och 9 personliga ersättare i stadsstyrelsens 
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ledarskapssektion och utse en ordförande och en vice ordförande 
bland de valda ledamöterna enligt följande:

  Ledamöter Personliga ersättare 
    
1 Saml.  Lasse Männistö  
2 Saml. Laura Rissanen Anniina Palm
3 Saml. Jarmo Nieminen Pekka Majuri
4    
5    
6 SDP Osku Pajamäki Maija Anttila
7 SDP Pilvi Torsti Jorma Bergholm
8 VF Veronika Honkasalo Henrik Nyholm
9 Sannf. Harri Lindell Marcus Rantala (SFP) 
    
  Ordförande Lasse Männistö
  Vice ordförande Osku Pajamäki

  

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad 
detta ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Antalet ledamöter i stadsstyrelsens ledarskapssektion och mandattid

Enligt instruktionen för stadsstyrelsen tillsätter stadsfullmäktige en 
ledarskapssektion för stadsstyrelsens mandattid. Sektionen har nio 
ledamöter Varje ledamot har en personlig ersättare. Fullmäktige väljer 
en ledamot eller en ersättare i stadsstyrelsen till sektionens ordförande 
och vice ordförande.

Valbarhet till kommunstyrelsen

Valbar till kommunstyrelsen (35 § i kommunallagen) är den som är 
valbar till fullmäktige, dock inte

1. den som är anställd hos kommunen inom kommunens 
centralförvaltning och som lyder under kommunstyrelsen,

2. den som är anställd hos kommunen och som är föredragande i en 
nämnd eller annars svarar för beredningen av ärenden som 
kommer att behandlas av kommunstyrelsen, eller
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3. den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ 
eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed 
jämförbar ställning i ett affärsdrivande samfund, om det är fråga 
om ett sådant samfund som kan ha väsentlig nytta eller lida 
väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som normalt 
behandlas i kommunstyrelsen.

Ordföranden i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ för ett 
samfund som sköter bevakningen av personalens intressen i 
kommunen är inte valbar till kommunstyrelsen. Valbar är inte heller den 
som i egenskap av förhandlare för samfundet eller i annan 
motsvarande egenskap ansvarar för intressebevakningen.

Majoriteten av ledamöterna i kommunstyrelsen ska vara personer som 
inte är anställda av kommunen eller av samfund och stiftelser där 
kommunen har bestämmanderätt.

Jämställdhet

I 4 a § i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män är det 
föreskrivet att i statliga kommittéer, delegationer och andra 
motsvarande statliga organ samt i kommunala organ och organ för 
kommunal samverkan, med undantag för kommunfullmäktige, ska 
kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera, om 
inte särskilda skäl talar för något annat.

Myndigheter och alla de parter som ombeds utse kandidater till de 
organ som nämns i denna paragraf ska i mån av möjlighet föreslå både 
en man och en kvinna för varje post.

Förrättande av val av förtroendevalda

Vid val blir den eller de som fått flest röster utsedda. Valet av 
förtroendevalda ska förrättas som proportionellt val, om det begärs av 
minst så många närvarande ledamöter i organet som motsvarar den 
kvot som fås när antalet närvarande delas med det antal personer som 
ska väljas ökat med ett. Om kvoten är ett brutet tal, ska den avrundas 
till närmaste högre hela tal.

Ersättare väljs i samma val som de ordinarie ledamöterna. Är 
ersättarna personliga, ska kandidaterna godkännas före valet och 
uppställas vid sidan av de föreslagna ordinarie ledamöterna. Är 
ersättarna inte personliga, blir de kandidater valda som näst efter de till 
ordinarie ledamöter utsedda personerna fått flest röster eller de största 
jämförelsetalen.
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Vid proportionella val ska i tillämpliga delar iakttas vad som stadgas om 
kommunalval. Dessutom kan fullmäktige utfärda bestämmelser om val. 
Proportionella val och, då så yrkas, även majoritetsval ska förrättas 
med slutna sedlar. Vid lika röstetal avgör lotten.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Tiedoksi; Muutoksenhaku: kunnallisvalitus, valtuusto

Kaupunginkanslia
Taloushallintopalveluliikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 15.12.2014 § 1317

HEL 2014013179 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita kaupunginhallituksen toimikaudeksi 
2015  2016 kaupunginhallituksen johtamisen jaostoon yhdeksän 
jäsentä ja yhdeksän henkilökohtaista varajäsentä sekä puheenjohtajan 
ja varapuheenjohtajan valituista jäsenistä seuraavasti:

  Jäsenet Henkilökohtaiset
   varajäsenet
1 Kok. Lasse Männistö  
2 Kok. Laura Rissanen Anniina Palm
3 Kok. Jarmo Nieminen Pekka Majuri
4    
5    
6 SDP Osku Pajamäki Maija Anttila
7 SDP Pilvi Torsti Jorma Bergholm
8 Vas. Veronika Honkasalo Henrik Nyholm
9 PS Harri Lindell Marcus Rantala (RKP)
    
  Puheenjohtaja Lasse Männistö



Helsingfors stad Protokoll 1/2015 212 (394)
Stadsfullmäktige

Kj/7
14.01.2015

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 1113 +358 9 310 1641 02012566 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

  Varapuheenjohtaja Osku Pajamäki

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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§ 8
Val av ledamöter i stadsstyrelsens IT-sektion för mandattiden 2015 - 
2016

HEL 2014013180 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade för stadsstyrelsens mandattid 2015–2016 
välja 9 ledamöter och 9 personliga ersättare i stadsstyrelsens IT
sektion och utse en ordförande och en vice ordförande bland de valda 
ledamöterna enligt följande:

  Ledamöter Personliga ersättare
    
1 Saml. UllaMarja Urho Arja Karhuvaara
2 Saml. Ossi Mäntylahti Joona Haavisto
3 Saml. Katrina HarjuhahtoMadetoja Hannele Luukkainen
4 Gröna Otso Kivekäs Jani Moliis
5 Gröna Suzan Ikävalko Lilja Tamminen
6 SDP Kaarin Taipale Valtteri Aaltonen
7 SDP Jouko Malinen Miriikka Laakkonen
8 VF Mikko Pöri Juho Lindman
9 SFP Kristina Juth René Hursti (Sannf.)
    
  Ordförande Otso Kivekäs
  Vice ordförande UllaMarja Urho

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad 
detta ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar för stadsstyrelsens mandattid 2015–2016 
välja 9 ledamöter och 9 personliga ersättare i stadsstyrelsens IT
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sektion och utse en ordförande och en vice ordförande bland de valda 
ledamöterna enligt följande:

  Ledamöter Personliga ersättare
    
1 Saml. UllaMarja Urho Arja Karhuvaara
2 Saml. Ossi Mäntylahti Joona Haavisto
3 Saml. Katrina HarjuhahtoMadetoja Hannele Luukkainen
4    
5    
6 SDP Kaarin Taipale Valtteri Aaltonen
7 SDP Jouko Malinen Miriikka Laakkonen
8 VF Mikko Pöri Juho Lindman
9 SFP Kristina Juth René Hursti (Sannf.)
    
  Ordförande  
  Vice ordförande UllaMarja Urho

  

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad 
detta ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Antalet ledamöter i stadsstyrelsens ITsektion och mandattid

Enligt instruktionen för stadsstyrelsen tillsätter stadsfullmäktige en IT
sektion för stadsstyrelsens mandattid. Sektionen har nio ledamöter. 
Varje ledamot har en personlig ersättare. Fullmäktige väljer en ledamot 
eller en ersättare i stadsstyrelsen till sektionens ordförande och vice 
ordförande.

Valbarhet till kommunstyrelsen

Valbar till kommunstyrelsen (35 § i kommunallagen) är den som är 
valbar till fullmäktige, dock inte

1. den som är anställd hos kommunen inom kommunens 
centralförvaltning och som lyder under kommunstyrelsen,

2. den som är anställd hos kommunen och som är föredragande i en 
nämnd eller annars svarar för beredningen av ärenden som 
kommer att behandlas av kommunstyrelsen, eller
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3. den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ 
eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed 
jämförbar ställning i ett affärsdrivande samfund, om det är fråga 
om ett sådant samfund som kan ha väsentlig nytta eller lida 
väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som normalt 
behandlas i kommunstyrelsen.

Ordföranden i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ för ett 
samfund som sköter bevakningen av personalens intressen i 
kommunen är inte valbar till kommunstyrelsen. Valbar är inte heller den 
som i egenskap av förhandlare för samfundet eller i annan 
motsvarande egenskap ansvarar för intressebevakningen.

Majoriteten av ledamöterna i kommunstyrelsen ska vara personer som 
inte är anställda av kommunen eller av samfund och stiftelser där 
kommunen har bestämmanderätt.

Jämställdhet

I 4 a § i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män är det 
föreskrivet att i statliga kommittéer, delegationer och andra 
motsvarande statliga organ samt i kommunala organ och organ för 
kommunal samverkan, med undantag för kommunfullmäktige, ska 
kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera, om 
inte särskilda skäl talar för något annat.

Myndigheter och alla de parter som ombeds utse kandidater till de 
organ som nämns i denna paragraf ska i mån av möjlighet föreslå både 
en man och en kvinna för varje post.

Förrättande av val av förtroendevalda

Vid val blir den eller de som fått flest röster utsedda. Valet av 
förtroendevalda ska förrättas som proportionellt val, om det begärs av 
minst så många närvarande ledamöter i organet som motsvarar den 
kvot som fås när antalet närvarande delas med det antal personer som 
ska väljas ökat med ett. Om kvoten är ett brutet tal, ska den avrundas 
till närmaste högre hela tal.

Ersättare väljs i samma val som de ordinarie ledamöterna. Är 
ersättarna personliga, ska kandidaterna godkännas före valet och 
uppställas vid sidan av de föreslagna ordinarie ledamöterna. Är 
ersättarna inte personliga, blir de kandidater valda som näst efter de till 
ordinarie ledamöter utsedda personerna fått flest röster eller de största 
jämförelsetalen.



Helsingfors stad Protokoll 1/2015 216 (394)
Stadsfullmäktige

Kj/8
14.01.2015

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 1113 +358 9 310 1641 02012566 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

Vid proportionella val ska i tillämpliga delar iakttas vad som stadgas om 
kommunalval. Dessutom kan fullmäktige utfärda bestämmelser om val. 
Proportionella val och, då så yrkas, även majoritetsval ska förrättas 
med slutna sedlar. Vid lika röstetal avgör lotten.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Tiedoksi; Muutoksenhaku: kunnallisvalitus, valtuusto

Kaupunginkanslia
Taloushallintopalveluliikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 15.12.2014 § 1318

HEL 2014013180 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita kaupunginhallituksen toimikaudeksi 
2015  2016 kaupunginhallituksen tietotekniikkajaostoon yhdeksän 
jäsentä ja yhdeksän henkilökohtaista varajäsentä sekä puheenjohtajan 
ja varapuheenjohtajan valituista jäsenistä seuraavasti:

  Jäsenet Henkilökohtaiset
   varajäsenet
1 Kok. UllaMarja Urho Arja Karhuvaara
2 Kok. Ossi Mäntylahti Joona Haavisto
3 Kok. Katrina Harjuhahto

Madetoja 
Hannele Luukkainen

4    
5    
6 SDP Kaarin Taipale Valtteri Aaltonen
7 SDP Jouko Malinen Miriikka Laakkonen
8 Vas. Mikko Pöri Juho Lindman
9 RKP Kristina Juth René Hursti (PS)
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  Puheenjohtaja  
  Varapuheenjohtaja UllaMarja Urho 

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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§ 9
Val av ersättare i revisionsnämnden

HEL 2013013645 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

1. bevilja Esko Niemi befrielse från förtroendeuppdraget som 
ersättare i revisionsnämnden

2. välja Mark Mehtonen till personlig ersättare för Terhi Koulumies i 
revisionsnämnden för den mandattid som utgår med år 2016. 

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad 
detta ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1 Esko Niemen eronpyyntö

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1. bevilja Esko Niemi befrielse från förtroendeuppdraget som 
ersättare i revisionsnämnden

2. välja ___________ till personlig ersättare för Terhi Koulumies i 
revisionsnämnden för den mandattid som utgår med år 2016. 

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad 
detta ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Esko Niemi (Saml.) anhåller 21.11.2014 om befrielse från 
förtroendeuppdraget som ersättare i revisionsnämnden.
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Stadsfullmäktige valde 16.1.2013 (5 §) Esko Niemi till ersättare i 
revisionsnämnden för mandattiden 2013–2016. Stadsfullmäktige bör nu 
välja en ny ersättare för den återstående mandattiden.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1 Esko Niemen eronpyyntö

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Tarkastuslautakunta
Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelu liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 08.12.2014 § 1290

HEL 2013013645 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Esko Niemelle vapautuksen tarkastuslautakunnan 
varajäsenen luottamustoimesta

2. valita ____________ Terhi Koulumiehen 
henkilökohtaiseksi varajäseneksi tarkastuslautakuntaan vuoden 
2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
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Pekka Sauri

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
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§ 10
Val av ersättare i byggnadsnämnden

HEL 2014001863 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1. bevilja Patrizio Lainá befrielse från förtroendeuppdraget som 
ersättare i byggnadsnämnden

2. välja Hannu Koponen till ny personlig ersättare för Petra Malin i 
byggnadsnämnden för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom justera protokollet omedelbart 
vad detta ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1 Patrizio Lainán eronpyyntö

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredraganden

Patrizio Lainá (VF) anhåller 18.11.2014 om befrielse från 
förtroendeuppdraget som ledamot i byggnadsnämnden.

Stadsfullmäktige valde 16.1.2013 (5 §) Patrizio Lainá till ersättare i 
byggnadsnämnden för mandattiden 2013–2016. Stadsfullmäktige bör 
nu välja en ny ersättare för den återstående mandattiden.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
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Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012
lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1 Patrizio Lainán eronpyyntö

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Rakennuslautakunta
Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelu liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 15.12.2014 § 1319

HEL 2014001863 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Patrizio Lainálle vapautuksen rakennuslautakunnan 
varajäsenen luottamustoimesta ja

2. valita Hannu Koposen Petra Malinin henkilökohtaiseksi 
varajäseneksi rakennuslautakuntaan vuoden 2016 lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi. 

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
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§ 11
Val av ledamot och ordförande i direktionen för djurgården

HEL 2014011265 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

1. bevilja Anni Sinnemäki befrielse från förtroendeuppdraget som 
ledamot och ordförande i direktionen för djurgården

2. välja Anja Malm till ny ledamot och ordförande i direktionen för 
djurgården för den mandattid som utgår med år 2016. 

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt konstatera att Silja Uusikangas 
blir personlig ersättare för den nya ledamoten.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom justera protokollet omedelbart 
vad detta ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1 Anni Sinnemäen eropyyntö

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1. bevilja Anni Sinnemäki befrielse från förtroendeuppdraget som 
ledamot och ordförande i direktionen för djurgården

2. välja ______________ till ny ledamot och ordförande i direktionen 
för djurgården för den mandattid som utgår med år 2016. 

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt konstatera att Silja Uusikangas blir 
personlig ersättare för den nya ledamoten.
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Stadsfullmäktige beslutar dessutom justera protokollet omedelbart vad 
detta ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Anni Sinnemäki (Gröna) anhåller 18.12.2014 om befrielse från 
förtroendeuppdraget som ledamot och ordförande i direktionen för 
djurgården.

Stadsfullmäktige valde 8.10.2014 (319 §) Anni Sinnemäki till ledamot 
och ordförande i direktionen för djurgården för den mandattid som 
utgår med år 2016. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ledamot och en 
ny ordförande för den återstående mandattiden.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1 Anni Sinnemäen eropyyntö

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Eläintarhan johtokunta
Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelu liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.01.2015 § 3

HEL 2014011265 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Anni Sinnemäelle eron eläintarhan johtokunnan jäsenen 
ja puheenjohtajan luottamustoimesta sekä
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2. valita ______________ uudeksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi 
eläintarhan johtokuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että uuden jäsenen 
henkilökohtainen varajäsen on Silja Uusikangas.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

08.10.2014 Med avvikelse från föredragandens förslag

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
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§ 12
Val av ledamot i ungdomsnämnden

HEL 2014015189 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1. bevilja Aleksej Fedotov befrielse från förtroendeuppdraget som 
ledamot i ungdomsnämnden

2. välja Stella Qin till ny ledamot i ungdomsnämnden för den 
mandattid som utgår med år 2016. 

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt välja SuviTuuli Kari till personlig 
ersättare för den nya ledamoten i ungdomsnämnden.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom justera protokollet omedelbart 
vad detta ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1 Aleksej Fedotovin luottamustoimesta kieltäytyminen

Sökande av ändring

Kunnallisvalitus, valtuusto

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Aleksej Fedotov (SDP) anhåller 16.12.2014 om befrielse från 
förtroendeuppdraget som ledamot i ungdomsnämnden.



Helsingfors stad Protokoll 1/2015 227 (394)
Stadsfullmäktige

Kj/12
14.01.2015

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 1113 +358 9 310 1641 02012566 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

Stadsfullmäktige valde 11.9.2013 (282 §) Aleksej Fedotov till ledamot i 
ungdomsnämnden för den mandattid som utgår med år 2016. 
Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ledamot för den återstående 
mandattiden.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1 Aleksej Fedotovin luottamustoimesta kieltäytyminen

Sökande av ändring

Kunnallisvalitus, valtuusto

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Nuorisolautakunta
Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelu liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.01.2015 § 4

HEL 2014015189 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Aleksej Fedotoville vapautuksen nuorisolautakunnan 
jäsenen luottamustoimesta ja

2. valita Stella Qin uudeksi jäseneksi nuorisolautakuntaan vuoden 
2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 
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Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita uuden jäsenen 
henkilökohtaiseksi varajäseneksi nuorisolautakuntaan SuviTuuli Karin.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättä tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
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§ 13
Val av ledamot i utbildningsnämndens svenska sektion

HEL 2014000587 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

1. bevilja Annukka Mickelsson befrielse från förtroendeuppdraget 
som ledamot i utbildningsnämndens svenska sektion

2. välja Sofi Weckman till ny ledamot i utbildningsnämndens svenska 
sektion för den mandattid som utgår med år 2016. 

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt konstatera att Timo Nurmiluoto 
blir personlig ersättare för den nya ledamoten i utbildningsnämndens 
svenska sektion.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom justera protokollet omedelbart 
vad detta ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1 Annukka Mickelssonin eronpyyntö

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1. bevilja Annukka Mickelsson befrielse från förtroendeuppdraget 
som ledamot i utbildningsnämndens svenska sektion

2. välja ____________ till ny ledamot i utbildningsnämndens 
svenska sektion för den mandattid som utgår med år 2016. 
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Stadsfullmäktige beslutar samtidigt konstatera att Timo Nurmiluoto blir 
personlig ersättare för den nya ledamoten i utbildningsnämndens 
svenska sektion.

Stadsfullmäktige beslutar dessutom justera protokollet omedelbart vad 
detta ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Annukka Mickelsson (Saml.) anhåller 8.12.2014 om befrielse från 
förtroendeuppdraget som ledamot i utbildningsnämndens svenska 
sektion.

Stadsfullmäktige valde 16.1.2013 (5 §) Annukka Mickelsson till ledamot 
i utbildningsnämndens svenska sektion för mandattiden 2013–2016. 
Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ledamot för den återstående 
mandattiden.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1 Annukka Mickelssonin eronpyyntö

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto
Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelu liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.01.2015 § 5

HEL 2014000587 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto päättä

1. myöntää Annukka Mickelssonille vapautuksen opetuslautakunnan 
ruotsinkielisen jaoston jäsenen luottamustoimesta ja

2. valita _____________ uudeksi jäseneksi opetuslautakunnan 
ruotsinkieliseen jaostoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää todeta, että uuden jäsenen 
henkilökohtaisena varajäsenenä opetuslautakunnan ruotsinkielisessä 
jaostossa on Timo Nurmiluoto.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
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§ 14
Val av ledamot i social- och hälsovårdsnämnden och av ledamot 
och ordförande i nämndens andra sektion

HEL 2014015211 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

1. bevilja Tuomas Nurmela befrielse från förtroendeuppdragen som 
ledamot i social och hälsovårdsnämnden och som ledamot och 
ordförande i nämndens andra sektion 

2. välja Sami Heistaro till ny ledamot i social och 
hälsovårdsnämnden och till ny ledamot och ordförande i 
nämndens andra sektion för den mandattid som utgår med år 
2016. 

Stadsfullmäktige konstaterade samtidigt att Saido Mohamed blir 
personlig ersättare för den nya ledamoten i social och 
hälsovårdsnämnden och i nämndens andra sektion.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom välja Kimmo Parhiala till ny 
ersättare i social och hälsovårdsnämnden i stället för den som ovan 
blivit vald till ordinarie ledamot.

Stadsfullmäktige beslutade ytterligare justera protokollet omedelbart 
vad detta ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1  Tuomas Nurmelan eronpyyntö

Anvisning

Kunnallisvalitus, valtuusto

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
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Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1. bevilja Tuomas Nurmela befrielse från förtroendeuppdragen som 
ledamot i social och hälsovårdsnämnden och som ledamot och 
ordförande i nämndens andra sektion 

2. välja ___________________ till ny ledamot i social och 
hälsovårdsnämnden och till ny ledamot och ordförande i 
nämndens andra sektion för den mandattid som utgår med år 
2016. 

Stadsfullmäktige konstaterar samtidigt att Saido Mohamed blir 
personlig ersättare för den nya ledamoten i social och 
hälsovårdsnämnden och i nämndens andra sektion.

Stadsfullmäktige beslutar dessutom välja ___________________ till ny 
ersättare i social och hälsovårdsnämnden i stället för den som ovan 
blivit vald till ordinarie ledamot.

Stadsfullmäktige beslutar ytterligare justera protokollet omedelbart vad 
detta ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Tuomas Nurmela (Saml.) anhåller 16.12.2014 om befrielse från 
förtroendeuppdragen som ledamot i social och hälsovårdsnämnden 
och som ledamot och ordförande i nämndens andra sektion.

Med stöd av 2 § i instruktionen för social och hälsovårdsväsendet 
(6.6.2012) väljer fullmäktige en ordinarie nämndledamot till ordförande i 
sektionen. Ordföranden i sektionen har samma ersättare där som i 
nämnden. 

Stadsfullmäktige valde 16.1.2013 (5 §) Tuomas Nurmela till ledamot i 
social och hälsovårdsnämnden och till ledamot och ordförande i 
nämndens andra sektion för mandattiden 2013–2016. Stadsfullmäktige 
bör nu välja en ny ledamot i nämnden och en ny ledamot och 
ordförande i nämndens andra sektion för den återstående mandattiden.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor
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1  Tuomas Nurmelan eronpyyntö

Anvisning

Kunnallisvalitus, valtuusto

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Sosiaali ja terveyslautakunta
Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelu liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.01.2015 § 6

HEL 2014015211 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Tuomas Nurmelalle vapautuksen sosiaali ja 
terveyslautakunnan jäsenen ja sen toisen jaoston jäsenen ja 
puheenjohtajan luottamustoimista sekä

2. valita ___________________ uudeksi jäseneksi sosiaali ja 
terveyslautakuntaan sekä uudeksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi 
sen toiseen jaostoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että uuden jäsenen 
henkilökohtainen varajäsen sosiaali ja terveyslautakunnassa ja sen 
toisessa jaostossa on Saido Mohamed.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää valita ___________________ 
uudeksi varajäseneksi sosiaali ja terveyslautakuntaan edellä 
varsinaiseksi jäseneksi valitun tilalle.

Vielä kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.



Helsingfors stad Protokoll 1/2015 235 (394)
Stadsfullmäktige

Kj/14
14.01.2015

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 1113 +358 9 310 1641 02012566 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

Käsittely

07.01.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
UllaMarja Urho: Lisätään päätökseen kappale, joka mahdollistaa 
sosiaali ja terveyslautakunnan varajäsenen valinnan lautakunnan 
varsinaiseksi jäseneksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti jäsen Urhon vastaehdotuksen 
mukaisesti muutetun esityksen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi



Helsingfors stad Protokoll 1/2015 236 (394)
Stadsfullmäktige

Kj/15
14.01.2015

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 1113 +358 9 310 1641 02012566 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

§ 15
Lån till Stiftelsen Arcada för byggande av idrottshallen 
Arcadahallen

HEL 2014010271 T 02 05 03 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
bemyndiga stadsstyrelsen att bevilja Stiftelsen Arcada ett lån på 
2 900 000 euro ur fonden för idrotts och friluftsanläggningar för 
finansiering av byggandet av idrottshallen Arcadahallen på följande 
villkor:

Löptid: Lånet ska återbetalas i jämnstora poster inom 20 år från att 
lånet tagits upp.

Ränta: Räntan på lånet motsvarar grundräntan (0,5 %) utan marginal.

Säkerhet för lånet: Låntagaren överlåter som säkerhet pantsedlar som 
motsvarar 50 % av Fastighets Ab Arcada Novas aktier eller en annan 
av stadskansliets ekonomi och planeringsavdelning godkänd säkerhet.

Specialvillkor för lånet: De tre första åren av löptiden är amorteringsfria.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Heikki Kohi, finansexpert, telefon: 310 36124

heikki.kohi(a)hel.fi

Bilagor

1 Lainahakemus
2 Hankesuunnitelma

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Hakija Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stiftelsen Arcada har sedan år 1930 främjat och stött svenskspråkig 
högskoleutbildning i Finland. Nuförtiden upprätthåller stiftelsen det år 
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2004 färdigställda Arcadahuset, som är en modern yrkeshögskola i 
Arabiastranden i Helsingfors med cirka 2 700 studerande. Byggnaden 
ägs av Fastighets Ab Arcada Nova vars aktiestock stiftelsen äger i sin 
helhet.

För tillfället består campusområdet utöver Arcadahuset av elevkåren 
ASK:s hus, yrkesskolan Prakticum och närmare 500 studentbostäder. 
Bredvid Arcadahuset färdigställs i slutet av år 2015 Yrkeshögskolan 
Diakonias (Diak) campus i Fiskehamnen, som gör att antalet 
studerande i området ökar med cirka 1 600.

Stiftelsen Arcadas mål är att förbättra Arcadas utbildning inom 
idrottsbranschen och utveckla campusområdet genom att bygga en 
idrottshall, Arcadahallen, vid Hermanstads strandväg bredvid Diaks 
kommande campusområde. Projektplanen har tagits fram 10.6.2014 av 
Haahtelarakennuttaminen Ab. För idrottshallen har reserverats en tomt 
för idrottsbyggnader (YU) 21677/5, som ägs av Helsingfors stad och för 
vilken stadsfullmäktige 9.4.2014 (106 §) har fastställt arrendegrunder 
som gäller från en av fastighetsnämnden bestämd tidpunkt till 
31.12.2075.

Arcadahallens verksamhetslokal i två våningar består av en s.k. 
redskapscentral som utrustats för träning och övning av färdigheter 
(ca 900 m²), en gymnastiksal som lämpar sig särskilt för bollsporter 
(ca 600 m²) och stödlokaler (omklädnings och duschrum, redskaps 
och servicelokaler, ca 300 m²). Hallen har planerats för Arcadas egen 
undervisningsverksamhet och dess Avdelning för hälsa och 
välbefinnande, men också för privatanvändare och idrottsföreningar 
utanför Arcada.

Stiftelsen har under våren 2014 utrett möjligheten att hyra ut hallen för 
företagsverksamhet med fokus på aktiv motion. Enligt utredningen är 
det möjligt att hyra ut och administrera en del av hallen på ca 1 000 m² 
särskilt under vardagskvällar och veckoslut. Dessutom visar en 
undersökning som utförts år 2012 under ledning av Finlands 
Gymnastikförbund att flera lokala gymnastikförbund är villiga att flytta 
sin verksamhet till den nya redskapscentralens lokaler. Genom 
uthyrningsverksamheten är det sålunda möjligt att uppnå en hög 
användningsgrad för idrottshallen året runt.

Enligt projektplanen räcker byggandet av Arcadahallen cirka ett år och 
det är meningen att byggarbetet inleds under början av år 2015. 
Hallens anläggningskostnader är 7 200 000 euro, vars finansiering 
uppdelas enligt följande:

Stiftelsen Arcada                      1 300 000 euro
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Andra stiftelser och fonder        3 000 000 euro

Helsingfors stad                        2 900 000 euro

Arcadahallen aktiveras i stiftelsens balansräkning för 
anläggningstillgångar. Stiftelsen Arcada ansvarar för 
byggherreverksamheten och underhållet av hallen och för projektets 
finansieringskostnader. Det är meningen att hyresinkomsterna som 
hallen genererar används för att täcka arrende och 
underhållskostnaderna.

Av anläggningskostnaderna för hallen är endast den andel på 40 % 
som ansöks om hos Helsingfors stad lånekapital. Stiftelsen Arcada 
erbjuder som säkerhet för lånet pantsedlar som motsvarar 50 % av 
Fastighets Ab Arcada Novas aktier (nr 526–1050) och 90 % av 
säkerhetsvärdet på dessa, som räknas utifrån balansvärdet, räcker till 
för att täcka det ansökta lånekapitalet. Stiftelsen Arcada har för tillfället 
av staden beviljade (Stn 24.6.2002, 936 §, Stn 7.4.2003, 446 §, och Stn 
7.1.2004, 14 §) budgetlån på totalt 16 000 000 euro, för vilka staden 
färdigt har som säkerhet 50 % av Fastighet Ab Arcada Novas aktier 
(nr 1–525). De här lånen är amorteringsfria så länge som Arcadahusets 
byggnad används som skola.

Stadstyrelsen konstaterar att idrottsnämnden 7.10.2014 (159 §) har 
gett ett utlåtande där den tillstyrker Stiftelsen Arcadas låneansökan och 
konstaterar bland annat att stiftelsens verksamhet är långvarig och 
etablerad och att stiftelsen är solvent. Den egentliga verksamheten 
ansvarar endast för hallens operativa utgifter vilket ger en sund grund 
för förvaltandet av idrottshallens driftsekonomi. Vidare enligt utlåtandet 
stämmer Stiftelsen Arcadas plan att bygga en ny idrottshall i 
Arabiastranden överens med Helsingfors stads målsättningar. Hallen 
erbjuder utökade motionsmöjligheter för studerandena i området och 
för idrottsföreningarna i Helsingfors. Slutligen konstaterar 
idrottsnämnden att lånet som söks är i enlighet med reglerna för fonden 
för idrotts och friluftsanläggningar.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandet och föreslår att stadsfullmäktige 
beslutar bemyndiga stadsstyrelsen att bevilja Stiftelsen Arcada ett lån 
på 2 900 000 euro ur fonden för idrotts och friluftsanläggningar för 
byggandet av Arcadahallen. I fonden för idrotts och 
friluftsanläggningar finns med beaktande av fondreserveringar cirka 
6 500 000 euro att tillgå.

Om stadsfullmäktige beslutar bemyndiga stadsstyrelsen att bevilja 
lånet, kommer stadsstyrelsen i sitt verkställighetsbeslut att uppmana 
stadskansliets ekonomi och planeringsavdelnings 
finansförvaltningsenhet att upprätta de behövliga lånedokumenten.
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Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Heikki Kohi, finansexpert, telefon: 310 36124

heikki.kohi(a)hel.fi

Bilagor

1 Lainahakemus
2 Hankesuunnitelma

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Hakija Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Liikuntalautakunta
Kaupunginkanslia/Talous ja suunnitteluosasto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 15.12.2014 § 1320

HEL 2014010271 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen 
myöntämään Stiftelsen Arcada säätiölle urheilu ja 
ulkoilulaitosrahastosta 2 900 000 euron lainan Arcadahallen
liikuntahallin rakentamiseen seuraavin ehdoin:

Lainaaika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 20 vuoden 
kuluessa lainan nostosta

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on vallitsevan peruskoron 
(0,5 %) suuruinen ilman marginaalia

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava 50 % Fastighets Ab 
Arcada Novan osakkeista tai muu kaupunginkanslian talous ja 
suunnitteluosaston hyväksymä vakuus

Lainan erityisehdot: Lainaajan kolme ensimmäistä vuotta ovat 
lyhennysvapaita



Helsingfors stad Protokoll 1/2015 240 (394)
Stadsfullmäktige

Kj/15
14.01.2015

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 1113 +358 9 310 1641 02012566 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

Käsittely

15.12.2014 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Jussi Pajunen

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Heikki Kohi, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 36124

heikki.kohi(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 07.10.2014 § 159

HEL 2014010271 T 02 05 03 00

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon 
koskien Stiftelsen Arcadan lainahakemusta:

Liikuntalautakunta puoltaa, että Stiftelsen Arcadalle myönnettäisiin 
urheilu ja ulkoilulaitosrahastosta 2 900 000 euron laina liikuntahallin 
rakentamista varten.

Stiftelsen Arcada säätiö ylläpitää Ammattikorkeakoulu Arcadaa 
Helsingissä Arabianrannassa. Arcadassa on noin 2500 opiskelijaa. 
Alueella toimii lisäksi ammattioppilaitos Prakticum (n. 700 opiskelijaa) 
ja Diakammattikorkeakoulu (n. 1000 opiskelijaa). Arabianrannassa on 
myös opiskelijaasuntoja noin 700 opiskelijalle.

Arcadaammattikorkeakoulussa on liikunnanohjaajien ja terveyden 
edistämisen koulutusohjelma sekä fysioterapian koulutusohjelma. 
Arcadan nykyiset tilat ovat näiden koulutusohjelmien tarpeisiin 
riittämättömät. Tästä johtuen Arcada ryhtyi muutama vuosi sitten 
selvittämään erillisen liikuntahallin rakentamista alueelle. 

Ammattikorkeakoulun koulutusohjelmien oma käyttö ei 
kokonaisuudessaan täytä hallin koko kapasiteettia, joten halli voi 
palvella myös muita käyttäjäryhmiä. Arcada teetti vuosina 20112012 
selvityksen eri lajien sisäliikunnan olosuhdetarpeista. Selvityksen 
mukaan erityisesti taitovalmennuslajeilla ja taitoharjoittelulla eri lajeissa 
on suuri puute harjoitustiloista.

Liikuntahalliin on selvityksen pohjalta suunniteltu telinevoimistelutila (n. 
900 m2), palloiluhalli (n. 600 m2) ja muita liikuntaa tukevia oheistiloja 
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(n. 190 m2). Muita tiloja rakennuksessa on vajaa 400 m2, jolloin 
rakennuksen koko nettoala on noin 2090 m2.

Liikuntahalli sijoittuu kortteliin 21677 tontille 5 (Kyläsaarenkuja), jonka 
omistaa Helsingin kaupunki. Tontin rakennusoikeus on 3500 kem2 ja 
tontin asemakaava on lainvoimainen. Stiftelsen Arcada on neuvotellut 
kiinteistöviraston kanssa tontin vuokraamisesta liikuntahallin 
rakentamista varten. Vuokrasopimus tehdään, kun hankkeen 
rahoituspäätökset ovat varmistuneet.

Liikuntahallin arvioidut rakennuskustannukset ovat
Rakennuksen hinta               7 048 000 euroa
Rakennusaikainen tontin vuokra  22 000 euroa
Rakennusaikaiset korot             130 000 euroa
Yhteensä                             7 200 000 euroa

Rakennuksen hintaa nostavat tontin vaativat pohjaolosuhteet, 
vilkasliikenteisen Hermannin rantatien asettamat 
ääneneristysvaatimukset sekä rakennuksen julkisivuvaatimukset.

Liikuntahalli rahoitetaan seuraavasti:

Stiftelsen Arcada               1 300 000 euroa  
Muut säätiöt ja rahastot      3 000 000 euroa
Helsingin kaupungin laina      2 900 000 euroa
Yhteensä                        7 200 000 euroa

Stiftelsen Arcadan toiminta on pitkäaikaista ja vakiintunutta. Säätiö on 
vakaavarainen. Muun kuin velkapääoman määrä on tässä hankkeessa 
moniin muihin vastaaviin verrattuna poikkeuksellisen suuri. Säätiö 
kattaa hakemuksen mukaan rakentamisesta aiheutuvat pääomamenot, 
jolloin varsinaisen toiminnan vastuulle jäävät vain hallin operatiiviset 
menot. Tämä antaa terveen pohjan liikuntahallin käyttötalouden 
hallinnalle. Liikuntatilojen käyttö päivisin ammattikorkeakoulun 
opetustoimintaan ja iltaisin sekä viikonloppuisin muuhun 
liikuntatoimintaan varmistaa tilojen korkean käyttöasteen.      

Stiftelsen Arcada perustaa talon ylläpitämiseksi joko erillisen 
kiinteistöosakeyhtiön tai hallinnoi sitä suoraan itse kuten myös muita 
alueella sijaitsevia kiinteistöjään. Liikuntatilat saatetaan vuokrata myös 
jonkin yksityisen yrityksen operoitavaksi.

Stiftelsen Arcadan suunnitelma rakentaa Arabianrantaan uusi 
liikuntahalli on Helsingin kaupungin tavoitteiden mukainen. Liikuntahalli 
tarjoaa lisää liikuntamahdollisuuksia alueen opiskelijoille ja 
helsinkiläisille liikuntaseuroille. Tämä edistää liikunnan määrän 



Helsingfors stad Protokoll 1/2015 242 (394)
Stadsfullmäktige

Kj/15
14.01.2015

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 1113 +358 9 310 1641 02012566 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

lisääntymistä kaupungissa ja sitä kautta tuottaa positiivisia fyysisen ja 
psyykkisen hyvinvoinnin vaikutuksia.

Helsingin kaupungin urheilu ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukaan 
sen varoja voidaan käyttää urheilu ja ulkoilulaitoksia palvelevien 
laitosten rakennustöiden rahoittamiseen. Stiftelsen Arcadan 
lainahakemus on urheilu ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen ehdon 
mukainen.

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812
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§ 16
Ny instruktion för byggtjänsten (Stara)

HEL 2014012500 T 00 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
godkänna följande nya instruktion för byggtjänsten med 1.2.2015 som 
ikraftträdandedatum:

INSTRUKTION FÖR HELSINGFORS STADS BYGGTJÄNST

1 §

Verksamhetsområde

Helsingfors stads byggtjänst, vilken lyder under nämnden för tekniska 
tjänster, tillhandahåller expert, produktions och underhållstjänster som 
hör till byggbranschen och till miljövård och logistik, främst för 
stadskoncernen, i enlighet med de av stadsfullmäktige och 
stadsstyrelsen godkända målen.

Verket använder namnet Stara i sin verksamhet.

2 §

Organisation 

Vid verket finns följande avdelningar:

 förvaltning

 stadstekniskt byggande

 stadstekniskt underhåll

 logistik

 byggteknik

 miljövård

Beslut om indelning av avdelningarna i enheter på byrånivå fattas av 
nämnden.

3 §

Ledarskap
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Chef för verket är verkställande direktören, och denne leder verket och 
ansvarar för att de godkända målen nås.

Cheferna för avdelningarna är enhetschefer, och dessa leder 
avdelningarna och ansvarar för att de godkända målen nås.

4 §

Verksamhetsområde för avdelningen förvaltning

Avdelningen svarar för verkets centraliserade förvaltningstjänster i 
enlighet med de godkända målen.

5 §

Verksamhetsområde för avdelningen stadstekniskt byggande 

Avdelningen tillhandahåller byggtjänster som gäller kommunalteknik 
och allmänna områden och experttjänster som gäller jord och 
berggrunden, i enlighet med de godkända målen.

6 §

Verksamhetsområde för avdelningen stadstekniskt underhåll

Avdelningen tillhandahåller underhållstjänster som gäller 
kommunalteknik och allmänna områden, i enlighet med de godkända 
målen.

7 §

Verksamhetsområde för avdelningen logistik 

Avdelningen tillhandahåller material, materiel och transporttjänster i 
enlighet med de godkända målen.

8 §

Verksamhetsområde för avdelningen byggteknik

Avdelningen tillhandahåller bygg och underhållstjänster som gäller 
fastigheter, i enlighet med de godkända målen.

9 §

Verksamhetsområde för avdelningen miljövård 

Avdelningen tillhandahåller tjänster som gäller renhållning i 
vattenområden, växtproduktion och naturliga grönområden, i enlighet 
med de godkända målen.
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10 §

Verkschefens uppgifter

Verkschefen har, om han inte ålagt någon annan tjänsteinnehavare 
detta, till uppgift

1) att godkänna verksamhetsstadgor

2) att se till att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs

3) att förflytta en anställd vid verket och motsvarande tjänst eller 
befattning från en avdelning till en annan, efter att ha hört cheferna i 
fråga, den anställde själv och, på begäran av denne, 
förtroendemannen

4) att verkställa kollektivavtal och motsvarande avtal som gäller 
personalen, med beaktande av det som är föreskrivet i instruktionen för 
stadsstyrelsen

5) att på stadens vägnar ansöka om statsandelar och understöd och 
därmed jämförliga förmåner som hänför sig till verkets 
verksamhetsområde, dock inte om medel från Europeiska unionen, och 
att föra stadens talan i fråga om detta

6) att ansöka om myndighetstillstånd som hänför sig till verkets 
verksamhetsområde.

Verkschefen ska dessutom utföra övriga uppgifter föreskrivna av 
stadsdirektören, biträdande stadsdirektören i fråga och nämnden.

11 §

Avdelningschefernas uppgifter

Avdelningscheferna ska utföra uppgifter föreskrivna av stadsdirektören, 
biträdande stadsdirektören i fråga, nämnden och verkschefen.

12 §

Förhinder

Då verkschefen är förhindrad sköts hans uppgifter av en 
avdelningschef förordnad av nämnden.

Då en avdelningschef är förhindrad sköts hans uppgifter av en 
tjänsteinnehavare förordnad av verkschefen.

13 §



Helsingfors stad Protokoll 1/2015 246 (394)
Stadsfullmäktige

Ryj/16
14.01.2015

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 1113 +358 9 310 1641 02012566 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor för verkschefen och avdelningscheferna är högre 
högskoleexamen och erfarenhet av administration och ledarskap.

Behörighetsvillkoren för den övriga personalen bestäms av den som 
verkställer valet.

14 §

Anställning av personal

Verkschefen anställs av stadsfullmäktige sedan nämnden gett 
utlåtande om de sökande.

Avdelningscheferna anställs av stadsstyrelsen sedan nämnden gett 
utlåtande om de sökande.

Cheferna för enheterna på byrånivå anställs av nämnden.

Den övriga personalen anställs av verkschefen eller den som han 
förordnat.

15 §

Framställningar och utlåtanden till utomstående

Framställningar och utlåtanden från verket till sådana som inte hör till 
staden ska gå via stadsstyrelsen, frånsett de fall då detta på grund av 
att ärendet har ringa principiell och ekonomisk betydelse måste anses 
vara onödigt eller då något annat är föreskrivet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Rakentamispalvelun johtosääntöehdotus
2 Rakentamispalvelun (Stara) nykyinen johtosääntö
3 Osastojen yhdistämisen edut ja tavoitteet
4 Rakentamispalvelun henkilöstöryhmän lausunto
5 Teknisen palvelun lautakunnan esityslistateksti
6 Sääntötoimikunnan lausunto
7 Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.
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Föredragandens motiveringar

Nämnden för tekniska tjänster föreslog 30.10.2014 att instruktionen för 
byggtjänsten skulle ändras.

Byggtjänstens förslag till ny instruktion utgör bilaga 1, den gällande 
instruktionen bilaga 2, en promemoria från byggtjänsten om fördelar 
och mål med en sammanslagning av avdelningar bilaga 3, ett utlåtande 
från byggtjänstens personalgrupp bilaga 4 och texten i ärendet i fråga 
på föredragningslistan för nämnden för tekniska tjänster bilaga 5.  

Stadsstyrelsen påpekar att byggtjänsten inrättades 1.1.2009. Vissa 
ändringar i instruktionen trädde i kraft 1.1.2013.  

Byggtjänstens nuvarande organisation utgörs av de sju avdelningarna 
geotjänster, förvaltning, stadstekniskt byggande, stadstekniskt 
underhåll, logistik, byggteknik och miljövård. Avdelningen geotjänster 
tillhandahåller grundundersöknings och mätningstjänster som gäller 
jord och berggrunden, likaså iståndsättnings och behandlingstjänster 
som gäller ren och förorenad mark. Den har ca 80 anställda. 
Avdelningen stadstekniskt byggande tillhandahåller byggtjänster som 
gäller kommunalteknik och allmänna områden. Den har ca 240 
anställda.

Byggtjänstens organisation föreslås bli ändrad så att avdelningen 
geotjänster och avdelningen stadstekniskt byggande slås ihop till en 
enda avdelning. Målet med sammanslagningen är att bättre, mer 
övergripande och mer kostnadseffektiva byggtjänster ska produceras 
på ett mer ekonomiskt sätt. Sammanslagningen gör funktionerna 
klarare och förbättrar byggtjänstens totala produktivitet. Synergivinster 
kan fås bl.a. i skötseln av stödfunktioner och upphandlingar och i 
användningen av personalresurser.

Organisationsförändringen påverkar vissa anställningar. Det är tänkt att 
enhetschefen vid avdelningen geotjänster ska bli enhetschef vid den 
sammanslagna avdelningen och att lönen för tjänsten ska justeras så 
att den är i överensstämmelse med de uppgifter chefen för den nya 
avdelningen har. Tjänsten som enhetschef vid avdelningen 
stadstekniskt byggande ombildas till ett arbetsavtalsförhållande, och 
tjänsteinnehavaren har samtyckt till att övergå till andra uppgifter vid 
byggtjänsten. Anställningsfrågorna har beretts i samråd med 
stadskansliets personalavdelning. 

De av nämnden föreslagna ändringarna har behandlats vid 
samarbetsförhandlingar mellan personalen och arbetsgivaren i enlighet 
med stadens samarbetsavtal och lagen om samarbete mellan 
kommunala arbetsgivare och arbetstagare. Förhandlingarna fördes i 
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byggtjänstens personalgrupp 27.10.2014 och i stadens 
personalkommitté 28.10.2014. Personalgruppen tillstyrker de 
föreslagna ändringarna.

Stadgekommittén behandlade instruktionsförslaget 18.11.2014. Den 
anser de föreslagna ändringarna vara motiverade. Utlåtandet utgör 
bilaga 6.

Stadsstyrelsens förslag överensstämmer med stadgekommitténs.

Personalkommitténs instruktionssektion behandlade ärendet 
24.11.2014. Den tillstyrker stadgekommitténs förslag. Utlåtandet utgör 
bilaga 7.

Avsikten är att den nya instruktionen ska träda i kraft 1.2.2015. 

Om stadsfullmäktige godkänner beslutsförslaget kommer 
stadsstyrelsen vid verkställigheten 

att förflytta enhetschef Hannu Halkola till tjänsten som enhetschef vid 
avdelningen stadstekniskt byggande (anställningsnummer 060359) 
med en lön på 6 059,61 euro i månaden, räknat från 1.2.2015 

att ombilda en tjänst som enhetschef (anställningsnummer 053035) till 
ett arbetsavtalsförhållande som utvecklingschef (anställningsnummer 
053035), räknat från 1.2.2015.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Rakentamispalvelun johtosääntöehdotus
2 Rakentamispalvelun (Stara) nykyinen johtosääntö
3 Osastojen yhdistämisen edut ja tavoitteet
4 Rakentamispalvelun henkilöstöryhmän lausunto
5 Teknisen palvelun lautakunnan esityslistateksti
6 Sääntötoimikunnan lausunto
7 Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto

Tiedoksi; Kunnallisvalitus, valtuusto

Stara
Kaupunginkanslia
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Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.01.2015 § 7

HEL 2014012500 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto 
päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa rakentamispalvelun johtosäännön 
kuulumaan 1.2.2015 lukien seuraavasti.

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN JOHTOSÄÄNTÖ

1 §

Toimiala 

Helsingin kaupungin rakentamispalvelu tuottaa teknisen palvelun 
lautakunnan alaisena rakennusalan, ympäristönhoidon ja logistiikan 
asiantuntija, tuotanto ja ylläpitopalveluja ensisijaisesti 
kaupunkikonsernissa kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen 
hyväksymien tavoitteiden mukaisesti.

Virasto käyttää toiminnassaan nimeä Stara.

2 §

Organisaatio 

Virastossa on seuraavat osastot:

  hallinto

  kaupunkitekniikan rakentaminen

  kaupunkitekniikan ylläpito

  logistiikka

  rakennustekniikka

  ympäristönhoito

Osaston toimistotasoisesta yksikköjaosta päättää lautakunta.

3 §

Johtaminen 
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Viraston päällikkönä on toimitusjohtaja, joka johtaa viraston toimintaa ja 
vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan. 

Osaston päällikkönä on yksikönjohtaja, joka johtaa osaston toimintaa ja 
vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

4 §

Hallinnon toimiala 

Hallinto huolehtii viraston keskitetyistä hallintopalveluista hyväksyttyjen 
tavoitteiden mukaisesti.

5 §

Kaupunkitekniikan rakentamisen toimiala

Kaupunkitekniikan rakentaminen tuottaa kunnallistekniikan ja yleisten 
alueiden rakentamispalveluja sekä maa ja kallioperään liittyviä 
asiantuntijapalveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

6 §

Kaupunkitekniikan ylläpidon toimiala

Kaupunkitekniikan ylläpito tuottaa kunnallistekniikan ja yleisten 
alueiden ylläpitopalveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

7 §

Logistiikan toimiala 

Logistiikka tuottaa materiaali, kalusto ja kuljetuspalveluja 
hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

8 §

Rakennustekniikan toimiala

Rakennustekniikka tuottaa kiinteistöjen rakentamis ja 
kunnossapitopalveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

9 §

Ympäristönhoidon toimiala

Ympäristönhoito tuottaa vesialueiden puhtaanapidon, kasvintuotannon 
ja luonnonmukaisten viheralueiden palveluja hyväksyttyjen tavoitteiden 
mukaisesti.

10 §
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Viraston päällikön tehtävät

Viraston päällikön tehtävänä on, ellei hän ole määrännyt tehtävää 
muulle viranhaltijalle,

1) hyväksyä toimintasäännöt

2) huolehtia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta

3) siirtää viraston palveluksessa oleva henkilö ja vastaava virka tai 
tehtävä viraston osastosta toiseen asianomaisia esimiehiä, 
asianomaista henkilöä sekä tämän sitä pyytäessä luottamusmiestä 
kuultuaan

4) panna täytäntöön henkilökuntaa koskevat virka ja 
työehtosopimukset sekä vastaavat sopimukset huomioon ottaen, mitä 
kaupunginhallituksen johtosäännössä on määrätty

5) hakea kaupungin puolesta, lukuun ottamatta Euroopan Unionin 
rahoitusta, viraston toimialaan kuuluvat valtionosuudet ja avustukset 
sekä niihin verrattavat etuudet ja käyttää näissä asioissa kaupungin 
puhevaltaa

6) hakea viraston toimialaan kuuluvat viranomaisluvat.

Lisäksi viraston päällikkö suorittaa kaupunginjohtajan, asianomaisen 
apulaiskaupunginjohtajan ja lautakunnan määräämät muut tehtävät.

11 §

Osaston päällikön tehtävät

Osaston päällikkö suorittaa kaupunginjohtajan, asianomaisen 
apulaiskaupunginjohtajan, lautakunnan ja viraston päällikön 
määräämät tehtävät.

12 §

Estyneenä oleminen 

Viraston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa 
lautakunnan määräämä osaston päällikkö.

Osaston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa viraston 
päällikön määräämä viranhaltija.

13 §

Kelpoisuusvaatimukset
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Viraston päällikön ja osastojen päälliköiden kelpoisuusvaatimuksena on 
ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto ja 
johtamistehtävistä.

Muulta henkilökunnalta vaadittavan kelpoisuuden määrää valinnan 
suorittaja.

14 §

Henkilökunnan ottaminen

Viraston päällikön ottaa kaupunginvaltuusto lautakunnan annettua 
hakijoista lausuntonsa.

Osaston päällikön ottaa kaupunginhallitus lautakunnan annettua 
hakijoista lausuntonsa.

Toimistotasoisen yksikön päällikön ottaa lautakunta.

Muun henkilökunnan ottaa viraston päällikkö tai hänen määräämänsä.

15 §

Esitykset ja lausunnot ulkopuolisille

Viraston esitykset ja lausunnot kaupungin ulkopuolisille on toimitettava 
kaupunginhallituksen välityksellä, jollei tätä asian vähäisen 
periaatteellisen tai taloudellisen merkityksen johdosta ole pidettävä 
tarpeettomana tai ellei toisin ole määrätty.

Käsittely

07.01.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään siten, että esittelijän perusteluiden neljännen 
kappaleen viimeinen lause korjataan kuulumaan seuraavasti:

"Geopalvelussa on noin 80 henkilöä ja kaupunkitekniikan 
rakentaminenosastossa noin 240 henkilöä."

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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Teknisen palvelun lautakunta 30.10.2014 § 168

HEL 2014012500 T 00 01 00

Päätös

Teknisen palvelun lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että 
se esittäisi kaupunginvaltuustolle Helsingin kaupungin 
rakentamispalvelun

 osaston kaupunkitekniikan rakentaminen uudeksi 
toimialakuvaukseksi

Kaupunkitekniikan rakentaminen tuottaa kunnallistekniikan ja yleisten 
alueiden rakentamispalveluja sekä maa ja kallioperään liittyviä 
asiantuntijapalveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

 osaston geopalvelu yhdistämisestä ja yksikönjohtajan viran 
siirtämisestä kaupunkitekniikan rakentaminen osastoon

ja että edellä mainitut muutokset tulisivat voimaan 1.1.2015 lukien. 

Lisäksi teknisen palvelun lautakunta päätti esittää 
kaupunginhallitukselle, että se päättäisi esittää kaupunginvaltuustolle, 
että kaupunginvaltuusto päättäisi hyväksyä liitteenä olevan ehdotuksen 
Helsingin kaupungin rakentamispalvelun johtosäännöksi. Ehdotus 
sisältää yllä olevat muutosehdotukset.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Timo Martiskainen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 39269

timo.martiskainen(a)hel.fi
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§ 17
Arrendegrunder för två småhustomter i Solvik i Nordsjö (tomterna 
54288/7 och 54289/2)

HEL 2014014025 T 10 01 01 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
bemyndiga fastighetsnämnden att från en av nämnden bestämd 
tidpunkt till 31.12.2075 utarrendera tomten nr 7 i kvarteret nr 54288 och 
tomten nr 2 i kvarteret nr 54289 i 54 stadsdelen (Nordsjö, Solvik), vilka 
tas upp i detaljplaneändringen nr 11598, på följande villkor:

1

Årsarrendet för de småhustomter (AP) som ingår i 
detaljplaneändringen nr 11598 för Solvik och på vilka 
bostadsrättsbostäder med statligt räntestöd ska byggas bestäms så att 
poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 
= 100” motsvaras av priset 33 euro per kvadratmeter våningsyta.

Eventuella affärs, kontors eller arbetslokaler som byggs på tomten 
beaktas på samma sätt som bostäder då arrendet bestäms. De lokaler 
som enligt detaljplanen får byggas utöver den i detaljplanen angivna 
våningsytan beaktas inte då arrendet bestäms.

Bostadskomplement som byggs utöver våningsytan i detaljplanen 
beaktas inte då arrendet bestäms.

2

I fråga om bostadstomter tas 80 % av årsarrendet ut så länge ett 
statligt bostadslån som beviljats för byggande av bostadshus på tomten 
inte har återbetalats i sin helhet eller så länge staten betalar 
räntegottgörelse (räntestöd) för ett lån som beviljats för detta 
byggande.

3

I övrigt gäller sedvanliga arrendevillkor för bostadstomter och av 
fastighetsnämnden eventuellt föreskrivna tilläggsvillkor.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
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Bilagor

1 Sijaintikartta ja ote asemakaavasta

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Det har ordnats flera tävlingar om tomtöverlåtelse om tomterna 
54288/7 och 54289/2. Tävlingarna har dock inte lett till tomtöverlåtelse 
eftersom antingen vinnaren avstått från projektet eller de inkomna 
anbuden i pristävlingarna underskridit den godtagbara prisnivån. Därför 
har tomterna överförts till tomtutbudet för den fortlöpande tomtansökan.

Fastighetsnämnden beslutade 29.4.2014 (238 §) på basis av den 
fortlöpande tomtansökan reservera tomterna 54288/7 och 54289/2 för 
TAAsumisoikeus Oy för planering av bostadsrättsbostäder med statligt 
räntestöd.

Avsikten är att utarrendera tomterna till TAAsumisoikeus Oy och därför 
föreslås det nu att arrendegrunder för tomterna ska fastställas.

Föredragandens motiveringar

Bakgrund

En tävling om tomtöverlåtelse för tomterna 54288/7 och 54289/2 
utlystes för första gången redan år 2008. Målet var att säkerställa att 
särskilt högklassiga ägarbostäder byggs i objektet. Fastighetsnämden 
beslutade 1.9.2009 (483 §) reservera tomterna för JM Suomi Oy som 
lämnade in förslaget med namnet Asunto Oy Sand 1 ja 2. Bolaget 
avstod dock från tomterna 28.10.2009 med anledning av att det 
allmänna ekonomiska läget blev svagare.

Stadsstyrelsen beslutade 14.6.2010 (772 §) ändra reserveringsvillkoren 
för tomterna så att tävlingen om tomtöverlåtelse ändrades till en 
anbudstävling. Bara ett anbud gavs om tomterna 54288/7 och 54289/2. 
Anbudet var klart underprissatt och förkastades därför.

En anbudstävling om de två tomterna 54288/7 och 54289/2 ordnades 
på nytt och tävlingen avslutades 15.10.2013. Inom den bestämda tiden 
kom det in två anbud. Devpro Oy gjorde ett anbud på 316 euro/m² vy 
och Rakennus ja Insinööritoimisto Tricon Oy ett anbud på 460 
euro/m² vy. Fastighetsnämnden beslutade 14.11.2013 (566 §) förkasta 
anbuden som för låga och överföra tomterna till utbudet för fortlöpande 
tomtansökan på basis av stadsstyrelsens beslut 28.1.2013 (139 §).
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Fastighetsnämnden beslutade 29.4.2014 (238 §) på basis av den 
fortlöpande tomtansökan reservera tomterna 54288/7 och 54289/2 för 
TAAsumisoikeus Oy för planering av bostadsrättsbostäder med statligt 
räntestöd.

Uppgifter om detaljplanen och tomten

Enligt detaljplanenändringen nr 11598 för Solvik, som godkändes av 
stadsfullmäktige 20.6.2007 och vann laga kraft 3.8.2007, hör tomterna 
54288/7 och 54289/2 till ett kvartersområde för småhus (AP).

Tomten 54289/2 har byggrätt på 966 m² vy. Tomtytan är 2 147 m² och 
adressen Solviksgränden 4. Tomten har förts in i fastighetsregistret 
19.6.2008.

Tomten 54288/7 har byggrätt på 1 076 m² vy. Tomtytan är 2 391 m² och 
adressen Svartviksgränden 4. Tomten har förts in i fastighetsregistret 
29.5.2008.

En karta över läget och ett utdrag ur detaljplanen finns som bilaga 1.

Jämförelseuppgifter

Det finns bara få jämförelseuppgifter om utarrendering av 
småhustomter i Solvik i Nordsjö eller i närområdet under de senaste 
åren. De flesta tomterna i området har överlåtits genom försäljning eller 
de är på något annat sätt i privat ägo.

Det konstateras som jämförbara uppgifter att stadsfullmäktige 1.2.2012 
(23 §) beslutade bemyndiga fastighetsnämnden att utarrendera tomten 
nr 2, på vilken fritt finansierade ägarbostäder ska byggas, i kvarteret 
nr 54286 i 54 stadsdelen (Nordsjö) på det villkor att årsarrendet för 
tomten bestäms så att poängtalet 100 för det officiella 
levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 36 
euro per kvadratmeter bostadsvåningsyta.

Förslag till arrendegrunder

Med beaktande av tomternas 54288/7 och 54289/2 disposition 
(småhus), besittningsform, lätta byggbarhet och läge i närheten av en 
metrostation och stranden föreslås det att årsarrendet för 
småhustomterna (AP) 54288/7 och 54289/2 i Solvik i Nordsjö bestäms 
så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 
1951 = 100” motsvaras av priset 33 euro per kvadratmeter 
bostadsvåningsyta.
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Bostadskomplement som enligt detaljplanebestämmelserna får byggas 
utöver den i detaljplanen angivna våningsytan föreslås inte bli beaktade 
då arrendet bestäms.

Affärs, kontors eller arbetslokaler som eventuellt byggs på tomterna 
54288/7 och 54289/2 beaktas på samma sätt som bostäder då 
arrendet bestäms.

I fråga om bostadstomter föreslås det att 80 % av årsarrendet tas ut så 
länge ett statligt bostadslån som beviljats för byggande av bostadshus 
på tomten inte har återbetalats i sin helhet eller så länge staten betalar 
räntegottgörelse (räntestöd) för ett lån som beviljats för detta 
byggande.

Arrendet som föreslås för tomterna motsvarar i nuvärdet ett 
kvadratmeterpris på cirka 629 euro och med beaktande av Ara
nedsättningen ett kvadratmeterpris på cirka 503 euro.

Arrendets teoretiska effekt på boendekostnaderna är då cirka 2,5 
euro/kvadratmeter bostadsyta i månaden och med beaktande av Ara
nedsättningen cirka 2,0 euro/kvadratmeter bostadsyta i månaden.

Enligt stadsfullmäktiges beslut 1.10.1980 (ärende nr 18) är årsarrendet 
för en bostadstomt 4 % av tomtens kalkylmässiga pris, som bestäms 
enligt tomtens huvudsakliga användningssyfte.

Arrendetiden som föreslås i fråga om båda bostadstomterna är cirka 60 
år, dvs. en arrendeperiod som utgår 31.12.2075.

Förslaget stämmer överens med fastighetsnämndens framställning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1 Sijaintikartta ja ote asemakaavasta

Tiedoksi; Kunnallisvalitus, valtuusto

Kiinteistölautakunta

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 08.12.2014 § 1291
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HEL 2014014025 T 10 01 01 02

Esitys

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan 
vuokraamaan Helsingin kaupungin 54. kaupunginosan (Vuosaari, 
Aurinkolahti) asemakaavan muutoksen nro 11598 mukaisen korttelin 
nro 54288 tontin nro 7 ja korttelin nro 54289 tontin nro 2 lautakunnan 
määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka seuraavin 
ehdoin:

1

Aurinkolahden asemakaavan muutokseen nro 11598 sisältyvien 
asuinpientalotonttien (AP), jotka toteutetaan valtion korkotukemana 
asumisoikeusasuntotuotantona, vuosivuokra määrätään pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” 
pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 33 euroa.  

Tontille mahdollisesti toteutettavien liike, toimisto tai työtilojen osalta 
peritään asuintiloja vastaavaa vuokraa. Siltä osin kuin asemakaava 
sallii tällaisten tilojen rakentamisen kaavassa osoitetun kerrosalan 
lisäksi, ei maanvuokraa peritä.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa. 

2

Asuntotonttien vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille 
rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion 
asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille 
rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella 
korkohyvitystä (korkotukea). 

3

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä 
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
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Kiinteistölautakunta 27.11.2014 § 585

HEL 2014014025 T 10 01 01 02

Kiinteistökartta 95/676 508, Solvikinkuja 4 / Svartvikinkuja 4

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta 
oikeutetaan vuokraamaan Helsingin kaupungin 54. kaupunginosan 
(Vuosaari, Aurinkolahti) asemakaavan muutoksen nro 11598 mukaisen 
korttelin 54288 tontti 7 ja korttelin 54289 tontti 2 lautakunnan 
määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka seuraavin 
ehdoin:

1

Aurinkolahden asemakaavan muutokseen nro 11598 sisältyvien 
asuinpientalotonttien (AP), jotka toteutetaan valtion korkotukemana 
asumisoikeusasuntotuotantona, vuosivuokra määrätään pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” 
pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 33 euroa.  

Tontille mahdollisesti toteutettavien liike, toimisto tai työtilojen osalta 
peritään asuintiloja vastaavaa vuokraa. Siltä osin kuin asemakaava 
sallii tällaisten tilojen rakentamisen kaavassa osoitetun kerrosalan 
lisäksi, ei maanvuokraa peritä.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa. 

2

Asuntotonttien vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille 
rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion 
asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille 
rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella 
korkohyvitystä (korkotukea). 

3

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä 
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Katarina Nordberg, kiinteistölakimies, puhelin: 310 31800
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katarina.nordberg(a)hel.fi
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§ 18
Delgeneralplan för Björkholmen (nr 12180)

HEL 2012003532 T 10 03 02 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
godkänna delgeneralplan för Björkholmen med omgivande 
vattenområde i 31 stadsdelen (Drumsö) enligt ritning nr 12810, daterad 
11.12.2012 och ändrad 8.4.2014 och 28.10.2014, och på de grunder 
som framgår av delgeneralplanebeskrivningen.

Stadsfullmäktige gav dessutom en uppmaning om att den fortsatta 
planeringen ska ske med beaktande av tillräckliga 
områdesreserveringar för tjänster, såsom skolor, och att det ska ägnas 
uppmärksamhet både åt minimering av olägenheterna från den ökande 
trafiken och åt förbindelserna för gång och cykeltrafik.

Dessutom beslutade stadsfullmäktige godkänna följande tre 
hemställningsklämmar:

1. Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av 
delgeneralplanen för Björkholmen att staden utreder 
möjligheterna att utvidga västra småbåtshamnen och förhandlar 
om vattenområdet med Esbo stad. (Sirpa AskoSeljavaara)

2. Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av 
delgeneralplanen för Björkholmen att det vid den fortsatta 
planeringen av området utreds hur utom skoltjänsterna också 
servicebehoven hos den åldrande befolkningen kan beaktas, 
såsom möjligheterna att inrätta en mångsidig servicecentral 
antingen på Björkholmen eller på Drumsö. (Maija Anttila)

3. Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av 
delgeneralplanen för Björkholmen att möjligheterna att 
iståndsätta gång och cykelförbindelserna från Drumsö till 
Björkholmens metrostation utreds. (UllaMarja Urho)

Behandling

Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att 
det under diskussionen hade framställts ett understött förslag, vars 
godkännande hade inneburit att behandlingen av ärendet avbryts. 
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Ordföranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina 
yttranden till frågan om återremiss av ärendet till stadsstyrelsen. 
Eventuella förslag till återremiss på andra grunder skulle framställas 
under denna diskussion.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde 
ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Yrjö Hakanen 
understödd av ledamoten Sirkku Ingervo under diskussionen hade 
föreslagit att stadsfullmäktige skulle besluta återremittera 
delgeneralplanen för Björkholmen till stadsstyrelsen för ny beredning 
utgående från att bygg och utfyllnadsvolymen minskas från det 
föreslagna.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande 
omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet 
röstar ja; vinner nej, har ledamoten Yrjö Hakanens förslag om 
återremiss godkänts.

1 omröstningen

JAförslag: Fortsättning
NEJförslag: Delgeneralplanen för Björkholmen återremitteras för ny 
beredning utgående från att bygg och utfyllnadsvolymen minskas från 
det föreslagna. 

Jaröster: 76
Outi AlankoKahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti 
Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa AskoSeljavaara, Harry Bogomoloff, 
Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura FinneElonen, Juha 
Hakola, Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika 
Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Mohammed Abdirahim Hussein, 
Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo 
Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, 
Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi 
Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Harri Lindell, Päivi Lipponen, 
Eija Loukoila, Jape Lovén, Pekka Majuri, Silvia Modig, Elina Moisio, 
Seija Muurinen, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo 
Nieminen, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom 
Packalén, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi 
Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika 
Raatikainen, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto 
Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi 
Sevander, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Kaarin 
Taipale, Pilvi Torsti, UllaMarja Urho, Thomas Wallgren, Jan 
Vapaavuori, Ville Ylikahri
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Nejröster: 5
Gunvor Brettschneider, Yrjö Hakanen, Sirkku Ingervo, Henrik Nyholm, 
Päivi Storgård

Blanka: 3
Sami Muttilainen, Björn Månsson, Marcus Rantala

Frånvarande: 2
Timo Laaninen, Osmo Soininvaara

Stadsfullmäktige hade beslutat fortsätta behandlingen av ärendet.

Efter att ha förklarat diskussionen i själva ärendet avslutad anförde 
ordföranden såsom redogörelse att följande tre hemställningsklämmar 
hade föreslagits under diskussionen:

Ledamoten Sirpa AskoSeljavaara understödd av ledamoten Seija 
Muurinen hade föreslagit följande hemställningskläm:

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av delgeneralplanen för 
Björkholmen att staden utreder möjligheterna att utvidga västra 
småbåtshamnen och förhandlar om vattenområdet med Esbo stad.

Ledamoten Maija Anttila understödd av ledamoten Seija Muurinen 
hade föreslagit följande hemställningskläm:

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av delgeneralplanen för 
Björkholmen att det vid den fortsatta planeringen av området utreds hur 
utom skoltjänsterna också servicebehoven hos den åldrande 
befolkningen kan beaktas, såsom möjligheterna att inrätta en 
mångsidig servicecentral antingen på Björkholmen eller på Drumsö.

Ledamoten UllaMarja Urho understödd av ledamoten Seija Muurinen 
hade föreslagit följande hemställningskläm:

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av delgeneralplanen för 
Björkholmen att möjligheterna att iståndsätta gång och 
cykelförbindelserna från Drumsö till Björkholmens metrostation utreds.

Redogörelsen befanns vara riktig.

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först 
stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande 
omröstningsförfarande: Hemställningsklämmarna tas särskilt upp till 
omröstning.
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Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande 
omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Sirpa Asko
Seljavaaras förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter 
sig klämmen röstar nej.

2 omröstningen

JAförslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av 
delgeneralplanen för Björkholmen att staden utreder möjligheterna att 
utvidga västra småbåtshamnen och förhandlar om vattenområdet med 
Esbo stad.
NEJförslag: Motsätter sig

Jaröster: 52
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Sirpa AskoSeljavaara, Harry 
Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura 
FinneElonen, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Mari 
Holopainen, Rene Hursti, Nina Huru, Mohamed Abdirahim Hussein, 
Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, 
Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Harri 
Lindell, Päivi Lipponen, Pekka Majuri, Elina Moisio, Seija Muurinen, 
Björn Månsson, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, 
Matti Niiranen, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Jaana 
Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus 
Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille 
Rydman, Päivi Storgård, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla
Marja Urho, Jan Vapaavuori, Ville Ylikahri

Nejröster: 2
Sirkku Ingervo, Leo Stranius

Blanka: 30
Outi AlankoKahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Jussi 
Chydenius, Jasmin Hamid, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Jukka 
Järvinen, Seppo Kanerva, Emma Kari, Dan Koivulaakso, Vesa 
Korkkula, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Eija Loukoila, Jape Lovén, Silvia 
Modig, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Henrik Nyholm, Hannu Oskala, 
Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas 
Rantanen, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Johanna Sumuvuori, 
Thomas Wallgren

Frånvarande: 1
Osmo Soininvaara

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Sirpa AskoSeljavaaras 
förslag till hemställningskläm.
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Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande 
omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Maija Anttilas 
förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen 
röstar nej.

3 omröstningen

JAförslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av 
delgeneralplanen för Björkholmen att det vid den fortsatta planeringen 
av området utreds hur utom skoltjänsterna också servicebehoven hos 
den åldrande befolkningen kan beaktas, såsom möjligheterna att 
inrätta en mångsidig servicecentral antingen på Björkholmen eller på 
Drumsö.
NEJförslag: Motsätter sig

Jaröster: 52
Outi AlankoKahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, 
Sirpa AskoSeljavaara, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Laura 
FinneElonen, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, 
Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, 
Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Tuuli 
Kousa, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Pekka Majuri, Silvia 
Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, 
Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Henrik Nyholm, Sara Paavolainen, Osku 
Pajamäki, Pia Pakarinen, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, 
Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, 
Tomi Sevander, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, 
Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, UllaMarja Urho, Thomas 
Wallgren, Ville Ylikahri

Nejröster: 1
Rene Hursti

Blanka: 31
Hennariikka Andersson, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Matti 
Enroth, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Nina Huru, Mohamed 
Abdirahim Hussein, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Seppo Kanerva, 
Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi 
Koulumies, Minerva Krohn, Harri Lindell, Lasse Männistö, Jarmo 
Nieminen, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Tom Packalén, Jaana 
Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Tatu Rauhamäki, Risto 
Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Jan Vapaavuori

Frånvarande: 1
Osmo Soininvaara
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Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Maija Anttilas förslag till 
hemställningskläm.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande 
omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten UllaMarja 
Urhos förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig 
klämmen röstar nej.

4 omröstningen

JAförslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av 
delgeneralplanen för Björkholmen att möjligheterna att iståndsätta 
gång och cykelförbindelserna från Drumsö till Björkholmens 
metrostation utreds.
NEJförslag: Motsätter sig

Jaröster: 84
Outi AlankoKahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti 
Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa AskoSeljavaara, Harry Bogomoloff, 
Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, 
Laura FinneElonen, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Jasmin Hamid, 
Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene 
Hursti, Nina Huru, Mohamed Abdirahim Hussein, Nuutti Hyttinen, 
Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo 
Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, 
Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi 
Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Harri Lindell, Päivi Lipponen, 
Eija Loukoila, Jape Lovén, Pekka Majuri, Silvia Modig, Elina Moisio, 
Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari 
Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Henrik 
Nyholm, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Osku 
Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki 
Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo 
Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto 
Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi 
Sevander, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Ilkka 
Taipale, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, UllaMarja Urho, Thomas Wallgren, 
Jan Vapaavuori, Ville Ylikahri

Frånvarande: 1
Osmo Soininvaara

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten UllaMarja Urhos förslag till 
hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen
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Upplysningar
Katri Erroll, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Osayleiskaavaehdotuksen nro 12180 kartta, päivätty 11.12.2012, 
muutettu 8.4.2014 ja 28.10.2014

2 Osayleiskaavaehdotuksen nro 12180 selostus, päivätty 11.12.2012, 
muutettu 8.4.2014 ja 28.10.2014 sekä täydennetty 8.12.2014

3 Vuorovaikutusraportti 11.12.2012, täydennetty 21.10.2014
4 Kustannukset
5 Osa päätöshistoriaa

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino, liikenne 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Uudenmaan liitto
Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut kuntayhtymä
Helsingin seudun liikenne 
kuntayhtymä
Liikennevirasto
Helen Sähköverkko Oy

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Området är beläget väster om Drumsö, ungefär fem kilometer från 
Helsingfors stadskärna. Gränsen mellan Esbo och Helsingfors går 
mellan Björkholmen och Hanaholmen.

Planeringsområdet är en del av stadsdelen Drumsö i västra 
Helsingfors. Björkholmen vid Västerleden gränsar i väster till 
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kommungränsen mot Esbo och i öster till Enåsens område på Drumsö. 
I norr och söder omges området av havet. Till planeringsområdet hör 
Björkholmens markområde, omgivande havsområde, en del av 
Västerleden och landbankar öster och väster om Björkholmen. Till 
området hör dessutom marken vid Västerleden mellan vägen och 
kvartersområdena ända till Enåsvägens bro. Området har en areal på 
ca 58 hektar, varav ca 46 hektar utgör havsområde och ca 12 hektar 
landområde.

Delgeneralplanen gör det möjligt att planlägga bostäder för över 5 000 
personer, att utveckla Björkholmens centrum kring metrostationen och 
att bygga nya arbetsplatser för ca 3 800–4 500 anställda.

Stadsstrukturen på Björkholmen utgår från den nya metrostationen, 
kring vilken Björkholmens centrum bildas. Björkholmen har förstorats 
genom att där föreslås kompletterande utfyllnadsområden. Särdragen i 
skärgårdslandskapet har varit utgångspunkt för planeringen. 
Huvuddelen av området reserveras för boende. Arbetsplatsbyggandet 
och servicen koncentreras till närheten av Västerleden och 
metrostationen. Ett broliknande kvarter ovanför Västerleden binder ihop 
norra och södra delen av Björkholmen till en helhet vad stadsstrukturen 
beträffar.

Parkeringen förläggs i bostadskvarteren till de enskilda kvarteren. 
Parkeringsplatserna för kontoren och affärslokalerna i centrum 
planeras under kvarteren och centraliserat i en parkeringsanläggning 
ovan jord, som utgör en integrerad del av kontorskvarteret.

I området har anvisats två områden för småbåtshamn, vilka är avsedda 
som hamnar för de båtklubbar som redan är verksamma på 
Björkholmen. I norra delen av Björkholmen har det planerats en hamn 
avsedd för motorbåtar och paddlare. Dessutom finns det bryggplatser 
för invånarna i mindre enheter i området. Längs stränderna löper ett 
rekreationsstråk med förbindelse till strandstråket på Drumsö.

För Björkholmen har det planerats en ny planskild anslutning till 
Västerleden. Den planskilda anslutningen på Enåsen slopas, vilket gör 
det möjligt att bygga ett däck där. Av detta hör partiet väster om 
Enåsvägen till delgeneralplaneområdet. Mellan Drumsö och 
Björkholmen har det planerats en ny gatuförbindelse, 
Kopparviksvägen. Huvudstråket för gång och cykeltrafik mellan Esbo 
och Helsingfors centrum föreslås löpa strax norr om Västerleden.

Föredragandens motiveringar

I landskapsplanen för Nyland, fastställd 2006, är området för 
delgeneralplanen angivet som område för tätortsfunktioner genom 
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vilket löper en motorled (Västerleden) och en bana för regiontrafiken 
(metron). Längs planeringsområdets södra strand har det angetts ett 
behov av en grönförbindelse. Området är beläget inom 
huvudstadsregionens kust och skärgårdszon. I etapplandskapsplan 2, 
fastställd 2014 av miljöministeriet, har för området utöver de 
ovanstående angetts en beteckning om utvecklingsprincipen för ett 
område som ska förtätas och en trafiktunnel, som ersätter och 
preciserar den tidigare beteckningen för en bana för regiontrafik 
(metron). Delgeneralplanen för Björkholmen följer målen i 
landskapsplanen och etapplandskapsplanen genom att förtäta och 
effektivisera tätortsfunktionerna kring stationer med goda 
spårtrafikförbindelser. Den regionala förbindelsen för gång och 
cykeltrafik säkerställs genom ett stråk norr om Västerleden i förslaget 
till delgeneralplan.

I Generalplan 2002 är Björkholmen och en del av vattenområdet 
omkring upptagna som utredningsområde, i vilket markanvändningen 
avgörs genom en generalplan eller delgeneralplan. Enligt 
generalplanen löper en metro eller järnväg och en motorgata genom 
området. I Helsingfors underjordiska generalplan finns det i området en 
beteckning för en planerad tunnel för spårtrafik och station. Det aktuella 
förslaget till delgeneralplan följer Generalplan 2002 och den 
underjordiska generalplanen.

För området gäller detaljplanerna nr 7575 och 8892 från åren 1977 och 
1985. I de gällande detaljplanerna är den del av Björkholmen som finns 
söder om Västerleden, vattenområdet väster om holmen och 
Kopparvikens område upptagna som båthamnsområde. Södra spetsen 
av Björkholmen och delar i mitten av holmen är i detaljplanen upptagna 
som parkområde, dessutom finns det gatuområde på Björkholmen. 
Den del av Björkholmen som finns norr om Västerleden saknar 
detaljplan.

För området gäller dessutom detaljplanerna nr 11800 och 12075 från 
åren 2009 och 2012 för en metrotunnel och underjordiska områden 
med tanke på bygget av västmetron och för den östliga ingången till 
Björkholmens station.

Helsingfors stad äger Björkholmens område. Den till 
delgeneralplaneområdet hörande ön Borstan nordväst om Björkholmen 
är privatägd. Västerleden är i statens ägo.

Enligt de av stadsplaneringsnämnden godkända planeringsprinciperna 
har utgångspunkten för planeringen varit områdets skärgårdslandskap 
och maritima karaktär, det trafikmässigt ypperliga läget intill den nya 
metrolinjen och Västerleden och den funktionella balansen mellan 
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rekreation, boende, service och arbetsplatser. Att båtfunktionerna 
bevaras i området är viktigt när det funktionella innehållet och områdets 
identitet ska utformas. 

Planeringslösningen bygger på helhetsidén i det förslag som vann en 
allmän internationell idétävling om området, och idén har 
vidareutvecklats tillsammans med upphovsmakarna.

Trafikarrangemangen i delgeneralplanen baserar sig på 
områdesreserveringsplanen för Västerleden, som har utarbetats i 
samråd med NTMcentralen i Nyland. Lösningarna i 
områdesreserveringsplanen utgår från att Västerleden är en motorväg. 
I anslutning till detaljplaneläggningen utreds det om lösningarna i 
områdesreserveringsplanen kan göras lättare.

För att trafikarrangemangen på Västerleden ska kunna genomföras 
krävs det ett avtal med kostnadsansvar mellan Helsingfors stad och 
väghållaren, NTMcentralen i Nyland. Kostnaderna preciseras i 
vägplanen med början år 2015 i vägplanen, och i sammanhanget 
framställs också ett förslag om kostnadsfördelningen. Staten har i sina 
genomförandeprogram inte berett sig på att förbättra Västerleden vid 
Björkholmen, med motiveringen att en överdäckning av Västerleden 
inte baserar sig på vägtrafikens behov.

För att planen ska kunna genomföras fordras det dessutom omfattande 
vatten och markbyggnadsarbeten och krävande tunnel och 
däckskonstruktioner. Mängden fyllnadsjord har beräknats till ungefär 
1,3 miljoner kubikmeter teoretisk volym. Överdäckningen av 
Västerleden beräknas medföra kostnader på ca 34 mn euro (exkl. 
moms). Det har beaktats i planeringen att området eventuellt bebyggs i 
etapper. Den andel av kostnaderna för Enåstunneln som hänför sig till 
områdesbegränsningen i delgeneralplanen beräknas till 57 mn euro 
(exkl. moms). Utbyggnaden av Björkholmen kräver dock inte att 
trafiktunneln på Enåsen och däckskonstruktionerna anläggs.

Utbyggnaden av hela generalplaneområdet har beräknats medföra 
kostnader på sammanlagt 212–225 mn euro (ca 660–700 euro/m² vy) 
och inkomster på 226 mn euro (ca 700 euro/m² vy) för staden. 
Tomtinkomsterna för hela generalplaneområdet beräknas täcka 
stadens kostnader för utbyggnaden också om köpt sprängsten 
används vid utfyllnaden av området, vilket blir dyrare.

Kostnaderna för genomförandet av delgeneralplanen specificeras i 
bilaga 4.

Planeringsfaser och växelverkan
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Stadsstyrelsen godkände 2.10.2006 en lägesöversikt om planeringen 
av västmetron och beslutade att det när metrobeslutet har bekräftats är 
ändamålsenligt att inleda projektplaneringen av metron, planläggningen 
och arbetet på en delgeneralplan för Björkholmen.

Deltagande och växelverkan i fråga om delgeneralplanen har ordnats i 
enlighet med programmet för deltagande och bedömning från 2008 och 
under planeringen har det ett flertal gånger varit möjligt att komma med 
åsikter. Det lämnades in 85 skrivelser med åsikter om programmet för 
deltagande och bedömning och 64 om utkastet till delgeneralplan.

En internationell allmän idétävling om planeringen av Björkholmen 
arrangerades år 2009. Det var för första gången fråga om en 
stadsplaneringstävling i vilken de anonyma förslagen var offentligt 
tillgängliga på internet och i utställningslokalen Plattformen innan 
tävlingen avgjordes. Allmänheten hade möjlighet att kommentera 
förslagen, och tävlingsjuryn fick tillgång till materialet före sitt 
avgörande. Allmänheten fick också rösta på sin favorit, och det 
offentliggjordes vilken allmänhetens favorit var. Tävlingsmodellen har 
sedan dess blivit etablerad praxis i finländska allmänna arkitektur och 
stadsplaneringstävlingar.

Förslaget till delgeneralplan hölls offentlig framlagt 18.1–18.2.2013. Det 
gjordes tolv anmärkningar och en skrivelse lämnades in efter att 
förslaget hade varit framlagt. Helsingfors Energi/Helen Elnät Ab, Esbo 
stadsstyrelse, samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster, 
Trafikverket, Närings, trafik och miljöcentralen i Nyland, 
räddningsnämnden, miljönämnden, social och hälsovårdsnämnden, 
fastighetsnämnden, direktionen för stadsmuseet, idrottsnämnden, 
utbildningsnämnden och nämnden för allmänna arbeten gav dessutom 
utlåtande.

Med anledning av anmärkningarna och utlåtandena gjordes det 
väsentliga ändringar i förslaget till delgeneralplan, och 
stadsplaneringsnämnden beslutade 8.4.2014, 100 §, med anledning av 
ändringarna föreslå stadsstyrelsen att förslaget skulle läggas fram på 
nytt. Det ändrade förslaget till delgeneralplan hölls offentligt framlagt på 
nytt 23.5–23.6.2014. Det gjordes 17 anmärkningar mot förslaget.

Anmärkningarna och utlåtandena från båda perioderna då förslaget var 
framlagt och bemötandena med anledning av dessa framgår av 
rapporten om växelverkan (bilaga 3).

Anmärkningar

I de anmärkningar som gjordes under den senare perioden då förslaget 
var framlagt konstateras det bl.a. att kritiken mot planen inte har lett till 
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önskvärda planändringar. Ett nytt bostads och arbetsplatsområde vid 
metrobanan anses vara en felaktig utgångspunkt för planeringen. Den 
nuvarande användningen som rekreationsområde och 
verksamhetsområde för båtklubbar bör tas till utgångspunkt för 
planeringen av området. Antalet invånare och jobb anses vara för stort. 
Byggexploateringen har höjts, trots att den enligt anmärkningarna 
borde ha minskats.

Planen anses täppa till och ändra havslandskapet och skugga 
näromgivningen. Planen innehåller för mycket utfyllnad i havet. 
Vattenområdet mellan Björkholmen och Enåsudden är för smalt och 
fördärvar det öppna havslandskapet för dem som bor på Enåsudden, 
vilket innebär att värdet på fastigheterna på Enåsen sjunker. Effekterna 
av klimatförändringen har inte beaktats i tillräcklig grad, och det finns 
inte tillräckligt med service och rekreationsområden i planen.

Trafiklösningen anses vara invecklad. Korsningsarrangemanget vid 
Västerleden anses vara utrymmeskrävande och oklart. Olägenheterna 
med buller och trafikutsläpp förmodas öka i området och 
Drumsöbornas förbindelser till Västerleden bli sämre.

Båthamnarna anses vara för små för klubbverksamhet och utrymmet 
för vinteruppläggning alldeles för otillräckligt.

Det regionala planeringssamarbetet anses vara bristfälligt. En ändring 
av Västerleden till stadsboulevard och utsträckning av 
planeringsområdet över Esbogränsen skulle öppna nya alternativ för 
planeringen av Björkholmen.

Innehållet i anmärkningarna har refererats ämnesvis i den bifogade 
rapporten om växelverkan, och anmärkningarna har bemötts.

Utlåtanden

Närings, trafik och miljöcentralen i Nyland, Nylands förbund, 
samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster, samkommunen 
Helsingforsregionens trafik, Trafikverket, Helen Elnät Ab, 
räddningsnämnden, miljönämnden, nämnden för allmänna arbeten och 
fastighetsnämnden har gett utlåtande om det ändrade förslaget till 
delgeneralplan.

Närings, trafik och miljöcentralen i Nyland (NTMcentralen) 
konstaterar att den gett utlåtande om förslaget till delgeneralplan 
11.3.2013 och då framhållit att delgeneralplanen genomför de lokala 
markanvändningsmålen när det gäller att förtäta samhällsstrukturen 
och främja kollektivtrafiken. Landskapsplanen anses ha styrt 
planeringen i tillräcklig grad. NTMcentralen konstaterar att det som i 



Helsingfors stad Protokoll 1/2015 273 (394)
Stadsfullmäktige

Kaj/18
14.01.2015

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 1113 +358 9 310 1641 02012566 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

utlåtandet 11.3.2013 påpekades om en precisering av inverkningarna 
på vattendragen inte har beaktats konkret. Noggrannare utredningar 
bör göras innan delgeneralplanen godkänns. För trafikarrangemangen 
på Västerleden har det utarbetats en områdesreserveringsplan, i vilken 
det föreslås att Björkholmen ska få en ny planskild anslutning, att den 
nuvarande anslutningen vid Enåsen ska avlägsnas och att det utöver 
3+3 körfält ska reserveras plats för parallella körfält på Västerleden vid 
Björkholmen. Delgeneralplanen bör bevara möjligheten att genomföra 
lösningarna enligt områdesreserveringsplanen. Etapperna för 
trafikarrangemangen och markanvändningen bör anges i 
delgeneralplanematerialet. Gräsgrundet, som är värdefullt med tanke 
på de häckande fåglarna, bör få beteckningen SL i delgeneralplanen.

I de övriga utlåtandena konstaterades det att ändringarna i planen har 
förbättrat dess genomförbarhet. Planen innehåller alltjämt teknisk
ekonomiska utmaningar, av vilka den mest krävande är en 
däckskonstruktion över Västerleden. Planen på en delgeneralplan för 
Björkholmen har ansetts vara ett bra sätt att komplettera 
stadsstrukturen och värd att understödja. Det är fråga om en tillräckligt 
effektiv områdeshelhet som bygger på den nya spårförbindelsen.

Utlåtandena framgår i sin helhet av beslutshistorien. Utlåtandena 
refereras närmare och genmälena till dem finns i den bifogade 
rapporten om växelverkan.

Ändringar i förslaget till delgeneralplaneändring.

Anmärkningarna har i planläggningsarbetet beaktats på så sätt att 
delgeneralplanen särskilt omsorgsfullt eftersträvar en skala och 
kvartersstruktur som passar in i området och landskapet, trots den 
stora byggvolymen. Naturvärdena i området har beaktats i möjligaste 
mån. Förutsättningarna för bevarande av naturskyddsområdet i södra 
spetsen av holmen har tryggats med en tillräckligt öppen havssektor 
mot söder, de skär där fåglar häckar har lämnats i fred, 
levnadsförhållandena för fladdermöss har inte försämrats och 
utfyllnaden hålls måttlig så att olägenheterna för bottenorganismerna 
och fiskarnas livsmiljö blir begränsad. En lättare lösning för Västerleden 
utreds i syfte att minska det utrymme som landsvägsområdet kräver 
och sänka kostnaderna. I anslutning till beredningen av den nya 
generalplanen utreds möjligheten att ändra Västerleden till en 
stadsboulevard.

Till delgeneralplanebeskrivningen har med anledning av utlåtandena 
lagt en konsekvensbedömning som följer den uppdaterade utredningen 
med strömningsmodeller och som kompletterar de redan tidigare 
gjorda utredningarna om markanvändningens konsekvenser för 
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strömningarna, likaså ett schema över hur markanvändningen och 
trafikarrangemangen på Björkholmen genomförs etappvis. Det har inte 
ansetts vara ändamålsenligt att uppta Gräsgrundet som 
naturskyddsområde. Miljöcentralen bereder för närvarande ett 
naturskyddsprogram, i vilket det inte har ansetts vara nödvändigt att 
freda Gräsgrundet.

Ändringarna är inte väsentliga, och förslaget behöver därför inte läggas 
fram på nytt.

Beslutsförslaget följer stadsplaneringsnämndens justerade förslag. 
Stadsplaneringskontoret har kompletterats 
delgeneralplanebeskrivningen med det som gäller etapplandskapsplan 
2.

För att främja utbyggnaden av Björkholmsområdet bör det under 
arbetet på en detaljplan för området utredas om Västerledan kan 
ändras till gata och vilka kostnader och förpliktelser detta medför.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Katri Erroll, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Osayleiskaavaehdotuksen nro 12180 kartta, päivätty 11.12.2012, 
muutettu 8.4.2014 ja 28.10.2014

2 Osayleiskaavaehdotuksen nro 12180 selostus, päivätty 11.12.2012, 
muutettu 8.4.2014 ja 28.10.2014 sekä täydennetty 8.12.2014

3 Vuorovaikutusraportti 11.12.2012, täydennetty 21.10.2014
4 Kustannukset
5 Osa päätöshistoriaa

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino, liikenne 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
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Bilaga 5
Uudenmaan liitto
Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut kuntayhtymä
Helsingin seudun liikenne 
kuntayhtymä
Liikennevirasto
Helen Sähköverkko Oy

För kännedom

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Pelastuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristölautakunta

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.01.2015 § 11

HEL 2012003532 T 10 03 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 31. kaupunginosan (Lauttasaari) 
Koivusaarta ja sitä ympäröivää vesialuetta koskevan 
osayleiskaavaehdotuksen 11.12.2012 päivätyn ja 8.4.2014 sekä 
28.10.2014 muutetun piirustuksen numero 12180 mukaisena ja 
osayleiskaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Lisäksi kaupunginvaltuusto kehottaa ottamaan alueen 
jatkosuunnittelussa huomioon riittävät aluevaraukset palveluille, kuten 
kouluille, ja kiinnittämään huomiota sekä lisääntyvän liikenteen 
aiheuttamien haittojen minimointiin että jalankulun ja pyöräilyn 
yhteyksiin.

Käsittely

07.01.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään jäsen Oskalan vastaehdotuksen mukaisesti.

Vastaehdotus:
Hannu Oskala: Kappale 3 muutetaan kuulumaan seuraavasti:
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"Lisäksi kaupunginvaltuusto kehottaa ottamaan alueen 
jatkosuunnittelussa huomioon riittävät aluevaraukset palveluille, kuten 
kouluille, ja kiinnittämään huomiota sekä lisääntyvän liikenteen 
aiheuttamien haittojen minimointiin että jalankulun ja pyöräilyn 
yhteyksiin.”

Kannattaja: Otso Kivekäs

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

15.12.2014 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.10.2014 § 322

HEL 2012003532 T 10 03 02 00

Ksv 0845_1, karttaruutu F3

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 11.12.2012 päivätyn ja 8.4.2014 sekä 28.10.2014 muutetun 31. 
kaupunginosan (Lauttasaari) Koivusaarta ja sitä ympäröivää 
vesialuetta koskevan osayleiskaavaehdotuksen nro 12180 
hyväksymistä ja etteivät tehdyt muistutukset ja annetut 
lausunnot anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Muutokset 
ilmenevät yksityiskohtaisesti pöytäkirjan liitteestä ja 
kaavaselostuksesta

 ettei kaavaehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

Lisäksi lautakunta kehotti

 ottamaan alueen jatkosuunnittelussa huomioon riittävät 
aluevaraukset palveluille, kuten kouluille

 kiinnittämään jatkosuunnittelussa huomioita lisääntyvän 
liikenteen haittojen minimointiin.
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Lisäksi lautakunta päätti

 antaa kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksestä ja 
vuorovaikutusraportista ilmenevät vastaukset kaupungin 
perusteltuna kannanottona tehtyihin muistutuksiin.

Käsittely

28.10.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä  seuraavan Elina Moision 
tekemän vastaehdotuksen: 

Lisätään päätökseen kohta (3):
Lautakunta kehottaa ottamaan alueen jatkosuunnittelussa huomioon 
riittävät aluevaraukset palveluille, kuten kouluille.

Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä seuraavan Elina Moision 
tekemän vastaehdotuksen: 

Elina Moisio: Lisätään päätökseen kohta (4): Lautakunta kehottaa 
kiinnittämään jatkosuunnittelussa huomioita lisääntyvän liikenteen 
haittojen minimointiin.

Mikko Särelä teki Elina Moision kannattamana seuraavan 
vastaehdotuksen:

Lautakunta toteaa, että jatkosuunnittelussa on syytä kiinnittää erityistä 
huomiota jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiin.

Kannattajat: Elina Moisio

1 äänestys

JAAehdotus: Esityksen mukaan 
EIehdotus: Lautakunta toteaa, että jatkosuunnittelussa on syytä 
kiinnittää erityistä huomiota jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiin

Jaaäänet: 5
Michael Berner, Jape Lovén, Matti Niiranen, Jaakko Meretniemi, Risto 
Rautava
Eiäänet: 2
Elina Moisio, Mikko Särelä
Tyhjä: 2
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Eija Loukoila, Nuutti Hyttinen
Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti äänin 52, tyhjiä 2.

21.10.2014 Pöydälle

08.04.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

25.03.2014 Pöydälle

18.12.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

11.12.2012 Pöydälle

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen

Lisätiedot
Mikko Reinikainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 37206

mikko.reinikainen(a)hel.fi
Valtteri Heinonen, arkkitehti, puhelin: 310 64795

valtteri.heinonen(a)hel.fi
Anu Lamminpää, maisemaarkkitehti, puhelin: 310 37258

anu.lamminpaa(a)hel.fi
Raila Hoivanen, diplomiinsinööri, puhelin: 310 37482

raila.hoivanen(a)hel.fi
Helena FärkkiläKorjus, diplomiinsinööri, puhelin: 310 37325

helena.farkkilakorjus(a)hel.fi
Peik Salonen, insinööri, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi
Heikki Palomäki, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37312

heikki.palomaki(a)hel.fi
JuhaPekka Turunen, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 310 37403

juhapekka.turunen(a)hel.fi

Opetusvirasto 14.10.2014

HEL 2012003532 T 10 03 02 00

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää opetustoimen lausuntoa 
Koivusaaren osayleiskaavaehdotukseen (nro 12180). 

Osayleiskaavaehdotus koskee 31.kaupunginosan (Lauttasaari) 
Lauttasaaren länsipuolista aluetta LänsiHelsingissä. Koivusaari 
rajautuu lännessä Espoon kuntarajaan ja idässä Lauttasaaren 
Katajaharjun alueeseen. Pohjoisessa ja etelässä aluetta ympäröi 
merialue.
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Suunnittelualueeseen kuuluvat Koivusaaren maaalue, ympäröivää 
merialuetta, Länsiväylä ja maapenkereet Koivusaaren itä ja 
länsipuolella. Lisäksi alueeseen kuuluvat Länsiväylän reunustat tien ja 
korttelialueiden välissä Katajaharjun sillalle asti. 

Osayleiskaavaehdotus on uudelleen nähtävillä siihen tehtyjen 
olennaisten muutosten takia.

Olennaisia muutoksia aikaisempaan ehdotukseen ovat 
asuntorakentamisen sekä liike ja työpaikkarakentamisen määrän 
lisääminen, korttelialueiden laajentamisen myötä maapintaalan 
lisääminen 3 hehtaarilla sekä katualueiden paikoittainen kaventaminen 
ja lyhentäminen. 

Osayleiskaava mahdollistaa asuntojen asemakaavoittamisen yli 
5000:lle asukkaalle aiemman 4000 sijasta, Koivusaaren keskustan 
kehittämisen metroaseman ympärille ja uusien työpaikkojen 
rakentamisen n. 3800  4500 työntekijälle aiemman 2000 sijasta. 
Muutokset on tehty kokonaisuus huomioon ottaen, ei yksittäisinä 
pelkästään yhtä osaaluetta koskevina muutoksina vaan 
kokonaisvaltaisena koko aluetta koskevana suunnitteluna Koivusaaren 
perusideaa noudattaen.

Opetuslautakunta on lausunnossaan Koivusaaren yleiskaavasta 
28.5.2013 todennut mm., että Koivusaareen on varauduttu sijoittamaan 
vuosiluokkien 12 alkuopetuskoulu yhteishankkeeseen päiväkodin 
kanssa. Vuosiluokkien 39 oppilaiden tilat esitetään rakennettavaksi 
Lauttasaareen. Länsiväylän alittava jalankulun ja pyöräilyn 
alikulkuyhteys on merkittävä myös koulumatkojen kannalta.

Opetustoimi haluaa lausunnossaan puuttua  kaavassa esitetyn koulu
päiväkotihankkeen liittymisestä puistoalueisiin. Koulun ja päiväkodin 
omat pihaalueet ovat mitoitukseltaan minimaaliset. Etenkin koulun 
välituntitoiminnat sijoittuvat puistoon ja viereiselle liikuntakentälle. 
Koulun ja kentän välinen kevyen liikenteen väylä tulee turvallisen 
välituntiliikkumisen vuoksi siirtää pois koulun ja kentän välistä.

Opetustoimi seuraa vuosittaisen väestöennusteen mukaan alueen 
oppilasmäärän kehittymistä ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin 
tarvittavien koulutilojen saamiseksi investointiohjelmaan.

Lisätiedot
Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

kaisa.nuikkinen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 07.08.2014 § 414
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HEL 2012003532 T 10 03 02 00

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle 
Koivusaaren 25.3.2014 muutetusta osayleiskaavaehdotuksesta nro 
12180 seuraavan lausunnon:

Alueen yleiskuvaus sekä maanomistus ja hallinta 

Helsingin kaupunki omistaa nykyisin koko Koivusaaren osayleiskaava
alueen. Kaupunki on ostanut keväällä 2014 Länsiväylän pohjoispuolella 
sijaitsevan Nokia Oyj:n omistaman maaalueen rakennuksineen. 
Koivusaaren kaavaalueen keskiosaan sijoittuva Länsiväylä on valtion 
omistama. Länsiväylän eteläpuolella sijaitsevan osan omistaa Helsingin 
kaupunki. Koivusaaressa sijaitsee useita veneilyyn liittyviä pysyviä ja 
väliaikaisia venesatamatoimintoja palvelevia rakennuksia. 

Kaavan mitoitusta on tarkistettu ja suunnitelman asuntorakentamisen 
määrää on lisätty 50 000 km² (n. 32 %). Liike ja 
työpaikkarakentamisen määrää on lisätty noin 30 000 km² (n. 30 %). 
Osayleiskaavaehdotuksen asuinkerrosala on 205 100 km² sekä liike 
ja toimitilakerrosala 106 800 km². Rakennusoikeus yhteensä on 
311 900 km².

Osayleiskaavan tekniset ja taloudelliset toteuttamisedellytykset

Kiinteistölautakunta on lausunut aikaisemmasta 18.12.2012 päivätystä 
osayleiskaavaehdotuksesta. Lausunnossa todettiin kaavan sisältävän 
useita teknistaloudellisia haasteita ja erittäin korkeita etupainotteisia 
investointeja. Kiinteistölautakunta puolsi osayleiskaavan hyväksymistä 
edellyttäen, että lausunnossa mainittuihin seikkoihin löydetään 
jatkosuunnittelussa tyydyttävät ratkaisut. 

Nyt po. osayleiskaavaehdotuksen toteuttamiskelpoisuus asunto ja 
työpaikkarakentamisen osalta on parantunut muun muassa 
maankäytön tehokkuuden kasvattamisen ja toimintojen uudelleen 
kohdistamisen myötä. Aikaisempaan osayleiskaavaehdotukseen 
nähden Länsiväylän kattaminen on pystytty ratkaisemaan 
toteuttamiskelpoisempana siten, että kansialue on lyhyempi ja kyse ei 
siten ole kalliista tunnelirakenteesta, vaan siltarakenteesta. Lisäksi 
täyttöalueita on hieman laajennettu. 

Kaavan aikaisempaan versioon nähden on kaupunki tällä hetkellä 
ainoa maanomistaja alueella. Osayleiskaavaehdotuksessa ja tulevassa 
asemakaavoituksessa tulisikin ottaa huomioon kaupungin 
maanomistus entistä paremmin myös kaupungille keväällä 2014 
hankitun maaalueen ja sen lähiympäristön kehittämisen osalta. Nyt po. 
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osayleiskaavaehdotuksessa on alue merkitty V (virkistysalue) ja TP 
(työpaikka) merkinnällä. Kiinteistölautakunnan näkemyksen mukaan 
aluetta tulee tarkastella ja kehittää siten, että työpaikkaalue (TP) tulisi 
ulottaa Länsiväylän suuntaiseksi myös pohjoispuolella. Tällöin 
työpaikkaalue (TPmerkintä) toimisi yhteneväisenä ja jatkuvana 
liitoksena kohti kansialuetta ja yhdistäisi pohjois ja eteläpuolen 
toiminnallisesti eheämmin. Näin ollen asumiseen tarkoitettu alue 
laajentuisi entisestään, ja myös virkistykselle tulisi paremmat 
mahdollisuudet. Mahdollinen liike ja toimitilarakennus voisi toimia 
melusuojana sekä parantaa ilmanlaatuolosuhteita tällöin työpaikka
alueen taakse jäävällä laajemmalla viher ja asuntorakentamisalueella. 

Koivusaaren osayleiskaavaa voidaan edelleen pitää toiminnallisesti, 
teknisesti ja juridishallinnollisesti hyvin vaativana. Ottaen huomioon 
alueen maankäytön suunnittelun haasteet on kaavan 
jatkosuunnittelussa pystytty kuitenkin osin löytämään paremmin 
toteutettavia ratkaisuja. Tehdyillä muutoksilla voidaan vastata 
paremmin asumisen ja siihen liittyvän maankäytön yleisiin tavoitteisiin 
sekä parantaa osayleiskaavaehdotuksen kokonaistaloudellisuutta 
ottaen kuitenkin huomioon, että kaava on edelleen teknisesti vaativa ja 
hyvin kallis toteuttaa.

Kiinteistölautakunta puoltaa osayleiskaavan hyväksymistä edellyttäen, 
että lausunnossa mainittuihin seikkoihin löydetään jatkosuunnittelussa 
tyydyttävät ratkaisut. 

02.05.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

18.04.2013 Pöydälle

Esittelijä
vs. osastopäällikkö
Esko Patrikainen

Lisätiedot
Pekka Saarinen, tonttiasiamies, puhelin: 310 64182

pekka.t.saarinen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 10.06.2014 § 196

HEL 2012003532 T 10 03 02 00

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi osayleiskaavaehdotuksesta seuraavan 
lausunnon.
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Koivusaaren osayleiskaavaehdotuksen mukainen, metroon tukeutuva 
rakentaminen antaa erinomaiset mahdollisuudet ilmastovaikutukset 
huomioivaan suunnitteluun ja rakentamiseen.  Koko alue sijaitsee 300
500 metrin etäisyydellä metroasemasta ja siihen liittyvistä kaupallisista 
palveluista, mikä mahdollistaa joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen 
maksimaalisen hyödyntämisen liikkumisessa.  Länsiväylän varteen 
tuleva toimitilarakentaminen suojaa sen taakse suunniteltuja 
asuinkortteleita liikenteen haitoilta. Tarkistettuun 
osayleiskaavaehdotukseen lisätty läntisen satamaaltaan 
pohjoisreunalle suunniteltu toimistorakennuksen korttelialue parantaa 
Koivusaaren eteläosan melusuojausta.  Saaren pohjoisosan 
asuinkortteleiden riittävä melusuojaus edellyttänee kaavan 
avoimemmasta rakenteesta johtuen myös meluesteitä Länsiväylän 
varteen.

Kaavaselostuksen mukaan Koivusaaressa on mahdollista käyttää 
energiantuotannon osana esimerkiksi aurinko tai tuulienergiaa. 
Osayleiskaava mahdollistaa myös matalaenergiarakentamisen. EU 
edellyttää 0energiatavoitetta uusilla rakentamisalueilla vuoden 2020 
alusta.  Alueen asemakaavoituksessa onkin jatkossa tärkeää 
huomioida riittävien edellytysten ja varausten luominen uusiutuvien 
energiamuotojen hyödyntämiseen. Alueella tulisi tutkia mm. 
mahdollisuuksia paikalliseen tuulivoimantuotantoon..

Osayleiskaavan ekotehokkuuden arviointi osoittaa suunnitellun 
alueidenkäytön edullisuuden. Ekotehokkuutta heikentäviksi on 
tunnistettu maanrakennustyöt, raskaat pohjarakenteet ja runsas 
pysäköintipaikkojen määrä. Kaavan tarkistuksen yhteydessä mm. 
rantarakennesuunnitelmia on jonkin verran kevennetty. 
Asemakaavavaiheessa olisi syytä selvittää myös mahdollisuuksia 
vähentää pysäköintipaikkojen määrää kehittämällä 
vuorottaispysäköintijärjestelyjä kaupungin uuden pysäköintipolitiikan 
mukaisesti. Myös yhteiskäyttöautojen käyttömahdollisuuksia alueella 
kannattaa kehittää. Kaavaselostuksen mukaan  toimisto ja liiketilojen 
pysäköintinormia on tarkoitus pienentää aiemmin noudatetuista. Myös 
asuinrakennusten kohdalla tämä olisi perusteltua poikkeuksellisen 
hyvien joukkoliikenneyhteyksien vuoksi. Jatkosuunnittelussa tulee 
kehittää myös autojen yhteiskäyttöjärjestelyjä ja niiden tilavarauksia 
sekä sähkölatausmahdollisuuksia. 

Länsiväylän yli rakennettavan kansirakenteen alta on poistettu 
bussipysäkit, mikä on hyvä ratkaisu bussipysäkkien ilmanlaadun 
kannalta. Tunneleissa ja katetuissa tiloissa bussien päästöt eivät pääse 
riittävästi laimenemaan, jolloin pysäkillä oleskelevat ihmiset altistuvat 
kohonneille ilmansaastepitoisuuksille. Tunneleissa sijaitsevilla 
pysäkeillä myös melutasot voivat olla korkeita, mikä heikentää niiden 
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viihtyisyyttä. Ratkaisu ei kuitenkaan saisi heikentää liityntäliikenteen 
yhteyksiä metroasemalle. 

Metroaseman läheisyyteen on tarpeen rakentaa riittävästi laadukkaita 
pyöräpysäköintipaikkoja, joissa on myös lukittavia pyöräsäilytystiloja. 
Tämä on erityisen tärkeää, koska suurin osa alueen asuin ja 
toimistorakennuksista sijaitsee kävely tai pyöräilymatkan päässä 
metroasemasta. 

Tarkistettuun osayleiskaavaehdotukseen merkitty Koivusaaren 
eteläosan puistoalueen laajentaminen on myönteinen muutos. Aiemmin 
luonnonsuojelualueeksi merkityn suojeltavan merenrantaniityn 
kaavamerkinnän tarkennettu muutos suojelualueeksi, jolla sijaitsee 
luonnonsuojelulain 29 §:n perusteella suojeltu merenrantaniitty, on 
perusteltu ja tarkoituksenmukainen. Merenrantaniityn ympärille on 
lisäksi merkitty luomerkinnällä luonnon monimuotoisuuden kannalta 
tärkeä alue, joka toimii samalla kapean niittykaistan suojavyöhykkeenä.

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta, koska se koskee asian 
valmistelua (KuntaL 91 §).

19.02.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi KippoEdlund

Lisätiedot
Eeva Pitkänen, johtava ympäristöasiantuntija, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 10.06.2014 § 247

HEL 2012003532 T 10 03 02 00

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Koivusaaren osayleiskaavaehdotuksessa esitetyt ratkaisut ovat kalliita 
verrattuna tulevaan asukasmäärään ja kaavan mahdollistamaan 
uuteen kerrosalaan. Toisaalta Koivusaaren rakentamista puoltaa 
metroaseman ja muiden liikenneyhteyksien tehokas hyödyntäminen. 
Koivusaaren rakentamisen edellytyksenä on Länsiväylän ylittävän sillan 
ja kansiratkaisujen toteuttaminen. Kansirakenteiden toteutus on suurin 
yksittäinen syy hankkeen kalleuteen. Muita kalliita ratkaisuja ovat 
runsas rantarakentaminen.
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Tunneli ja muut tekniset ratkaisut

Osayleiskaavaehdotuksessa esitetään mittavia kansiratkaisuja. Jo 
osayleiskaavassa tulee selvittää riittävästi teknisten rakenteiden 
vaatimuksia. Kaavaselostuksesta ei selviä, miten kansirakenteiden ja 
niiden päälle rakennettavien rakennusten hallinta, vastuut  ja 
kustannukset rakenteiden ylläpidosta jakautuvat. Tavoitteena tulee olla 
myös tarkoituksenmukainen vastuunjako mittavien rakenteiden 
toteutuksesta ja ylläpidosta. 

Rakennusten rakentaminen sillan päälle  voi vaikeuttaa sillan 
vesieristyksen ylläpitoa ja uusimista. Sillan vesieristyksiä ei voida 
ylläpitää alapuolelta. Silta ja kansiratkaisut vaikuttavat myös 
Koivusaaren puistokadun muotoon sillan ylityksen kohdalla. Kadun 
muodon tulee olla sellainen, että eri omistajatahojen vastuujaot 
pystytään jakamaan luotettavalla ja käytännössä toimivalla tavalla.

Kunkin rakentajan tulee lähtökohtaisesti voida vastata omien 
rakenteidensa mitoituksesta. Esimerkiksi metron rakennukset ja muut 
rakenteet tulee siis mitoittaa niin, että ne kantavat niihin kohdistuvat 
maanpaineet. Rakennusvirasto ei rakenna maanpaineseiniä eri 
toimijoiden tontteja vastaan tonttien rakenteiden vaatimusten 
pienentämiseksi, vaan kukin taho vastaa tiedossa olevan suunnitelman 
mukaisesta mitoituksesta omalta osaltaan. Jos tällaiset kustannukset 
kuuluisivat jatkossa rakennusvirastolle, vähentäisi se suoraan eri 
rakennushankkeisiin kohdennettavia kustannuksia tuoden samalla 
rakennusvirastolle ennalta arvaamattomia lisäkustannuksia.

Kadut

Katujen mitoitus on asukasmäärään nähden taloudellinen, sillä katuja 
on alueen pintaalaan suhteutettuna vähän.

Viher ja rantaalueet sekä reitit

Kapea kanava alueen eteläosassa on turha, koska Koivusaari rakentuu 
kapeille niemille meren ääreen. Kanavarakenteet ovat myös kalliita 
rakentaa ja ylläpitää. Kanava palvelisi pääasiassa veneilijöitä, mutta 
laajempi viheralue palvelisi suurta käyttäjäkuntaa. 
Osayleiskaavaluonnosvaiheesta ehdotusta on muokattu niin, että 
kanava on lyhentynyt, mikä kokonaisuuden kannalta on 
tarkoituksenmukaista.

Eteläosan viheralueen rannassa on luonnonsuojelulain nojalla suojeltu 
merenrantaniitty. Osayleiskaavaluonnosvaiheesta ehdotusta on 
muokattu niin, että viheralue muodostaa laajemman kokonaisuuden, 
mikä vähentää luonnonsuojelualueeseen kohdistuvia käyttöpaineita. 
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Luonnonsuojelualueen lisäksi viheralueella olisi oltava myös 
puistomaista rantaa, jossa pääsy veden ääreen on mahdollista. Näin 
luonnonniityn kulutusta vähennettäisiin. Jatkosuunnittelussa on 
selvitettävä, onko niityn käyttöä rajoitettava, jotta luontoarvot säilyvät.

Koivusaaren pohjoisosan viheralueet ja rantaa kiertävät kadut ovat 
pieniä ja kapeita. Tällaisten puistosuikaleiden varaamista kaavoihin 
tulee välttää, sillä ne ovat vaikeita toiminnallisesti julkisina viheralueina 
ja ylläpidollisesti haastavia. Pohjoisosan kapeat viheralueet tulee liittää 
osaksi tontteja, joilla kulkee yhtenäinen yleinen kevyen liikenteen väylä. 
Näin tonteistakin tulee toimivampia.

Rantaa kiertävä kevyen liikenteen ja ulkoilun reitti on  suunniteltu 
jatkuvaksi. Rantareitin aukioiden eli kohtaamispaikkojen ja 
oleskelualueiden merkitys korostuu, koska alueen viheralueet ovat 
niukkoja. Aukioille tulee myös varata riittävästi tilaa eri toiminnoille ja 
huollolle. Vaskilahden pohjoisreunaan laaja merkitty aukio on kokoonsa 
ja kustannuksiinsa nähden sijainniltaan syrjäinen. Aukio sijaitsee 
haitallisen tieliikenteen pölyn ja melun alueella, eikä siitä muodostu 
viihtyisää oleskelupaikkaa. Aukion tulisi olla Koivusaaren keskustassa. 
Kyseinen aukio tulee muuttaa katualueeksi tai pienentää aukiopinta
alaa, koskemaan esimerkiksi vain Koivusaaren itäistä reunaa ja 
metroaseman itäisen sisäänkäynnin edustaa. 

Kansirakentaminen synnyttää suuria korkeuseroja, mikä saattaa 
heikentää lähiympäristön laatua ja vaikuttaa esteettömyyden 
toteutumiseen.

Melu

Vaikutusten arvioinnin yhteydessä on tutkittu virkistysalueille ja kevyen 
liikenteen rantareitille kantautuvan melun haitat ja melun torjunnan 
mahdollisuudet. Selostuksessa on tutkittu eri vaihtoehtoja. Toinen ilman 
meluaitoja ja toinen uusien meluaitojen kanssa. Meluaidoilla voidaan 
torjua liikenteen melua niin, että pihat, rannat ja viheralueet ovat 
pääosin hyvin suojassa liikenteen melulta. Meluaitojen toteutuminen on 
epävarmaa. Jos meluaitoja ei toteuteta, kantautuu haitallinen melu 
etenkin pohjoisosan rannoille ja suureen osaan viheralueita, mikä tekee 
ympäristöstä epäviihtyisää. Lisäksi Vaskilahden pohjoisrannan suuri 
kaupunkiaukio on kokonaisuudessaan haitallisen melun alueella 
kummassakin vaihtoehdossa.

Kustannukset

Teknillistaloudellinen toimisto on arvioinut kaupungille aiheutuviksi 
kustannuksiksi yhteensä noin 181  223 miljoonaa euroa riippuen siitä, 
mikä on kaupungin osuus Länsiväylän rakentamiskustannuksista. 
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Kustannukset eivät sisällä Katajaharjun asemakaavaalueelle 
suunniteltuja tunneleita ja kansirakennelmia. Kokonaiskustannuksista 
rakennusviraston vastuulla olevien katujen ja viheralueiden 
kustannukset ovat arviolta 126  168 miljoonan euron luokkaa. 

Yleisesti osayleiskaavaluonnoksen ratkaisut ovat parantuneet 
edullisemmiksi mutta ovat edelleen kalliita verrattuna tulevaan 
asukasmäärään ja kaavaehdotuksen mahdollistamaan uuteen 
kerrosalan määrään. Arvioidut kustannukset jakautuvat seuraavasti:

 alueen käyttöönotto 107 miljoonaa euroa
 Länsiväylän järjestelyt; kaupungin osuus 0  42 miljoonaa euroa
 kuntatekniikka 53 miljoonaa euroa
 palvelurakennukset 22 miljoonaa euroa

Edellä olevat kustannukset ovat noin 730  890 euroa/kem2 (alv 0 %) 
riippuen Länsiväylän järjestelyjen kustannusosuudesta. 
Investointikustannuksien lisäksi on arvioitu, että katujen ja 
viheralueiden pitkän aikavälin ylläpitokustannukset ovat noin 1,5 
miljoonaa euroa vuodessa. Ylläpitokustannuksissa ei ole huomioitu 
sitä, että siltojen päälle on sijoitettu kansirakenteiden päälle 
rakennuksia. Tämä saattaa lisätä siltojen ylläpitokustannuksia 
tulevaisuudessa huomattavasti. 

Yleisten töiden lautakunta puoltaa osayleiskaavaehdotuksen 
hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

Käsittely

10.06.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos: Muutetaan lausuntoehdotuksen kappaleen 9 
toiseksi viimeinen virke kuulumaan seuraavasti: "Pohjoisosan kapeat 
viheralueet tulee liittää osaksi tontteja, joilla kulkee yhtenäinen yleinen 
kevyen liikenteen väylä."

27.08.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

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

anu.kiiskinen(a)hel.fi
Marko Jylhänlehto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

marko.jylhanlehto(a)hel.fi
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Pelastuslautakunta 10.06.2014 § 71

HEL 2012003532 T 10 03 02 00

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi Koivusaaren osayleiskaavaehdotuksesta nro 
12180 seuraavan lausunnon:

Koivusaaren alueen mahdollisessa vaiheittain rakentamisessa tulee 
kiinnittää erityistä huomiota jo käyttöön otettujen rakennusten käyttäjien 
turvallisuuteen. Alueesta on laadittava vaiheistussuunnitelma, jossa on 
huomioitu rakentamisen vaiheistuksen aiheuttamat riskit käyttöön 
otettujen rakennusten käyttäjille sekä varmistettu pelastuslaitoksen 
toimintaedellytykset joka vaiheessa.

Lisäksi korttelialueiden laajentuessa ja katualueiden kaventuessa ja 
lyhentyessä tulee suunnittelussa ottaa huomioon asuinrakennusten 
varatiejärjestelyiden mahdollisesti edellyttämät pelastustiet ja 
nostopaikat sekä näiden vaatima tilantarve.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska asia koskee 
lausunnon valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91§

26.02.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Pulmu Waitinen, palotarkastaja, puhelin: 310 30227

pulmu.waitinen(a)hel.fi

Opetuslautakunta 28.05.2013 § 88

HEL 2012003532 T 10 03 02 00

Päätös

Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon Koivusaaren 
osayleiskaavasta: 

Koivusaari sijaitsee Lauttasaaren länsipuolella noin viiden kilometrin 
päässä Helsingin ydinkeskustasta. Suunnittelualue on osa 
Lauttasaaren kaupunginosaa. 

Koivusaaressa yhdistyvät merellinen, urbaani kaupunkiympäristö, 
venesatamat sekä tehokas joukkoliikenne. Uuden metroaseman 
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ympärille muodostuu Koivusaaren keskusta. Päivittäistavarakaupan 
lisäksi liikekeskustaan luodaan edellytykset monimuotoisten pienten 
kaupallisten lähipalveluiden syntymiselle.

Saaristomaiseman ominaispiirteet ovat olleet lähtökohtana 
suunnittelulle. Koivusaaresta muodostuu metroradan varteen 
merellinen asuin ja työpaikkaalue. Osayleiskaavaluonnoksen 
mukaisessa Koivusaaressa on noin 4 000 asukasta ja noin 2 000 
työpaikkaa. Meri ja veneily säilyvät olennaisena osana uuden 
Koivusaaren imagoa ja kaupunkirakennetta. Täyttöalueet ovat 
maltilliset ja alueen orgaanista muotokieltä toistavat korttelimassat 
nivoutuvat yhtenäiseksi kaupunkitilaksi.

Koivusaareen on suunniteltu korttelitalo ja tilanvaraus kahdelle 
pienemmälle päiväkodille tai asukastilalle. Julkista palvelurakentamista 
voi olla alueella yhteensä noin 5 000 km2. Leppäsaaren puiston 
itäreunalle sijoittuvassa korttelitalossa toimivat päiväkodin lisäksi ala
asteen alimmat luokat sekä liikuntasali, joka palvelee koko Koivusaarta. 
Rakennus voi toimia myös iltaisin asukkaiden harrastus ja 
kokoontumistilana ja se muodostaa yhdessä pihaalueensa kanssa 
Koivusaaren eteläosan puistoalueeseen liittyvän julkisen tilan 
kokonaisuuden.

Koivusaaren puistot ja viheralueet liittyvät osaksi Helsingin 
viheralueverkostoa ja rantoja kiertävä rantaraitti on osa Helsingin ja 
Espoon rantoja kiertävää seudullista virkistysreittiä. 

Länsiväylän alittava jalankulun ja pyöräilyn alikulkuyhteys säilytetään 
itäisen metrosisäänkäynnin yhteyksien ja virkistysreittien vuoksi.

Uusimman väestöennusteen mukaan Lauttasaaren peruskouluikäisten 
(vuosiluokat 19) määrä vuosina 20122023 lisääntyy 567 lasta ja 
nuorta ollen yhteensä 1 696 henkeä.

Lauttasaaressa toimii Lauttasaaren alaaste kahdessa toimipaikassa. 
Myllykalliontie 3:ssa sijaitsevan rakennuksen kapasiteetti on 433 
oppilaspaikkaa. Tallbergin puistotie 12:ssa sijaitsevan rakennuksen 
Lauttasaaren alaasteen osuus on 108 oppilaspaikkaa ja Drumsö 
lågstadieskolan osuus on 136 oppilaspaikkaa. Kiinteistön pihalla on 
tilapäinen siirtokelpoinen Drumsö förskolan esikoulurakennus 36 
paikkaa. Lauttasaaren yhteiskoulun kokonaiskapasiteetti on 677, josta 
lukion käytössä 378 oppilaspaikkaa ja yläasteen kapasiteetti tila ja 
ennustetaulukon mukaan on tällöin 299 oppilaspaikkaa. 

Lauttasaaren alueen peruskouluikäisten lähikoulupaikkatarve kasvaa 
vuosina 20132023 uusimpien ennusteiden mukaan 564 
oppilaspaikkaa. Vuoden 2013 oppilaspaikkavajaus mukaan lukien 
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vajaus on 760 oppilaspaikkaa vuonna 2023. Koivusaareen on 
varauduttu sijoittamaan 12luokkien alkuopetuskoulu, n. 100 oppilasta. 
Suunnitelma perustuu arvioituun ikäluokkien kokoon. Luokkien 39 
oppilaiden koulutilat esitetään rakennettavaksi Lauttasaareen. 
Koulutilojen tarve tarkistetaan seuraavan väestöennusteen jälkeen.

Länsiväylän alittava jalankulun ja pyöräilyn alikulkuyhteys on merkittävä 
myös koulumatkojen kannalta.

Käsittely

28.05.2013 Ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila

Lisätiedot
Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

kaisa.nuikkinen(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 26.03.2013 § 66

HEL 2012003532 T 10 03 02 00

Päätös

Liikuntalautakunta päätti antaa Koivusaaren 
osayleiskaavaehdotuksesta (nro 12180) seuraavan lausunnon:

Lausunnon kohteena oleva osayleiskaava on luonteeltaan 
yleispiirteinen. Maankäytön detaljiratkaisut määritellään myöhemmissä 
asemakaavoissa. Lautakunnan mielestä asemakaavavaiheessa tulee 
varmistaa, että virkistysalueet ovat riittävät lähiliikunnalle, 
pienpelikentille sekä ulkoilu ja virkistysreiteille. Asemakaavoituksen 
yhteydessä tulee myös katsoa, onko alueelle tarpeen varata julkisia 
tiloja sisäliikunnalle.

Koivusaaren 4 000 asukkaan osayleiskaavaalueelle ei ole esitetty 
riittävän väljiä pienvenesatamia, vaan ehdotus tekee mahdottomaksi jo 
nykyisin alueella toimivien pienvenesatamien toiminnot. 
Pienvenesatamien suunnittelulähtökohta on väärä. Suunnittelualueelle 
mahtuu juuri ja juuri alueen nykyiset veneet. Suunnitelmassa ei ole 
varauduttu lainkaan alueelle muuttavien uusien asukkaiden tarpeisiin 
eikä koko Helsingin pienvenesatamien huomattavaan kysynnän 



Helsingfors stad Protokoll 1/2015 290 (394)
Stadsfullmäktige

Kaj/18
14.01.2015

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 1113 +358 9 310 1641 02012566 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

kasvuun seuraavien vuosikymmenien aikana. Alueen pohjoisreunaan 
tulisi osoittaa riittävän suuri uusi pienvenesatama moottoriveneille.

Nykyisen venemäärän sekä venekoon kasvaessa osayleiskaavassa 
osoitetut pienvenesatamat ovat jo rakennushankkeen valmistuessa 
liian pieniä. Veneet ovat todellisuudessa suurempia kuin on 
suunnitelmassa ja niiden manööverit vaativat enemmän tilaa kuin 
suunnitelmassa esitetty. Satamaaltaat ovat liian ahtaita. 
Pienvenesatamien maaalueet ovat liian ahtaita. Talvisäilytyspaikkoja ja 
autopaikkoja ei ole tarpeeksi. Kaavassa osoitetuille veneille tulee 
osoittaa jokaiselle talvisäilytyspaikka jostain Helsingin hallinnoimalta 
alueelta.

05.03.2013 Palautettiin

Esittelijä
liikuntajohtaja
Anssi Rauramo

Lisätiedot
Hanna Lehtiniemi, arkkitehti, puhelin: 310 87723

Helsingin Energia liikelaitos 11.3.2013

HEL 2012003532 T 10 03 02 00

Helsingin Energian lausunto liitteenä. 

Lisätiedot
Jouni Kivirinne, Kehityspäällikkö, puhelin: +358 9 617 2936

jouni.kivirinne(a)helen.fi

Kaupunginmuseon johtokunta 26.02.2013 § 17

HEL 2012003532 T 10 03 02 00

Päätös

Kaupunginmuseon johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon 
Koivusaaren osayleiskaavaehdotuksesta.

Yleiskaava 2002:ssa Koivusaari on selvitysaluetta (S), jonka 
maankäyttö tulee ratkaista yleiskaavalla tai osayleiskaavalla. 

Länsimetron toteutussuunnittelu ja rakentaminen ovat olleet käynnissä 
jo usean vuoden ajan. Lauttasaaren keskustaan ja Koivusaareen 
rakennetaan metroasemat. Kaupunkirakennetta halutaan tiivistää 
uuden metrolinjan asemien läheisyydessä. Koivusaari on tarkoitus 
toteuttaa monipuolisena asunto ja työpaikkapainotteisena 
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kaupunginosana. Asuinrakennusten korkeudet ovat pääosin 46
kerrosta. Koivusaaren rakentaminen edellyttää runsaasti meren 
täyttämistä. 

Nykyisin Koivusaaren pohjoinen rantaviiva on osittain luonnontilainen ja 
paikoin tukimuurein rakennettu ja se sisältää kiinteitä laiturirakenteita. 
Koivusaaren eteläpuoli on veneseurojen käyttämää aluetta. 
Koivusaaressa on veneiden talvisäilytystä, varastointia ja veneilyä 
tukevia toimintoja. Eteläisin kärki on rakentamaton ja siellä on suojeltu 
merenrantaniitty.

Kaupunginmuseon Lauttasaaren rakennusinventoinnissa (2003) on 
arvotettu yksi kohde Koivusaaresta, entinen Radiator Oy putkiliikkeen 
varasto ja verstas. Yksikerroksinen tiilinen rakennus on saaren 
itärannalla ja se on valmistunut vuonna 1939. Nykyisin rakennus on 
veneilyliikkeiden ja liikuntaviraston käytössä. Kaupunginmuseo on 
arvottanut sen paikallishistoriallisesti merkittäväksi rakennukseksi. 
Valitettavasti rakennuksella ei kuitenkaan ole osayleiskaavassa 
säilymisedellytyksiä.

Nykyisin lähinnä veneily ja pienvenesatamakäytössä ja viheralueena 
toimivan Koivusaaren rakentaminen muuttaa merkittävällä tavalla 
Helsingin läntisen sisääntulon maisemaa tiiviisti rakennetuksi 
kaupunkiympäristöksi. Koivusaaren pintaalaa kasvatetaan 
huomattavilla täytöillä, jolloin vesialue supistuu, mikä myös radikaalilla 
tavalla muuttaa merellistä maisemaa. 

Koivusaaren rakentamisen myötä Helsingin merellinen silhuetti ja 
julkisivu muuttuvat. Koivusaari näkyy laajalle alueelle, Lauttasaareen, 
Kuusisaareen ja Lehtisaareen sekä Espoon puolelle Hanasaareen ja 
Keilaniemeen. Alue näkyy myös mereltä Helsinkiä lähestyttäessä. 
Kaupunginmuseon johtokunta korostaa, että jatkosuunnittelussa tulee 
pitkiä näkymiä säilyttää avoimina Lauttasaaresta ja Lehtisaaresta 
avomerelle päin. 

Kaupunginmuseon johtokunta puoltaa osayleiskaavaehdotuksen 
hyväksymistä.

Esittelijä
yksikön päällikkö
Anne Mäkinen

Lisätiedot
Sari Saresto, tutkija, puhelin: +358 9 310 36483

sari.saresto(a)hel.fi

Sosiaali ja terveyslautakunta 12.02.2013 § 17
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HEL 2012003532 T 10 03 02 00

Päätös

Sosiaali ja terveyslautakunta päätti antaa seuraavan esittelijän 
ehdotuksen mukaisen lausunnon:

"Koivusaaren 4 000 asukkaan osayleiskaavaalueelle ei ole suunniteltu 
kaupungin tuottamia sosiaali ja terveydenhuollon palveluja, vaan alue 
tukeutuu jo olemassa oleviin palveluihin. Lähimmät sosiaali ja 
terveyspalvelut sijaitsevat Lauttasaaressa, kuten terveysasema. 
Halutessaan asukkaat voivat vapaasti hakeutua muille terveysasemille 
myös kaupungin rajojen ulkopuolelle. Alueelle sijoittuva metroasema 
mahdollistaa palvelujen helpon saavutettavuuden.

Osayleiskaavaluonnos on merkinnöiltään riittävän väljä, joten se 
mahdollistaa uuden sosiaali ja terveysviraston palveluverkon 
jatkosuunnittelun ja tulevaisuudessa tarvittavien palvelujen 
sijoittumisen alueelle. Kaava luo edellytykset mm. asumispalvelujen ja 
palveluasumisen sijoittumiselle. 

Sosiaali ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että kaavamuutosalueella 
noudatetaan kaupunginhallituksen (29.10.2012) hyväksymiä 
esteettömyyslinjauksia. Esteettömyyden saavuttamista hankaloittavat 
suuret korkeuserot Koivusaaren ja Lauttasaaren välillä. Esteettömien 
reittien suunnitteleminen Koivusaaresta Lauttasaareen on tärkeää, jotta 
myös Lauttasaaren ikääntyvä väestö pystyy käyttämään metroa ja 
Koivusaaren palveluita."

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi
Timo Vierelä, suunnittelija, puhelin: 310 42858

timo.vierela(a)hel.fi

Rakennusvirasto 8.11.2012

HEL 2012003532 T 10 03 02 00

Rakennusvirasto on osallistumis ja arviointisuunnitelman yhteydessä 
kommentoinut osayleiskaavaluonnosta kerran. Rakennusvirastoa ei ole 
osallistunut osayleiskaavaluonnoksen ja ehdotuksen valmisteluun 
tämän jälkeen lukuun ottamatta Länsiväylän aluevaraussuunnitelman ja 
Länsimetron asemien asemakaavaan liittyneitä vaiheita. 
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Rakennusviraston mielestä laadittaessa kaavaluonnosta ja ehdotusta 
olisi tullut tutkia tarkemmin kaavaratkaisujen talousvaikutuksia, 
toimintojen tilavarausten ja mitoituksen riittävyyttä, 
luonnonsuojelualueen säilymismahdollisuuksia viheralueen osana sekä 
virkistysalueiden riittävyyttä. Viheralueen määrä, mitoitus ja 
saavutettavuus suhteessa väestömäärään ja muihin toimintoihin tulee 
tutkia huolellisesti. Myös kansiratkaisujen toteutusta ja teknisten 
verkostojen ja laitteiden vaatimaa tilaa olisi pitänyt tutkia jo 
osayleiskaavan luonnosvaiheessa. Rakennusvirasto esittää, että 
kaavayhteistyö virastojen kesken käynnistetään viipymättä ennen 
osayleiskaavan eteenpäin viemistä ja asemakaavatyön alkua.

Koivusaaren osayleiskaavan luonnoksessa esitetyt ratkaisut ovat 
kalliita verrattuna tulevaan asukasmäärään ja kaavan mahdollistamaan 
uuteen kerrosalaan. Toisaalta Koivusaaren rakentamista puoltaa 
metroaseman ja muiden liikenneyhteyksien tehokas hyödyntäminen. 
Koivusaaren rakentamisen edellytys on Länsiväylän tunnelin ja sen ylle 
rakennettavan kannen toteuttaminen. Kansirakenteen ja tunnelin 
toteutus on kallista, ja sen vuoksi niiden toteutuminen voi olla 
epävarmaa.

Katujen mitoitus on asukasmäärään nähden taloudellinen, sillä katuja 
on alueen pintaalaan suhteutettuna vähän. Rantareitin aukioiden eli 
kohtaamispaikkojen ja oleskelualueiden merkitys korostuu, koska 
alueen viheralueet ovat niukkoja. Aukioille tulee myös varata riittävästi 
tilaa eri toiminnoille ja huollolle. 

Kapea kanava alueen eteläosassa on turha lisä, koska Koivusaari 
rakentuu kapeille niemille meren ääreen. Kanavan paikalla on nykyisin 
maata, joten kanavan kaivaminen tähän paikkaan ei ole 
tarkoituksenmukaista. Kanavarakenteet ovat myös kalliita. Kanavan 
alue voitaisiin varata tonttialueeksi ja samalla suurentaa eteläosan 
viheraluetta, joka on luonnoksessa erittäin pieni. Kanavarakentaminen 
palvelee pääasiassa veneilijöitä, mutta viheralueen laajennus palvelee 
laajempaa käyttäjäkuntaa. Tämä rakennusviraston esittämä ratkaisu 
tukee myös luonnonsuojelualueen luontoarvojen säilymisen 
mahdollisuuksia niemen eteläosassa, sillä näin luonnonsuojelualueen 
ympärille saadaan enemmän puskurivyöhykettä. 

Eteläosan viheralueen rannassa on luonnonsuojelulain nojalla suojeltu 
merenrantaniitty. Viheralueen rakentamisen vaikutukset rantaniityn 
luontoarvoihin tulee tutkia vaikutusten arvioinnissa. Samoin on 
selvitettävä, kestääkö niitty käyttöä viheralueen osana vai onko sen 
käyttöä rajattava tai päädyttävä muihin ratkaisuihin.
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Pohjoisosan viheralueet ovat erityisen pieniä ja kapeita. Niin 
kutsuttujen puistosuikaleiden varaamista kaavoihin tulee välttää, sillä 
ne ovat vaikeita toiminnallisesti ja ylläpidollisesti haastavia. 
Pohjoisosan kapeat viheralueet tulee liittää osaksi tontteja, joilla kulkee 
yleinen kevyenliikenteen väylä. Rantaa kiertävä kevyenliikenteen ja 
ulkoilun reitti tulee suunnitella jatkuvaksi. 

Kansirakentaminen synnyttää suuria korkeuseroja, mikä saattaa 
heikentää lähiympäristön laatua ja esteettömyyttä. Rakennettavien 
pyöräily ja jalankulkureittien korkeusasemat ja reittien 
toteuttamismahdollisuuksia olisi selvitettävä tarkemmin.

Vaikutusten arvioinnin yhteydessä on tutkittu virkistysalueille ja 
kevyenliikenteen rantareitille kantautuvan melun haitat ja melun 
torjunnan mahdollisuudet. Valitulla kansiratkaisulla haitallisen kova 
melu leviää laajalle alueelle ja ulottuu myös virkistysalueille. Suurin osa 
kaduista ja viheralueista sijaitsee tieliikennemelualueella. Tämä 
vaikuttaa merkittävästi lähiympäristön viihtyvyyteen. Viheralueiden ja 
oleskelualueiden soisi painottuvan kauemmaksi tieliikennemelusta. 
Melusuojauksen parantamista tulee tutkia laajemmin. Viheralueista 
vain eteläinen puisto on suojassa tieliikennemelulta, joten se on ainoa 
paikka, jonne on mahdollista sijoittaa leikkitoimintaa. Myös tästä syystä 
olisi asumisen laadun kannalta ensi arvoisen tärkeää laajentaa 
eteläistä puistoa.

Teknistaloudellinen toimisto on arvioinut kaupungille aiheutuviksi 
kustannuksiksi yhteensä 200 miljoonaa euroa. Koivusaaren 
osayleiskaavaluonnoksessa ja Katajaharjun asemakaavaalueella 
esitetyt ratkaisut ovat kalliita verrattuna tulevaan asukasmäärään ja 
kaavojen mahdollistamaan uuteen kerrosalan määrään. Arvioidut 
kustannukset jakautuvat seuraavasti:

o alueen käyttöönotto 105 miljoonaa euroa 
o Länsiväylän kustannuksista kaupungille koituva osuus 30 

miljoonaa euroa 
o kuntatekniikka yhteensä 45 miljoonaa euroa 
o palvelurakennukset 18 miljoonaa euroa 

Edellä olevat kustannukset ovat noin 800 euroa/kem² (alv 0%). 
Rakennusvirastolle aiheutuvat kustannukset ovat arviolta 160 
miljoonaa euroa. Investointikustannusten lisäksi on arvioitu, että pitkän 
aikavälin ylläpitokustannukset ovat noin 1,5 miljoonaa euroa vuodessa.

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

anu.kiiskinen(a)hel.fi
Marko Jylhänlehto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237
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marko.jylhanlehto(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 5.11.2012

HEL 2012003532 T 10 03 02 00

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausuntopyyntö 5.10.2012

Kaupunginmuseo lausuu kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta 
ja on päättänyt antaa seuraavan lausunnon.

Yleiskaava 2002:ssa Koivusaari on selvitysaluetta (S), jonka 
maankäyttö tulee ratkaista yleiskaavalla tai osayleiskaavalla. 

Länsimetron toteutussuunnittelu ja rakentaminen ovat olleet käynnissä 
jo usean vuoden ajan. Helsingin puolelle on suunnitteilla kaksi asemaa, 
joita toinen sijoittuu Lauttasaaren keskustaan ja toinen Koivusaareen. 
Kaupunkirakennetta halutaan tiivistää uuden metrolinjan asemien 
läheisyydessä. Koivusaari on tarkoitus toteuttaa monipuolisena asunto 
ja työpaikkapainotteisena kaupunginosana. Asuinrakennusten 
korkeudet ovat pääosin 46kerrosta. Koivusaaren rakentaminen 
edellyttää runsaasti täyttöjä. 

Nykyinen Koivusaari on muodostunut alun perin kahdesta saaresta: 
Koivusaaresta (Björkholmen) ja Leppäsaaresta (Alholmen). Suurin osa 
saarella sijaitsevista rakennuksista liittyy veneilyyn. Aiemmin siellä on 
ollut myös pienteollisuutta. Alueen eteläpuolta on käytetty 
kaatopaikkana1950luvulle asti. Jorvaksentie Lauttasaaren, 
Koivusaaren, Hanasaaren, Karhusaaren ja mantereen välille valmistui 
1935. Ruoholahden ja Espoon Haukilahden välinen moottoritieosuus 
avattiin 1965. Alueen läpi kulkeva leveä Länsiväylä on hallitseva piirre 
Koivusaarelle. Saaren pienvenesatamat ja pursiseurat ovat tehneet 
alueesta merellisen keskuksen.  

Koivusaaren pohjoinen rantaviiva on osittain luonnontilainen ja paikoin 
tukimuurein rakennettu ja se sisältää kiinteitä laiturirakenteita. 
Koivusaaren eteläpuoli on veneseurojen käyttämää aluetta. Eteläosaa 
lukuun ottamatta alue on käytetty veneiden talvisäilytykseen, 
varastointiin ja veneilyä tukeviin toimintoihin. Eteläisin kärki on säilynyt 
vapaana ja siellä on suojeltu merenrantaniitty.

Kaupunginmuseon Lauttasaaren rakennusinventoinnissa (2003) on 
arvotettu yksi kohde Koivusaaresta, entinen Radiator Oy putkiliikkeen 
varasto ja verstas. Yksikerroksinen tiilinen rakennus on saaren 
itärannalla ja se on valmistunut vuonna 1939. Nykyisin rakennus on 
veneilyliikkeiden ja liikuntaviraston käytössä. Kaupunginmuseo on 
arvottanut sen paikallishistoriallisesti merkittäväksi rakennukseksi. 
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Rakennuksella ei kuitenkaan ole osayleiskaavaluonnoksen mukaan 
säilymisedellytyksiä.

Nykyisin lähinnä veneily ja pienvenesatamakäytössä ja viheralueena 
toimivan Koivusaaren rakentaminen muuttaa merkittävällä tavalla 
Helsingin läntisen sisääntulon maisemaa tiiviisti rakennetuksi 
kaupunkiympäristöksi. Osayleiskaavaluonnoksen mukaan Koivusaaren 
pintaalaa kasvatetaan täytöillä, jolloin vesialue puolestaan supistuu, 
mikä myös omalta osaltaan muuttaa merellistä maisemaa.

Kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa osayleiskaavaluonnoksesta. 
Museovirasto lausuu vedenalaisen kulttuuriperinnön osalta.

Lisätiedot
Sari Saresto, tutkija, puhelin: +358 9 310 36483

sari.saresto(a)hel.fi

Sosiaalivirasto 29.10.2012

HEL 2012003532 T 10 03 02 00

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää sosiaaliviraston lausuntoa 
Koivusaaren tarkistetusta osayleiskaavaluonnoksesta 2.11.2012 
mennessä. 

Koivusaaren aiempi osayleiskaavaluonnos hyväksyttiin 
kaupunkisuunnittelulautakunnassa huhtikuussa 2011. Luonnosta on 
jatkosuunnittelussa kehitetty ja tarkistettu. Tavoitteena on saada 
kaavaehdotus kaupunkisuunnittelulautakunnan käsiteltäväksi 
joulukuussa 2012. Lopullisesti kaavasta päättää kaupunginvaltuusto.

Sosiaaliviraston on esittänyt mielipiteitä Koivusaaren osayleiskaavan 
suunnittelun lähtökohdista ja osallistumis ja arviointisuunnitelmasta 
21.1.2008 ja Koivusaaren osayleiskaavaluonnoksesta 21.6.2010.

Tarkistetussa 12.10.2012 osayleiskaavaluonnoksessa palvelut voivat 
sijoittua palvelujen ja hallinnon sekä asuntoalueelle (P/A) että 
keskustatoimintojen alueelle (P/C), yksinomaan julkisten palvelujen ja 
hallinnon alueelle (PY) tai asuntoalueelle (A). Asuntoalueelle saa 
rakentaa myös yksityisten ja julkisten palvelujen ja hallinnon tiloja sekä 
asuinympäristöön soveltuvia liike ja työtiloja. 

Lausuntonaan sosiaalivirasto toteaa, että sosiaaliviraston mielipiteet on 
huomioitu kaavaluonnoksessa: Se luo edellytykset päivähoidon ja 
leikkipuistotoiminnan sekä asumispalvelujen ja palveluasumisen 
sijoittumiselle alueelle. Osayleiskaavaluonnos on merkinnöiltään myös 
riittävän väljä. Siten se mahdollistaa monipuolisten 
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palvelukokonaisuuksien ja palveluverkon jatkosuunnittelun palvelujen 
järjestämisestä vastuussa olevissa uusissa virastoissa. Sosiaali ja 
terveystoimi yhdistetään vuoden 2013 alussa. Päivähoito muodostaa 
samaan aikaan oman varhaiskasvatuksen käsittävän virastonsa.

Lisätiedot
Inkeri Rehtilä, erityisasiantuntija, puhelin: 310 62841

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Terveyskeskus 23.10.2012

HEL 2012003532 T 10 03 02 00

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää terveyskeskuksen lausuntoa 
Koivusaaren osayleiskaavaluonnoksesta 2.11.2012 mennessä. 

Koivusaaren alueesta on järjestetty avoin ideakilpailu vuosina 2009 ja 
2010. Voittanutta ehdotusta on kehitetty osayleiskaavaluonnokseksi. 
Osayleiskaavaluonnos hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 
28.4.2011, jonka jälkeen luonnosta on kehitetty. Tavoitteena on, että 
osayleiskaavaehdotus käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa 
vuoden 2012 aikana. 

Koivusaarta suunnitellaan noin 4000 asukkaan ja noin 2000 – 2500 
työpaikan kaupunginosana, joka tukeutuu uuteen metroasemaan 
rakenteilla olevan Länsimetron varrella.

Lausuntonaan terveyskeskus toteaa, että terveyskeskus ei ole esittänyt 
osayleiskaavaalueelle terveydenhuollon tiloja.  Alueen lähimmät 
terveyspalvelut sijaitsevat Lauttasaaren terveysasemalla. Asukkaat 
voivat hakeutua halutessaan myös muille terveysasemille.

Osayleiskaavaluonnos on merkinnöiltään riittävän väljä, joten se 
mahdollistaa uuden sosiaali ja terveysviraston palveluverkon 
jatkosuunnittelun ja tarvittaessa palvelujen sijoittumisen alueelle.

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi
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§ 19
Detaljplan och detaljplaneändring för centrumkvarteret i Mellersta 
Böle (nr 12261)

HEL 2013015432 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
godkänna detaljplan för kvarteren 17103 och 17104 och gatu och 
järnvägsområden och detaljplaneändring för gatu, park och 
järnvägsområden i 17 stadsdelen (Böle) enligt ritning nr 12261, daterad 
19.8.2014 och ändrad 18.12.2014, och på de grunder som framgår av 
detaljplanebeskrivningen.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att det då bygglov beviljas 
säkerställs att planeringen av byggnaderna och de 
offentliga utomhusmiljöerna motsvarar de höga 
kvalitetskraven för området och förverkligar de ambitiösa 
målen i det förslag som vann planerings och 
byggtävlingen med avseende på lokalerna och 
funktionerna. (Kaarin Taipale)

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom 
redogörelse att ledamoten Yrjö Hakanen under diskussionen hade 
föreslagit att ärendet skulle återremitteras till stadsstyrelsen för ny 
beredning utgående från att man genom underhandlingar söker nya 
alternativ med mindre byggrätt och förstärker områdets karaktär främst 
som ett område för kollektivtrafik och gång och cykeltrafik. Planerna 
för spårtrafiken utreds samtidigt ytterligare.

Ordföranden konstaterade att ledamoten Yrjö Hakanens förslag om 
återremiss inte hade understötts, varvid det förföll.

Ordföranden anförde såsom redogörelse att ledamoten Kaarin Taipale 
understödd av ledamoten Otso Kivekäs under diskussionen hade 
föreslagit följande hemställningskläm:

Stadsfullmäktige förutsätter att det då bygglov beviljas säkerställs att 
planeringen av byggnaderna och de offentliga utomhusmiljöerna 
motsvarar de höga kvalitetskraven för området och förverkligar de 
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ambitiösa målen i det förslag som vann planerings och byggtävlingen 
med avseende på lokalerna och funktionerna.

Redogörelsen befanns vara riktig.

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först 
stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande 
omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Kaarin 
Taipales förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig 
klämmen röstar nej.

5 omröstningen

JAförslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det då bygglov beviljas 
säkerställs att planeringen av byggnaderna och de offentliga 
utomhusmiljöerna motsvarar de höga kvalitetskraven för området och 
förverkligar de ambitiösa målen i det förslag som vann planerings och 
byggtävlingen med avseende på lokalerna och funktionerna.
NEJförslag: Motsätter sig

Jaröster: 65
Outi AlankoKahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, 
Sirpa AskoSeljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Jussi 
Chydenius, Mika Ebeling, Laura FinneElonen, Yrjö Hakanen, Mari 
Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Mohamed 
Abdirahim Hussein, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, 
Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, 
Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa 
Korkkula, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Harri Lindell, Päivi Lipponen, 
Eija Loukoila, Jape Lovén, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, 
Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Antti Möller, Matti 
Niiranen, Henrik Nyholm, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom 
Packalén, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa 
Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus 
Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Päivi 
Storgård, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Kaarin 
Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri

Blanka: 19
Hennariikka Andersson, Matti Enroth, Juha Hakola, Fatbardhe 
Hetemaj, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Otto 
Lehtipuu, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Pia 
Pakarinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille 
Rydman, Johanna Sydänmaa, UllaMarja Urho, Jan Vapaavuori
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Frånvarande: 1
Minerva Krohn

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Kaarin Taipales förslag till 
hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Katri Erroll, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12261 kartta, 
osa 1/4, päivätty 19.8.2014, muutettu 18.12.2014

2 Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12261 kartta, 
osa 2/4, päivätty 19.8.2014, muutettu 18.12.2014

3 Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12261 kartta, 
osa 3/4, päivätty 19.8.2014, muutettu 18.12.2014

4 Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12261 kartta, 
osa 4/4, päivätty 19.8.2014, muutettu 18.12.2014

5 Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12261 selostus, 
päivätty 19.8.2014, muutettu 18.12.2014 (2)

6 Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset
7 Havainnekuva 19.8.2014
8 Vuorovaikutusraportti liitteineen 23.6.2010, täydennetty 10.8.2010, 

19.8.2014 ja 18.12.2014
9 Osa päätöshistoriaa
10 Viranomaisneuvottelun muistio 31.3.2014
11 Toteutussopimus, tiivistelmä

Anvisning

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino, liikenne 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
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Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7
Bilaga 8
Bilaga 9

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin poliisilaitos
Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut kuntayhtymä
Helsingin seudun liikenne 
kuntayhtymä
Liikennevirasto
Museovirasto, 
kulttuuriympäristön suojelu
Senaattikiinteistöt Förslagstext
YIT Rakennus Oy Förslagstext

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Området ligger i Böle, cirka tre kilometer norr om Helsingfors 
centralstation. Området gränsar till Bangårdsvägen i öster och till 
kontorskvarteren i Västra Böle i väster. Områdets yta är 11,9 hektar.

Detaljplanen och detaljplaneändringen för centrumkvarteren i Böle gör 
det möjligt att bygga ett mångsidigt område för centrumfunktioner i en 
knutpunkt för kollektivtrafiken. Centrumkvarteret omfattar Böle 
järnvägsstation, metrostation och kollektivtrafikterminal, ett stråk som 
kopplar ihop områdena, ett torg, Bölebron, gatuområden, affärs och 
kontorslokaler, offentliga lokaler och bostäder.

Detaljplanearbetet för centrumkvarteret i Mellersta Böle bygger på 
delgeneralplanen för Mellersta Böle godkänd år 2006, de 
detaljplanemässiga planeringsprinciperna för den fortsatta planeringen 
godkända av stadsplaneringsnämnden år 2010 och stadsfullmäktiges 
beslut om resultatet för planerings och byggtävlingen för området från 
år 2013.

I enlighet med planerings och byggtävlingen för området åren 
2011–2013 har byggrätt på sammanlagt cirka 193 000 m² vy anvisats i 
detaljplanen. Den nuvarande byggrätten i området är 13 500 m² vy 
(Böle station). Cirka 154 000 m² vy av byggrätten anvisas för byggande 
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av affärs och verksamhetslokaler och 28 000 m² vy för bostäder. 
Byggrätten för bostäder betyder nya bostäder för cirka 700 invånare.

I enlighet med ett byggavtal som 29.1.2014 ingicks mellan Helsingfors 
stad, Senatfastigheter, Trafikverket och YIT Rakennus Oy är YIT 
Rakennus Oy förpliktat att färdigbygga 80 % av den totala ytan för 
centrumkvarteret inom 122 månader efter att den aktuella detaljplanen 
trätt i kraft. Centrumkvarteret kommer att bli ett kärnområde för 
stadsdelarna i Böle och en utvidgning för Helsingfors centrumområde.

Föredragandens motiveringar

I landskapsplanen för Nyland anges planområdet som ett område för 
centrumfunktioner som korsas av stambanan. I etapplandskapsplan 2 
för Nyland tas planområdet upp som ett område för centrumfunktioner 
(rikscentrum). Området anges som ett område som ska förtätas.

I Generalplan 2002 för Helsingfors tas området upp som ett område för 
centrumfunktioner med en beteckning för metro/järnväg med stationer. 
Den aktuella detaljplanen och detaljplaneändringen stämmer överens 
med generalplanen. 

I den underjordiska generalplanen för Helsingfors nr 11830/2 anges det 
en reservering för en metrolinje på avsnittet Kampen–Böle och för en 
parkeringsanläggning i Mellersta Böle. Den aktuella 
detaljplaneändringen strider inte mot den underjordiska generalplanen.

I delgeneralplanen för Mellersta Böle som vann laga kraft 18.8.2006 
har planområdet anvisats som ett område för centrumfunktioner och 
delvis som en del av ett trafikområde ovanpå vilket man får bygga 
centrumfunktioner. En normativ gångförbindelse som också utgör en 
del av en regional grönförbindelse löper genom kvartersområdet i 
riktningen öster–väster. Det finns också ett normativt underjordiskt 
utrymme reserverat för metron i området. I delgeneralplanen anges det 
ny byggrätt på sammanlagt 60 000–80 000 m² vy väster om Böle station 
och 13 500–15 000 m² vy vid stationen.

För östra delen av området gäller detaljplan nr 8400 från år 1982. 
I detaljplanen har området reserverats som ett järnvägsområde med 
byggrätt på 13 500 m² vy för en järnvägsstation och lokaler som tjänar 
stationen. För västra delen av området gäller detaljplan nr 7850 från 
år 1979. I detaljplanen tas området upp som ett gatu och parkområde. 
Mellersta delen av planområdet saknar detaljplan och har tidigare 
tjänat som en bangård.

Gatorna och ett område på cirka 2,2 hektar mellan den nuvarande 
Lokvägen och Bölegatan i planområdet är i Helsingfors stads ägo. 
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Finska staten äger de resterande cirka 9,7 hektaren av området. 
Senatfastigheter besitter ett område på cirka 3,7 hektar i planområdet 
och Trafikverket ett område på cirka 6,0 hektar.

Ett byggavtal om verkställandet av detaljplaneändringen har ingåtts 
29.1.2014 mellan parterna, dvs. Helsingfors stad, Senatfastigheter, 
Trafikverket och YIT Rakennus Oy. YIT Rakennus Oy är förpliktat att 
färdigbygga 80 % av den totala ytan för centrumkvarteret inom 122 
månader från att den detaljplan som gör det möjligt att bygga 
centrumet träder i kraft. Kostnadskalkylen (juni 2014) för stadens 
investeringar enligt byggavtalet åren 2014–2021 uppgår till cirka 157 
miljoner euro. Dessutom medför förlängningen av spårvägslinjen 9 
genom centrumkvarteret till Ilmala kostnader på cirka 12 miljoner euro 
åren 2015–2021.

För de samhällsekonomiska konsekvenserna av detaljplanen redogörs 
mer i detalj i bilaga 6.

Planeringsfaser och växelverkan

Stora områden för bostadshus, affärs och kontorslokaler och allmänna 
byggnader har blivit lediga i Mellersta Böle på basis av en 
avsiktsförklaring mellan finska staten och Helsingfors stad. Spårtrafiken 
lämnade områdena år 2008 när hamnfunktionerna flyttades till Nordsjö. 
Enligt avtalet ska Helsingfors stad skrida till åtgärder i syfte att ändra 
detaljplanen eller göra upp en ny detaljplan.

Detaljplanearbetet på centrumkvarteret i Böle bygger på 
delgeneralplanen för Mellersta Böle godkänd år 2006. 
Detaljplaneringen inleddes år 2010. Stadsplaneringsnämnden 
godkände de detaljplanemässiga principerna för den fortsatta 
planeringen 26.8.2010.

Det har ordnats en planerings och byggtävling i två faser för området 
åren 2011–2013. Stadsfullmäktige beslutade 13.11.2013 välja YIT 
Rakennus Oy med förslaget Tripla till tävlingens vinnare. 
Detaljplanearbetet fortsatte på basis av det vinnande förslaget i 
tävlingen. Förslaget hölls framlagt på stadsplaneringskontorets 
informations och utställningslokal Plattformen. Utställningen fick cirka 
10 000 besökare och det var möjligt att ge respons i den elektroniska 
gästboken för utställningen.

Omfattande myndighetssamarbete bedrevs under beredningen av 
detaljplanen och i samband med ordnandet av planerings och 
byggtävlingen för området. Under beredningen ordnades 
myndigheternas samråd i enlighet med 66 § i markanvändnings och 
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bygglagen. De upptagna frågorna har beaktats i beredningen av 
detaljplanen och detaljplaneändringen.

Deltagandet och växelverkan ordnades i enlighet med programmet för 
deltagande och bedömning.

Fyra åsikter framfördes om utkastet till detaljplaneändring. De har 
beaktats i planläggningen.

Förslaget till detaljplan och detaljplaneändring hölls offentligt framlagt 
12.9–13.10.2014. Det kom in en anmärkning.

Anmärkning

I anmärkningen framfördes det bland annat att detaljplanehandlingarna 
ska omfatta fler illustrationer ur fotgängarnas perspektiv och att 
centrumet ska ha fler affärslokaler som vetter mot gatan. Man önskade 
att särskilt avseende ska fästas vid gångförbindelserna mellan 
Bölebron och plattformarna, och tackade för det stora antalet 
cykelplatser i utkastet till detaljplan.

Anmärkningen och genmälet till denna är tillgängliga i beslutshistorien 
(Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.12.2014, 422 §). 
Stadsplaneringsnämnden beslutade att anmärkningen inte ger 
anledning till att ändra förslaget till detaljplan och detaljplaneändring.

Utlåtanden

Närings, trafik och miljöcentralen i Nyland (NTMcentralen), 
Trafikverket, Museiverket, Helen Elnät Ab, polisinrättningen i 
Helsingfors, samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT), 
samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM), 
stadsbiblioteket, fastighetsnämnden, utbildningsverket, 
räddningsnämnden, byggnadstillsynsverket, nämnden för allmänna 
arbeten, miljönämnden, finska arbetarinstitutet och affärsverket 
Helsingfors stads trafikverk (HST) gav utlåtande om förslaget. 
Bostadsproduktionsbyrån, idrottsverket, ungdomscentralen och social 
och hälsovårdsverket meddelade att de inte ger utlåtande i frågan. 
Stadsmuseet meddelade att det inte ger utlåtande i frågan eftersom 
Museiverket är en av utlåtandegivarna.

NTMcentralen konstaterar att detaljplanen gör det möjligt att bygga 
Ringbanan, centrumslingan, ett tilläggsspår och en ny metrostation, 
och erbjuder därigenom möjligheter att utveckla spårtrafiken. 
Detaljplanen uppfyller kraven i markanvändnings och bygglagen i 
fråga om styrning av handelns lokalisering och främjar konkurrensen 
inom handelsbranschen.
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NTMcentralen framför i sitt utlåtande påpekanden om 
detaljplanebestämmelser som gäller lösningsprinciperna för luftintag i 
byggnaderna. Dessutom föreslog NTMcentralen att bestämmelserna 
ska kompletteras med flera bestämmelser om vibration, stombuller och 
trafikbuller. NTMcentralen rekommenderar att bestämmelserna om 
öppettiderna för de allmänna fotgängarområdena inne i centrumet ska 
strykas i detaljplanen eftersom de i praktiken leder till att ändring av 
öppettiderna förutsätter detaljplaneändring eller beslut om avvikelse 
från detaljplanen.

Trafikverket konstaterar att Trafikverkets områdesbehov för tilläggsspår 
har beaktats i förslaget till detaljplan. Museiverket konstaterar att 
detaljplanen har avsevärda indirekta konsekvenser i den omgivande 
byggda kulturmiljön utöver rivningen av den gamla stationsbyggnaden. 
Förnyandet av centrumkvarteret i Böle harmoniserar sin omgivning 
som helhet på ett positivt sätt genom att det i stället för den nuvarande 
bron skapas en förbindelse genom byggda kvarter från Östra Böle till 
Västra Böle.

Fastighetsnämnden konstaterar att förslaget stämmer överens med 
byggavtalet för centrumkvarteret i Mellersta Böle, godkänd av 
stadsfullmäktige 13.11.2013. Affärsverket HST konstaterar att 
detaljplanen gör det möjligt att enligt reserveringarna bygga en 
kollektivtrafikterminal och en metrostation och anlägga ett separat 
spårvägsfält på Bölebron. Nämnden för allmänna arbeten konstaterar 
att anslag för byggande av de allmänna områdena i Mellersta Böle har 
reserverats i förvaltningens budget för åren 2014–2021.

I de övriga utlåtandena angav man bland annat att särskilt avseende 
ska fästas vid säkerheten för barn och unga att röra sig i området, 
säkerheten på den kommande byggplatsen, indelningen av 
byggarbetena i faser och luftkvaliteten i området. Dessutom framförde 
man att detaljplanen ska kompletteras med bestämmelser om bland 
annat tekniska lösningar.

Utlåtandena framgår i sin helhet av beslutshistorien och utlåtandena i 
sammandrag och genmälena till dessa anges i rapporten om 
växelverkan (bilaga 8).

Ändringar i förslaget till detaljplan och detaljplaneändring

Följande ändringar har gjorts i förslaget till detaljplan och 
detaljplaneändring med anledning av utlåtandena:

 Med anledning av NTMcentralens utlåtande har en 
bestämmelse om förebyggande av miljöstörningar kompletterats 
med att man ska fästa särskilt avseende vid placeringen 
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av byggnadernas luftintag och filtrens effekt i den fortsatta 
planeringen.

 Med anledning av NTMcentralens, miljönämndens och HRM:s 
utlåtanden har en bestämmelse om förebyggande av 
miljöstörningar lagts till detaljplanen. Enligt bestämmelsen ska 
man i planeringen av Lokvägens gaturum och dess miljö fästa 
särskilt avseende vid att bekämpa bullret från väg och 
tågtrafiken och minimera utsättningen för luftföroreningar.

 Med anledning av NTMcentralens och byggnadstillsynsverkets 
utlåtanden har en bestämmelse lagts till detaljplanen. Enligt 
bestämmelsen ska balkongerna i kvartersområdet C inglasas.

 Med anledning av NTMcentralens och byggnadstillsynsverkets 
utlåtanden har en bestämmelse om området med beteckningen 
LR/u lagts till detaljplanen. Enligt bestämmelsen ska man anvisa 
en tillräcklig ljudisoleringsförmåga för byggnadernas yttre skal i 
bygglovet.

 Med anledning av byggnadstillsynsverkets utlåtande har 
fastställandet av byggrätten för kvarteret med beteckningen 
LHA1 förtydligats i detaljplanen genom att stryka bestämmelsen 
om den exakta maximala ytan för kontorslokalerna i nivån +32.

 Med anledning av miljönämndens utlåtande har 
detaljplanebeskrivningen kompletterats med uppgifter om 
den samutnyttjande parkeringens betydelse i 
detaljplaneområdet.

 Med anledning av Helen Elnät Ab:s utlåtande har 
kartbilagan över datakommunikationsförbindelserna och 
energiförsörjningen uppdaterats genom att anvisa den befintliga 
kabeln med medelspänning på kartan.

Övriga ändringar:

 Byggnadsytan med beteckningen kl1 i kvarteret 17103 har 
utvidgats mot söder och hushöjden i stationsbyggnadens 
mellersta del har höjts med fyra meter för att möjliggöra högre 
rumshöjd. Ändringarna är av teknisk karaktär och de har inga 
konsekvenser för markanvändningen bland annat vad 
byggrätten beträffar. Parterna har blivit separat hörda om 
ändringarna och de har ingenting att påpeka om dem.

Vissa tekniska justeringar som inte ändrar förslagets innehåll har 
dessutom gjorts i detaljplanen. Ändringarna är inte väsentliga och 
förslaget behöver därför inte läggas fram på nytt.

Beslutsförslaget stämmer överens med stadsplaneringsnämndens 
framställning. Stadsplaneringskontoret har gjort vissa mindre ändringar 
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och justeringar av teknisk karaktär i förslaget. För dessa redogörs 
ovan.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Katri Erroll, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12261 kartta, 
osa 1/4, päivätty 19.8.2014, muutettu 18.12.2014

2 Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12261 kartta, 
osa 2/4, päivätty 19.8.2014, muutettu 18.12.2014

3 Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12261 kartta, 
osa 3/4, päivätty 19.8.2014, muutettu 18.12.2014

4 Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12261 kartta, 
osa 4/4, päivätty 19.8.2014, muutettu 18.12.2014

5 Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12261 selostus, 
päivätty 19.8.2014, muutettu 18.12.2014 (2)

6 Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset
7 Havainnekuva 19.8.2014
8 Vuorovaikutusraportti liitteineen 23.6.2010, täydennetty 10.8.2010, 

19.8.2014 ja 18.12.2014
9 Osa päätöshistoriaa
10 Viranomaisneuvottelun muistio 31.3.2014
11 Toteutussopimus, tiivistelmä

Bilagematerial

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva

Anvisning

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino, liikenne 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
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Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7
Bilaga 8
Bilaga 9

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin poliisilaitos
Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut kuntayhtymä
Helsingin seudun liikenne 
kuntayhtymä
Liikennevirasto
Museovirasto, 
kulttuuriympäristön suojelu
Senaattikiinteistöt Förslagstext
YIT Rakennus Oy Förslagstext

För kännedom

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunginkirjasto
Kiinteistölautakunta
Liikennelaitos liikelaitos (HKL)
Opetusvirasto
Pelastuslautakunta
Rakennusvalvontavirasto
Suomenkielinen työväenopisto
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristölautakunta

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.01.2015 § 8

HEL 2013015432 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 17. kaupunginosan (Pasila) 
kortteleiden 17103  17104 ja katu ja rautatiealueiden 
asemakaavaehdotuksen sekä katu, puisto ja rautatiealueiden 
asemakaavan muutosehdotuksen 19.8.2014 päivätyn ja 18.12.2014 
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muutetun piirustuksen numero 12261 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 18.12.2014

HEL 2013015432 T 10 03 03

Ksv 0870-1

17. kaupunginosan (Pasila) kortteleiden 17103–17104 ja katu ja 
rautatiealueiden asemakaavaehdotuksesta ja katu, puisto ja 
rautatiealueiden asemakaavan muutosehdotuksesta annetut lausunnot.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 19.8.2014 puoltaa 19.8.2014 
päivätyn asemakaava ja asemakaavan muutosehdotuksen 
hyväksymistä.

Pasilan keskustakorttelin asemakaava ja asemakaavan muutos 
mahdollistaa monipuolisen keskustatoimintojen alueen rakentamisen 
joukkoliikenteen solmukohtaan. Keskustakortteliin kuuluu Pasilan 
asema, metroasema, joukkoliikenneterminaali, alueita yhdistävä raitti 
toreineen, Pasilansilta ja katualueita, liike ja toimistotiloja, julkisia tiloja 
sekä asuntoja. Pasilan keskustakorttelin asemakaavatyön pohjalla on 
vuonna 2006 hyväksytty KeskiPasilan osayleiskaava, vuonna 2010 
kaupunkisuunnittelulautakunnan jatkosuunnittelun pohjaksi hyväksymät 
asemakaavalliset suunnitteluperiaatteet ja kaupunginvaltuuston vuonna 
2013 tekemä päätös alueen suunnittelu ja toteutuskilpailun 
ratkaisusta. 

Alueesta vuosina 2011–2013 käydyn suunnittelu ja toteutuskilpailun 
pohjalta asemakaavassa on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä noin 
193 000 km2. Nykyinen rakennusoikeus alueella on 13 500 km2 
(Pasilan asema). Rakennusoikeudesta noin 154 000 km2 on osoitettu 
liike ja toimitilarakentamiseen ja 28 000 km2 asuntorakentamiseen. 
Asuntorakentamisen määrä tarkoittaa asuntoja noin 700 asukkaalle. 
Helsingin kaupungin, Senaattikiinteistöjen, Liikenneviraston ja YIT 
Rakennus Oy:n välillä 29.1.2014 tehdyn toteutussopimuksen 
mukaisesti YIT Rakennus Oy:llä on velvollisuus rakentaa 
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Keskustakorttelin kokonaiskerrosalasta valmiiksi 80 % 122 kuukauden 
kuluessa tämän asemakaavan voimaantulosta.  Keskustakortteli tulee 
muodostamaan Pasilan kaupunginosien ytimen ja laajennuksen 
Helsingin keskustaalueelle.

Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti 
nähtävillä 12.9.–13.10.2014.

Ehdotuksesta lausunnon antoivat kaupunginkirjasto, 
kiinteistölautakunta, opetusvirasto, pelastuslautakunta, 
rakennusvalvontavirasto, yleisten töiden lautakunta, suomenkielinen 
työväenopisto, Liikennelaitos liikelaitos (HKL), Helen Sähköverkko Oy, 
Helsingin poliisilaitos, Helsingin seudun liikenne (HSL), HSY 
kuntayhtymä, ympäristölautakunta, Liikennevirasto, Museovirasto ja 
Uudenmaan ELYkeskus. Asuntotuotantotoimisto, liikuntavirasto, 
nuorisoasiainkeskus ja sosiaali ja terveysvirasto ovat ilmoittaneet, että 
heillä ei ole lausuttavaa asiasta. Kaupunginmuseo on ilmoittanut, että 
se ei lausu asiasta koska museovirasto on lausunnon antaja.  
Ehdotuksesta tehtiin 1 muistutus.

Kaupunginkirjasto toteaa, että on tärkeää että uudistamisen myötä 
Pasilan kirjaston saavutettavuus ja näkyvyys paranevat huomattavasti 
ja, että Keskustakorttelin uudistaminen kohentaa ympäristöä 
myönteisellä tavalla. 

Kiinteistölautakunta toteaa, että ehdotus mahdollistaa monipuolisen 
keskustatoimintojen korttelialueen rakentamisen Pasilan aseman 
yhteyteen joukkoliikenteen solmukohtaan. Ehdotus on 
kaupunginvaltuuston 13.11.2013 hyväksymän KeskiPasilan 
keskustakorttelia koskevan toteutussopimuksen mukainen. 
Kiinteistölautakunta puoltaa asemakaava ja 
asemakaavamuutosehdotuksen hyväksymistä.

Opetusvirasto toteaa, että lasten ja nuorten liikkumisen turvallisuus 
tulee ottaa huomioon koko Pasilan alueella.

Pelastuslautakunta toteaa, että tulevan työmaan turvallisuuteen sekä 
toteutuksen vaiheistukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota koko 
rakentamisen ajan.

Rakennusvalvontavirasto toteaa, että asemakaavan pohjautuminen 
olemassa olevaan suunnitelmaan, jonka rakentamisesta on solmittu 
toteutussopimus, on tilanteena poikkeuksellinen. Tässä tilanteessa on 
perusteltua kirjata huolellisesti suunnitelman ominaisuudet 
yksityiskohtaisesti ja selkeästi asemakaavaan. Asemakaavan taustalla 
oleva kilpailuvaiheen suunnitelma on ansiokas ja idearikas. 
Asemakaavalla tulee varmistaa tämän toteutuminen laadukkaasti. 
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Rakennusvalvontavirasto esittää kaavaa täydennettävän usealla 
arkkitehtuurin laatutasoa, rakennusoikeusmäärityksiä, 
pysäköintipaikkavelvoitteita ja teknisiä ratkaisuja koskevalla 
määräyksellä.

Yleisten töiden lautakunta toteaa, että viraston 
talousarviosuunnitelmassa on varauduttu vuosina 2014  2021 Keski
Pasilan yleisten alueiden toteuttamiseen. Yleisten töiden lautakunta 
puoltaa asemakaava ja asemakaavan muutosta.

Suomenkielinen työväenopisto toteaa, että monipuolisen 
keskustatoimintojen alueen rakentaminen on hyvin perusteltu ja 
tarpeellinen.

Liikennelaitos liikelaitos (HKL) toteaa, että kaava mahdollistaa 
joukkoliikenneterminaalin ja metroaseman varauksen toteuttamisen 
sekä raitioliikenteen toimimisen erotulla kaistalla Pasilansillalla.

Helen sähköverkko Oy esittää, että asemakaavan selostuksen 
energiahuollon liitekarttaa täydennetään nykyisen keskijännitekaapelin 
merkinnällä reitillä Pasilansillan länsipää  Ratapihantie.  Helen 
Sähköverkko Oy:llä ei ole kaavaehdotukseen huomautettavaa.  

Helsingin poliisilaitos toteaa, että kaavan toteuttaminen aiheuttaa 
mittavia rakennusaikaisia erityisjärjestelyjä varsinkin liikenteen osalta 
ja, että liikennejärjestelyihin liittyvät suunnitelmat koskevat varsinaista 
lausuttavana olevaa aluetta laajempaa kokonaisuutta. Helsingin 
poliisilla ei ole kaavaehdotukseen huomautettavaa.

Helsingin seudun liikenne (HSL) toteaa, että aiempien kannanottojen ja 
lausuntojen lisäksi HSL:llä ei ole huomautettavaa kaavaehdotuksesta.

HSY kuntayhtymä esittää lausunnossaan kantansa alueen 
vesihuoltoon, ilmastonsuojeluun ja ilmansuojeluun liittyen.

Ympäristölautakunta toteaa, että korttelin kaavaalueen tie ja 
raideliikenteen melusta, tärinästä ja runkomelusta sekä ilmanlaadusta 
on kaavoituksen yhteydessä tehty hyvät selvitykset ja tulosten pohjalta 
asuin ja toimitiloille on annettu asianmukaiset kaavamääräykset 
haittojen torjumiseksi. Lausunnossa todetaan lisäksi, että katetussa 
tilassa, jossa Veturitie kulkee KeskiPasilan keskuksen alitse, tulee 
liikennemääräennusteiden ja ilmanlaadun vertailumittaustietojen 
perusteella arvioituna olemaan huomattavan korkeat 
typpidioksidipitoisuudet, jotka ylittävät ilmanlaadun rajaarvot.

Liikennevirasto toteaa, että kaavaehdotuksessa on huomioitu 
Liikenneviraston aluetarpeet lisäraiteiden osalta.
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Museovirasto toteaa, että kaavaehdotuksessa on asianmukaisesti 
todettu vaikutukset maisemaan, kaupunkikuvaan ja rakennettuun 
ympäristöön. Vanhan asemarakennuksen purkamisen lisäksi 
asemakaavalla on huomattavia välillisiä vaikutuksia ympäröivään 
rakennettuun kulttuuriympäristöön. Kokonaisvaltaisesti tarkastellen 
Pasilan keskustakorttelin uudistaminen eheyttää ympäristöä 
myönteisellä tavalla luoden nykyisen sillan sijasta rakennettujen 
kortteleiden muodostaman yhteyden Itä ja LänsiPasilan välille.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että asemakaavatyön yhteydessä 
sekä sitä edeltävän kilpailun valmistelussa ja ohjauksessa on tehty 
laajaa hallintokunta ja viranomaisyhteistyötä. Yhteistyön tarkoitus on 
ollut mm. kartoittaa ja kirjata sellaisia laatutekijöitä, määräystarpeita, 
velvoitteita ja ratkaisumalleja, jotka ovat asemakaavan ja tulevan 
jatkotyön kannalta tärkeitä. Kaavaehdotus on laadittu tämän yhteistyön 
ja kaavoitukseen liittyvän muun vuorovaikutuksen tuloksia hyödyntäen. 
Lausuntojen pohjalta on tehty edelleen tarkistuksia mm. 
kaavaehdotuksen teknisiin määräyksiin.

Uudenmaan elinkeino, liikenne ja ympäristökeskus katsoo 
lausunnossaan (30.10.2014) selvitysten valossa osoitetun, että esitetty 
kaupan ratkaisu keskustatoimintojen alueella joukkoliikenteen ja 
kevyen liikenteen solmukohdassa edistää sellaisen palveluverkon 
kehitystä, jossa asiointimatkojen pituudet ovat kohtuulliset ja 
liikenteestä aiheutuvat haitat mahdollisimman vähäiset. Näin ollen 
asemakaava täyttää maankäyttö ja rakennuslain sisältövaatimukset 
kaupan sijainnin ohjauksen osalta sekä edistää kilpailua kaupan alalla.

ELYkeskus toteaa liikenteestä, että asemakaava mahdollistaa 
Kehäradan, Pisararadan, lisäraiteen sekä uuden metroaseman 
toteuttamisen ja tarjoaa näin mahdollisuudet raideliikenteen 
kehittämiseen. Lisäksi kaavalla mahdollistetaan raitiovaunu ja linja
autoliikenteen joukkoliikenneterminaalin toteuttaminen Pasilan juna
aseman edustalle.

Lausunnossa todetaan, että hulevesimääräykset ovat asialliset ja että 
alueellinen ratkaisu on asianmukainen. 

Kulttuuriympäristön osalta ei ole huomautettavaa.

ELYkeskuksen lausunnossa esitetään, että rakennusten ilmanottoon 
liittyviä ratkaisuperiaatteita tarkennetaan kaavamääräyksillä. Lisäksi 
ELYkeskus esittää kaavaa täydennettävän usealla tärinää, runkomelua 
ja liikennemelua koskevalla määräyksellä.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että kaavaehdotusta varten on 
alueelta laadittu ilmanlaatuselvitys, liikennemeluselvitys sekä 
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runkomelu ja tärinäselvitys. Rakennusten ilmanottoon liittyen, 
kaavaehdotusta on täydennetty siten, että huomiota tulee kiinnittää 
myös suodatuksen tehokkuuteen. Meluntorjunnan osalta kaavaan on 
lisätty LR/u aluetta koskeva määräys, jonka mukaan rakennusten 
ulkovaipan ääneneristävyyden riittävyys liikennemelua vastaan tulee 
osoittaa rakennusluvassa. Koska Veturitien katutila ja sen lähiympäristö 
tulevat jäämään voimakkaasti melun ja ilman epäpuhtauksien 
kuormittamiksi, on kaavassa annettu jatkosuunnittelumääräys, joka 
edellyttää asian huomioon ottamista.

Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa.

Lausunnot on referoitu tarkemmin ja niihin on annettu vastineet liitteenä 
olevassa vuorovaikutusraportissa. 

Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset:

 ELYkeskuksen lausunnon johdosta on täydennetty 
ympäristöhäiriöiden torjuntaa koskevaa määräystä, jonka 
mukaan rakennusten ilmanottokohtien sijaintiin ja suodattamisen 
tehokkuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota 
jatkosuunnittelussa. 

 ELYkeskuksen, Ympäristölautakunnan ja HSY kuntayhtymän 
lausuntojen johdosta on lisätty ympäristöhäiriöiden torjuntaa 
koskeva määräys, jonka mukaan Veturitien katutilan ja sen 
ympäristön suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota 
sekä tie että junaliikennemelun torjuntaan sekä ilman 
epäpuhtauksille altistumisen minimoimiseen.

 ELYkeskuksen ja rakennusvalvontaviraston lausuntojen 
johdosta kaavaan on lisätty määräys, jonka mukaan C
korttelialueen parvekkeet tulee lasittaa.

 ELYkeskuksen ja rakennusvalvontaviraston lausuntojen 
johdosta on lisätty LR/u aluetta koskeva määräys, jonka 
mukaan rakennusten ulkovaipan ääneneristävyyden riittävyys 
liikennemelua vastaan tulee osoittaa rakennusluvassa.

 Rakennusvalvontaviraston lausunnon johdosta on kaavan LHA
1 korttelialueen rakennusoikeusmäärittelyä selkeytetty 
poistamalla tasolla +32 sijaitsevien toimistotilojen tarkkaa 
enimmäismäärää koskeva määräys.

 Ympäristölautakunnan lausunnon johdosta selostusta on 
täydennetty tiedoilla vuorottaispysäköinnin merkityksestä 
suunnittelualueella.

 Helen Sähköverkko Oy:n lausunnon johdosta kaavaselostuksen 
Tietoliikenne ja energiahuoltokartta liitettä on päivitetty siten, 
että siihen on merkitty nykyinen keskijännitekaapeli.
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Muut tehdyt muutokset:

 Korttelin 17103 rakennusalaa kl1 on laajennettu etelään ja 
asemarakennuksen keskiosan räystäskorkeutta on suuremman 
huonekorkeuden mahdollistamiseksi nostettu 4 metrillä. 
Muutokset ovat luonteeltaan teknisiä eikä niillä ole esimerkiksi 
rakennusoikeuden osalta maankäytöllisiä vaikutuksia. 
Asianomaisia on kuultu muutoksesta erikseen, eikä heillä ole 
ollut asiaan huomautettavaa.

 Lisäksi kaavaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia, 
jotka eivät muuta ehdotuksen sisältöä.

Jatkotoimenpiteet

Helsingin kaupungin, Senaattikiinteistöjen, Liikenneviraston ja YIT 
Rakennus Oy:n välillä 29.1.2014 tehdyn toteutussopimuksen 
mukaisesti YIT Rakennus Oy:llä on velvollisuus rakentaa 
Keskustakorttelin kokonaiskerrosalasta valmiiksi 80 % 122 kuukauden 
kuluessa keskuksen toteuttamisen mahdollistavan asemakaavan 
voimaantulosta.

Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä tehdyt muutokset eivät ole 
olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. 
Muutoksista, joiden etua muutokset koskevat, on kuultu erikseen.

Lisätiedot
Dan Mollgren, projektipäällikkö, puhelin: 310 37326

dan.mollgren(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.12.2014 § 422

HEL 2013015432 T 10 03 03

Ksv 0870_1

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa seuraavan vastauksen 
kaupungin perusteltuna kannanottona tehtyyn muistutukseen.

Muistutuksen sisältö

Muistutuksen (Mu1) tekijä toivoo, että kaavaasiakirjoissa olisi 
enemmän kuvaluonnoksia siitä perspektiivistä josta rakennuksia ja 
katutilaa yleensä katsotaan, eli jalankulkijan korkeudelta. 

Jos kortteleista halutaan oikeasti keskus eikä vain kauppakeskusta, 
tulisi katutilojen ja kulkureittien avautua useampaan suuntaan. 
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Keskuksen pohjoisreuna Firdonkadulle tulisi ehdottomasti saada 
kadulle avautuvaa liiketilaa, jotta syntyisi tavoiteltua urbaania 
kaupunkielämää. Samoin korttelin juuren tulisi avautua länsipuolelle 
enemmän kivijalkaliikkeiden kautta. 

Kortteleiden läpi itälänsi ja pohjoisetelä  suunnassa vaadituista 
muutamista kulkureiteistä tulee ehdottomasti pitää kiinni. Kulku 
Pasilansillalta raiteille tulee olla mahdollisimman sujuva, eli liukuportaat 
olisi hyvä saada hieman lähemmäs sisäänkäyntiä ja niitä tarvitaan 
varsinkin Pisaran myötä toiset, koska nykyiset ovat jo ruuhkaiset. On 
erittäin hyvä että Pasilansillalle saadaan omat kaistat sekä 
raitiovaunuille että linjaautoille kuin pyörillekin. Firdonkadun 
ajoramppien sijoittelu tulee toteuttaa huolellisesti, jotta katutila säilyy 
viihtyisänä korttelin pohjoisreunalla. Keskuksen pysäköintipaikkojen 
käyttö tulisi toteuttaa yhdessä pohjoispuolisen korttelin asuintalojen 
kanssa. Suhteessa korttelin asukkaisiin, työntekijöiden ja 
saavutettavuuteen vähemmälläkin määrällä paikkoja tulisi pärjätä. 
Suuri polkupyöräpaikkojen määrä on erittäin tervetullutta.

Rakennusten muoto ja massoittelu on hyvin pasilalaista, ympäristöönsä 
sopivaa mutta vaatii ehdottomasti sen, että laadukkaiden materiaalien 
ja värien käyttöä valvotaan ja edellytetään tarkasti.

Vastine

Kaupunkisuunnitteluviraston info ja näyttelytila Laiturilla järjestettiin 
6.2.–26.4.2014 Pasila 3.0 niminen näyttely, jossa esiteltiin käydyn 
suunnittelu ja toteutuskilpailun voittajaehdotusta. Näyttely keräsi noin 
10 000 kävijää. Näyttelyssä oli esillä pienoismalli, 3d
havainnemateriaalia ja mm. perspektiivikuvia. Kaavaehdotus perustuu 
näyttelyssä esillä olleeseen voittajaehdotukseen. Kaavaehdotukseen ei 
ole sisällytetty kaikkea kaavatyön aikana esillä ollutta aineistoa. 

Keskuksen katutason julkisivuista Firdonkadun ja Pasilankadun 
suuntaan on kaavassa määrätty, että katutasosta likimääräiselle tasolle 
+32 julkisivupinnoissa tulee käyttää innovatiivisia, valoa läpäiseviä 
rakenteita, kuten alumiinivaahtoa ja julkisivuaukotuksen tulee 
muodostua erikokoisista pyöreistä aukoista. Määräyksellä luodaan 
siten edellytykset näyteikkunamaiselle ilmeelle, mutta liiketilojen 
avautumisesta tiettyihin suuntiin ei ole tarkemmin määrätty kaavassa. 
Kaavaehdotuksessa on lisäksi määrätty, että Veturitien suuntaan, 
likimääräisten tasojen +16 ja +21 välissä, vähintään puolet 
julkisivupinnasta tulee olla lasijulkisivua jalankulun tasossa.

Keskustakorttelin jalankulkureitistön jatkuvuuden turvaaminen on ollut 
yksi kaavatyön keskeinen tavoite. Kaavaehdotuksessa on määrätty, 
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että yleiselle jalankululle varattuja reittejä (yjk ja yjkas) tulee rakentaa 
itälänsi ja pohjoiseteläsuuntaisesti keskustakorttelin läpi kulkeviksi.

Kaavatyön yhteydessä tehty liikennesuunnittelu on tehty yhteistyössä 
mm. liikenneviraston, HKL:n ja HSL:n kanssa. Kaavaehdotuksessa on 
siten pyritty luomaan mahdollisimman hyvä liikkumisympäristö 
vilkkaasti liikennöidyllä alueella. Kaavaehdotuksen polkupyöräpaikkoja 
koskevat määräykset tarkoittavat, että keskuksen valmistuessa 
keskustakorttelissa on yli 3 000 polkupyöräpaikkaa. Kaavassa on 
erikseen määrätty, että Pasilan asemaalueelle ja sen läheisyyteen on 
toteutettava 500 joukkoliikenteen liityntäpolkupyöräpaikkaa, joista 250 
tulee sijaita sisätiloissa.

Samalla lautakunta päättää, ettei muistutus anna aihetta muuttaa 
asemakaava ja asemakaavan muutosehdotusta.

Lisäksi lautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

19.08.2014 Ehdotuksen mukaan

10.12.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Dan Mollgren, projektipäällikkö, puhelin: 310 37326

dan.mollgren(a)hel.fi
Kaisu Tähtinen, johtava lakimies, puhelin: 310 37035

kaisu.tahtinen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 13.11.2014 § 541

HEL 2013015432 T 10 03 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle 17. 
kaupunginosan (Pasila) kortteleita 17103 ja 17104 sekä katu ja 
rautatiealueita koskevasta asemakaava ja 
asemakaavamuutosehdotuksesta nro 12261 seuraavan lausunnon:  

Kiinteistölautakunta puoltaa asemakaava ja 
asemakaavamuutosehdotuksen hyväksymistä. Ehdotus mahdollistaa 
monipuolisen keskustatoimintojen korttelialueen rakentamisen Pasilan 
aseman yhteyteen joukkoliikenteen solmukohtaan. Ehdotus on 
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kaupunginvaltuuston 13.11.2013 hyväksymän KeskiPasilan 
keskustakorttelia koskevan toteutussopimuksen mukainen.

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Pasi Lehtiö, toimistopäällikkö, puhelin: 310 36448

pasi.lehtio(a)hel.fi

Liikennelaitos liikelaitos (HKL) HKLInfrapalvelut 5.11.2014

HEL 2013015432 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt HKL:ltä lausuntoa Keski
Pasilan keskustakorttelin asemakaavasta ja asemakaavan 
muutoksesta nro 12261. Suunnittelualueeseen kuuluu Pasilan asema, 
metroasema, joukkoliikenneterminaali, alueita yhdistävä raitti toreineen, 
Pasilansilta ja katualueita, liike ja toimistotiloja, julkisia tiloja sekä 
asuntoja. Alueesta käydyn suunnittelu ja toteutuskilpailun pohjalta 
asemakaavassa on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä
n. 193 000 km².

Keskustakortteli tulee muodostamaan Pasilan kaupunginosien ytimen 
ja laajennuksen Helsingin keskustaalueelle. Alue tulee toimimaan 
joukko, jalankulku, pyöräily ja ajoneuvoliikenteen solmukohtana. 
Kaava mahdollistaa joukkoliikenneterminaalin ja metroaseman 
varauksen toteuttamisen sekä raitioliikenteen toimimisen erotulla 
kaistalla Pasilansillalla. HSL Raitioliikenteen linjastosuunnitelma 
2017–2024 luonnoksen (17.3.2014) toteutuessa KeskiPasilan lävitse 
kulkee tulevaisuudessa 3 raitiotielinjaa (linjat 2,9 ja 7).

HKL on osallistunut Pasilan keskustakorttelin suunnittelukilpailuun 
antamalla asiantuntijaapua metroaseman varauksen, raitiotieradan 
sekä joukkoliikenneyhteyksien suunnittelun osalta. HKL on tuonut 
suunnittelu ja toteutuskilpailun yhteydessä esille niitä seikkoja, jotka 
HKL näkee olennaisina ja välttämättöminä joukkoliikenteen 
toteuttamisen kannalta.

Koska alueelle ollaan kaavoittamassa asuinkiinteistöjä sekä muuta 
melulle ja tärinälle häiriöherkkää toimintaa, HKL pitää tärkeänä, että 
rakennusmääräyksissä ja kiinteistöjen sijoittelussa huomioidaan 
raitioliikenteen melu ja tärinähaitat. Joukkoliikenteen 
toimintaedellytykset tulee huomioida hankkeen rakentamisvaiheessa 
työnaikaisissa järjestelyissä. 
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Suunnittelualueella on omat raitiovaunukaistat Pasilansillalla sekä 
joukkoliikenteelle erotettu väylä Pasilankadulla. Nämä ratkaisut 
parantavat osaltaan joukkoliikenteen sujuvuutta. Pasilansillalle, Pasilan 
aseman edustalle, on suunniteltu joukkoliikenneterminaali, joka 
mahdollistaa linjaauto ja raitiovaunuvaihtopysäkkien keskittämisen 
junaaseman viereen. Bussi ja raitiovaunupysäkkien keskittäminen 
joukkoliikenneterminaaliin ja eri kulkumuotojen eriyttäminen 
terminaalissa selkeyttää osaltaan joukkoliikenteen toimintaa.

Asemakaavassa osoitettu ja hankkeen toteutussopimukseen kuuluva 
metroasema parantaa mahdollisuuksia kehittää seudun 
joukkoliikenneverkkoa. Kaavassa tulee metroaseman 
toteutusvarauksen osalta huomioida suunniteltujen kulkuyhteyksien 
toteuttamismahdollisuudet tulevaisuudessa muihin maanalaisiin tiloihin 
ja maan tasalle. Lisäksi metroaseman tarvitsemien pystykuilujen ja 
muiden teknisten tilojen varaukset tulee mahdollisuuksien mukaan 
huomioida myös kaavassa.

19.6.2014 Lausunto annettu

Lisätiedot
Jaakko Laurila, projektiinsinööri, puhelin: 310 22691

jaakko.laurila(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 04.11.2014 § 112

HEL 2013015432 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon 
kaupunkisuunnitteluvirastolle Pasilan keskustakorttelin (17. 
kaupunginosa, korttelin 17103 ja 17104) asemakaavasta ja 
asemakaavan muutoksesta nro. 12289: 

Purkutöiden ja työmaan turvallisuuteen sekä toteutuksen 
vaiheistukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota koko rakentamisen 
ajan. Lisäksi tulee varmistaa ajoyhteydet pelastuslaitoksen yksiköille 
raiteiden länsisivulle mahdollisen raideliikenneonnettomuuden varalta 
koko rakennustyön ajan. Työmaa aikana muuttuvista ajojärjestelyistä 
tulee informoida pelastuslaitosta reaaliaikaisesti.

Pelastuslaitosta tulee informoida työmaan vaikutuksista LänsiPasilaan 
suuntautuvaan hälytysajoneuvoliikenteeseen.  

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska se koskee asian 
valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.
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Esittelijä
vs. pelastuskomentaja
Jorma Lilja

Lisätiedot
Pekka Ronkainen, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 31031238

pekka.ronkainen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 04.11.2014 § 320

HEL 2013015432 T 10 03 03

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Pasilan keskustakortteli on paitsi joukkoliikenteen tärkeä solmukohta 
myös katuliikenteen merkittävä läpiajokohta. Korttelin kaavaalueen tie 
ja raideliikenteen melusta, tärinästä ja runkomelusta
sekä ilmanlaadusta on kaavoituksen yhteydessä tehty hyvät selvitykset 
ja tulosten pohjalta asuin ja toimitiloille on annettu asianmukaiset 
kaavamääräykset haittojen torjumiseksi. 

Keskustakorttelin ali kulkee katettuna Veturitie, jonka liikennemäärän 
ennakoidaan tulevaisuudessa olevan noin 37 000 ajoneuvoa 
vuorokaudessa. Korttelin jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa on 
tärkeää huomioida melu ja ilmanlaatuhaittojen välttäminen myös 
matkustajien ja kevyen liikenteen käyttäjien liikkumisympäristöissä ja 
pysäkeillä.

Ilmanlaadun huomioiminen

Katetussa tilassa ja tunneleissa liikenteen päästöt eivät pääse 
laimenemaan, jolloin ilmansaastepitoisuudet voivat nousta 
huomattavan korkeiksi. Esimerkiksi Eliel Saarisen tien 
joukkoliikennetunnelissa Huopalahden aseman pysäkillä ilmanlaatua 
on mitattu HSY:n passiivikeräinmittauksilla v. 2011 alkaen. 
Typpidioksidipitoisuus on ylittänyt VN:n ilmanlaatuasetuksella 
typpidioksidille asetetun vuosirajaarvon 40 ug/m3 ja pitoisuudet ovat 
olleet jopa korkeampia kuin vilkkaimmissa katukuiluissa, vaikka 
tunnelin liikennemäärä on erittäin vähäinen. Tunnelissa saavat ajaa 
vain bussit ja taksit. Tunnelissa mitatut vuosikeskiarvot ovat vaihdelleet 
4853 ug/m3. 

Ilmanlaadun rajaarvot on asetettu terveysperustein eivätkä ne saa 
ylittyä alueilla, joille ihmisillä on pääsy. Rajaarvot eivät ole voimassa 
väyläalueilla, mutta kevyen liikenteen väylillä ja bussipysäkeillä niitä 
täytyy noudattaa. Jos ilmanlaadun rajaarvot ylittyvät, kunta on 
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velvollinen laatimaan ilmansuojelusuunnitelman ja ryhtymään 
toimenpiteisiin ylittymisen estämiseksi. Helsinki on saanut jatkoaikaa 
typpidioksidirajaarvon noudattamiselle vuoteen 2015 saakka, mutta 
rajaarvo ylittyy edelleen vilkkaimmissa katukuiluissa. Raja
arvoylitysalueita ei tule rakentaa lisää. 

Katetussa tilassa, jossa Veturitie kulkee KeskiPasilan keskuksen 
alitse, tulee liikennemääräennusteiden ja ilmanlaadun 
vertailumittaustietojen perusteella arvioituna olemaan huomattavan 
korkeat typpidioksidipitoisuudet, jotka ylittävät ilmanlaadun rajaarvot. 
Suunnitteluaineistoon sisältyvässä ilmanlaatuselvityksessä ei ole 
arvioitu tämän katetun tilan ilmanlaatua. Ihmisten altistumisen 
vähentämiseksi bussipysäkkejä ja kevyen liikenteen väyliä ei tule 
sijoittaa samaan tilaan autoliikenteen kanssa, vaan ne on eristettävä 
liikenteestä esimerkiksi lasiseinällä tai vastaavalla ratkaisulla siten, että 
tiloissa on oma erillinen ilmanvaihto turvaamassa ilmanlaatuolosuhteet.

Melun huomioiminen

Veturitien katettu osuus kevyen liikenteen väylineen ja pysäkkeineen 
on pakokaasupäästöjen lisäksi melun kuormittama, mikä puoltaa 
autoliikenteestä eristettyjen tilojen järjestämistä katteen alle. Myös 
meluselvityksessä esitetyn akustisen vaimennusverhouksen käyttö on 
suositeltavaa. 

Jatkosuunnittelussa myös ilmavaihtovaihtohormien aiheuttaman melun 
vaimennukseen tulee alueella kiinnittää erityistä huomiota, jotta 
saavutetaan rakentamismääräyskokoelmassa oleva määräys LVIS
laitteiden aiheuttamasta ympäristömelusta. 

Koko kaavaalueella kannattaa panostaa ääniympäristön suunnitteluun. 
Melutason ohjearvojen saavuttamisen lisäksi suunnittelun tavoitteena 
tulee olla akustisesti laadukas asumisympäristö ja julkinen tila.

Hulevesien käsittely

Kaavamääräysten mukaan korttelialueilla ja niiden ulokkeilla 
mitoitussateesta syntyvät hulevedet tulee imeyttää tai kierrättää 
kokonaan. Edelleen hulevesien määrästä puolet tulee johtaa pois 
syntypaikaltaan hidastavilla ja viivyttävillä tekniikoilla maaperään 
imeytettäväksi. Ympäristölautakunta pitää tärkeänä, että uusien 
kaavoitettavien alueiden hulevesien käsittelyssä noudatetaan 
kaupungin hyväksymän hulevesistrategian toimintaperiaatteita.

Pyörä ja autopaikat
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Keskustakortteliin rakennetaan ehdotuksen mukaisesti 3 400 
pyöräpaikkaa, joista 500 on tarkoitettu liityntäpysäköintiin. Autopaikkoja 
on suunnitteilla yhteensä 2 400. Kaavaselostuksessa tulee kertoa, 
miten korttelin poikkeuksellisen hyvä sijainti joukkoliikenteen 
solmukohdassa on huomioitu kaavan pysäköintinormeissa.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta, koska se koskee asian 
valmistelua (KuntaL 91 §).

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi KippoEdlund

Lisätiedot
Eeva Pitkänen, johtava ympäristöasiantuntija, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 28.10.2014 § 407

HEL 2013015432 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutos mahdollistaa monipuolisen keskustatoimintojen 
alueen rakentamisen joukkoliikenteen solmukohtaan. Keskustakortteliin 
kuuluu Pasilan asema, metroasema, joukkoliikenneterminaali, alueita 
yhdistävä raitti toreineen, Pasilansilta ja katualueita, liike ja 
toimistotiloja, julkisia tiloja sekä asuntoja. Alueesta käydyn suunnittelu 
ja toteutuskilpailun pohjalta asemakaavassa on osoitettu 
rakennusoikeutta yhteensä noin 193 000 km2. Alue tulee toimimaan 
joukko, jalankulku, pyöräily ja ajoneuvoliikenteen solmukohtana. 
Keskustakortteli tulee muodostamaan Pasilan kaupunginosien ytimen 
ja laajennuksen Helsingin keskustaalueelle.

Rakennusviraston talousarviosuunnitelmassa on varauduttu vuosina 
2014  2021 KeskiPasilan yleisten alueiden toteuttamiseen. Keski
Pasilan esirakentamiseen on varattu noin 20 miljoonaa euroa. 
Sopimuksen mukaisten katualueiden toteutukseen on varattu noin 90 
miljoonaa euroa sekä Teollisuuskadun toteutukseen noin 28 miljoonaa 
euroa.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan ja asemakaavan 
muutosta nro 12261.
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Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

Opetusvirasto 28.10.2014

HEL 2013015432 T 10 03 03

Keskustakortteli tulee muodostamaan Pasilan kaupunginosien ytimen 
ja laajennuksen Helsingin keskustaalueelle. Keskustakortteliin kuuluu 
Pasilan asema, metroasema, joukkoliikenneterminaali, alueita 
yhdistävä raitti toreineen, Pasilansilta ja katualueita, liike ja 
toimistotiloja, julkisia tiloja sekä asuntoja. 

Asemakaavan muutos mahdollistaa monipuolisen keskustatoimintojen 
alueen rakentamisen joukkoliikenteen solmukohtaan. Alue tulee 
toimimaan myös jalankulku, pyöräily ja ajoneuvoliikenteen 
solmukohtana.

Suomen valtion ja Helsingin kaupungin kesken solmitun aiesopimuksen 
perusteella KeskiPasilasta on vapautunut suuret alueet asuin, liike, 
toimisto, ja yleisten rakennusten käyttöön. Alueet vapautuivat 
raideliikenteeltä satamatoimintojen siirtyessä Vuosaareen v. 2008. 

Alueesta käydyn suunnittelu ja toteutuskilpailun pohjalta 
asemakaavassa on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä noin 193 000 
km2.

Helsingin kaupungin, Senaattikiinteistöjen, Liikenneviraston ja YIT 
Rakennus Oy:n välillä 29.1.2014 tehdyn toteutussopimuksen 
mukaisesti YIT Rakennus Oy:llä on velvollisuus rakentaa 
Keskustakorttelin kokonaiskerrosalasta valmiiksi 80 % 122 kuukauden 
kuluessa keskuksen toteuttamisen mahdollistavan asemakaavan 
voimaantulosta.

Opetusvirasto on 16.4.2014 kannanotossaan kaavaluonnoksesta 
korostanut lasten ja nuorten liikkumisen turvallisuuden huomioon 
ottamista koko Pasilan alueella, myös rakentamisen aikana koska 
oppilaat uuteen Pasilan peruskouluun tulevat laajalta alueelta. Koulun 
liikuntaopetukseen läheisesti kuuluvaan Käpylän liikuntapuistoon tulee 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa järjestää sujuva, avara, valoisa 
ja turvallinen kulkuyhteys ratapihan ali.
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Opetusvirasto ottaa edelleen kantaa lasten ja nuorten turvallisen 
koulumatkan puolesta. Kaavassa on otettu huomioon esteetön kulku 
välillä ItäPasila  Keskustakortteli  LänsiPasila, mutta jalankulku ja 
pyöräilyyhteydet keskustakorttelista etelään  ja pohjoiseen eivät toimi 
toivotulla tavalla. Esimerkiksi kävely ja pyöräilyyhteys 
Konepajakorttelin alueelta vaatinee lisäsuunnittelua.

Kulku ItäPasilasta Opastinsillan ylikulun kautta Ratapihakortteliin 
sijoittuvaan Pasilan peruskouluun on ongelmallinen. Tasoero 
Opastinsillan ja Maistraatinportin jatkon välillä on noin 16 metriä. 
Vaikkakaan kulkuyhteys  rautatieaseman ja kauppakeskuksen tilojen 
kautta ei ole suositeltavin koulumatkan kannalta, olisi toivottavaa 
selkeyttää tätäkin yhteyttä.

Pasilan peruskoulun liikuntatilat tullaan mahdollisesti vuokraamaan 
Triplasta ennen omien liikuntatilojen rakentamista. Päivittäinen 
opetusryhmien kulkeminen koulun ja Triplan välillä tulee ratkaista 
turvallisesti.

Lisätiedot
Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

kaisa.nuikkinen(a)hel.fi

Kaupunginkirjasto 21.10.2014

HEL 2013015432 T 10 03 03

Kaupunginkirjaston kannalta on tärkeää, että uudistamisen myötä 
Pasilan kirjaston saavutettavuus ja näkyvyys paranevat huomattavasti. 
Nykyinen sijainti korkeiden toimistorakennusten keskellä on huono. 
Asianmukaisella opastuksella ja aseman sekä ItäPasilan kulkureittien 
selkeyttämisellä kaupunginkirjaston tarjoamat tilat ja palvelut tulevat 
laajemmin ja tehokkaammin asukkaiden käyttöön.

Keskustakorttelin uudistaminen kohentaa ympäristöä myönteisellä 
tavalla.

14.4.2014 Lausunto annettu

Lisätiedot
Saara Ihamäki, kirjastotoimen apulaisjohtaja, puhelin: 310 85503

saara.ihamaki(a)hel.fi

Suomenkielinen työväenopisto Asiakaspalveluosasto 12.8.2014

HEL 2013015432 T 10 03 03
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KeskiPasilan keskustakorttelia suunnitellaan Pasilan sillan 
pohjoispuolelle Pasilan aseman viereen. Sinne suunnitellaan 
kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti korkeatasoinen uusi keskus, jolle 
tavoitellaan voimakasta omaa identiteettiä sekä urbaania ja värikästä 
suurkaupunkielämää.  

KeskiPasila on Itä ja LänsiPasilan välissä oleva laaksomainen 
maisematila. Alueen lävistävä  korkealla kulkeva Pasilan silta hallitsee 
maisemaa.  Alue on suurimittakaavaista rautatie ja liikenneympäristöä.

Pasilan asema on Suomen toiseksi vilkkain rautatieasema heti 
Helsingin päärautatieaseman jälkeen. Sitä käyttää päivisin yli 50 000 
matkustajaa.  Asemalla pysähtyy arkipäivisin yli sata kaukojunaa ja 850 
lähijunaa.

Osayleiskaavassa Pasilan aseman länsipuolelle on merkitty uutta 
rakentamista yhteensä 60 00080 000 km2 ja asemien kohdalle 13 
50015 000 km2.

Osayleiskaavaa toteutettaessa selvitetään mahdollisuudet metron 
laajentamiseen Pasilasta Sörnäisiin ja Pasilasta lentokentälle.

Kaupunginhallitus on kehottanut (2007) huomioimaan 
jatkosuunnittelussa muun muassa seuraavaa: 

 tulee selvittää mahdollisuudet lisätä asuntojen määrää Keski
Pasilassa ja etsiä ennakkoluulottomasti uusia asumisen sekä toimisto. 
ja asuinkäytön yhteensovittamisen muotoja.  
Kaupunkisonnittelulautakunta on esittänyt että tutkitaan kaikki 
mahdollisuudet jotta asukasmäärää voidaan alueella lisätä.

Työväenopisto antaa lausuntonaan:

Pasilan kaavoitus ja asuntorakentamisen  mukana tuleva väestön 
kasvu, lisää tarvetta saada alueelle Helsingin kaupungin palveluita.

Työväenopisto voi tarjota palveluitaan ja siten  vaikuttaa omalta 
osaltaan  alueen viihtyvyyteen, asukkaiden sosiaalisten verkostojen 
rakentumiseen, asukkaiden mielekkään  tekemisen löytämiseen 
vapaan sivistystyön ja elinikäisen oppimisen avulla.

Lisätiedot
Hannele KoliSiiteri, asiakaspalveluosaston osastopäällikkö, puhelin: 310 88521

hannele.kolisiiteri(a)hel.fi

Rakennusvirasto 23.4.2014

HEL 2013015432 T 10 03 03
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Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa 
tarkistetusta osallistumis ja arviointisuunnitelmasta 93801/14 sekä 
kaavaluonnoksesta 26.4.2014 mennessä.

Asemakaava ja asemakaavan muutosalue sijaitsee 17. 
kaupunginosassa (Pasila). KeskiPasilan keskustakorttelia 
suunnitellaan Pasilan sillan pohjoispuolelle Pasilan aseman viereen. 
Suunnittelualue käsittää Pasilan aseman, sen länsipuolella olevan 
ratapihaalueen, Pasilan sillan sekä Pasilankadun ja Ratapihantien 
katualueet. Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluu osa Pasilan aseman 
pohjoispuolella sijaitsevasta rautatiealueesta ja tämän länsipuolella 
oleva kapeampi kaavoittamaton alue. Idässä aluetta rajaa 
Virastokeskus ja lännessä toimistokorttelit 17073 ja 17074.

KeskiPasilaan suunnitellaan kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti 
korkeatasoinen uusi keskus, jolle tavoitellaan voimakasta omaa 
identiteettiä sekä urbaania ja värikästä suurkaupunkielämää. Alueesta 
järjestettiin vuosina 2011–2013 suunnittelu ja toteutuskilpailu, jonka 
avulla etsittiin keskustakorttelille toteuttajaa sekä suunnitelmaa 
asemakaavan pohjaksi. Kilpailun tulos julkistettiin syyskuussa 2013. 
Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 13.11.2013 valita kilpailun 
voittajaksi YIT Rakennus Oy:n ehdotuksellaan "Tripla".

Itä ja LänsiPasilan yhdistävään keskukseen kuuluu Pasilan asema, 
metroasema, joukkoliikenneterminaali, alueita yhdistävän raitti 
toreineen, Pasilan silta ja katualueita, liike ja toimistotiloja, julkisia tiloja 
sekä asuntoja. Pasilan asema säilyy henkilöliikenteen käytössä ja sitä 
kehitetään joukkoliikenteen risteyspaikkana ja terminaalina.

Kaavamuutosalueen pääosa sisältyy Helsingin kaupungin ja Suomen 
valtion väliseen aiesopimukseen. Sopimuksen mukaan Helsingin 
kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin asemakaavan muuttamiseksi tai 
laatimiseksi.

Suunnittelualue on esteettömyyden erikoistason aluetta. 
Jatkosuunnittelun tavoitteeksi tulee asettaa kaupunkikuvallisesti 
korkeatasoinen ja esteettömyyden erikoistason laatuvaatimukset 
täyttävä julkinen tila.

Rakennusvirastolla ei ole tällä hetkellä muuta huomautettavaa 
osallistumis ja arviointisuunnitelmaan tai kaavaluonnokseen.

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi
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Opetusvirasto Opetustoimen johtaja 16.4.2014

HEL 2013015432 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavaa ja 
asemakaavan muutosta Pasilan keskustakorttelin alueelle.     

KeskiPasilaan suunnitellaan kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti 
korkeatasoinen uusi keskus, jolle tavoitellaan voimakasta omaa 
identiteettiä sekä urbaania ja värikästä suurkaupunkielämää. Alueesta 
järjestettiin vuosina 2011–2013 suunnittelu ja toteutuskilpailu, jonka 
avulla etsittiin keskustakorttelille toteuttajaa sekä suunnitelmaa 
asemakaavan pohjaksi. Kilpailun tulos julkistettiin syyskuussa 2013. 
Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 13.11.2013 valita kilpailun 
voittajaksi YIT Rakennus Oy:n ehdotuksellaan "Tripla".

Itä ja LänsiPasilan yhdistävään keskukseen kuuluu Pasilan asema, 
metroasema, joukkoliikenneterminaali, alueita yhdistävän raitti 
toreineen, Pasilan silta ja katualueita, liike ja toimistotiloja, julkisia tiloja 
sekä asuntoja. KeskiPasila on suurimittakaavaista rautatie ja 
liikenneympäristöä. Alueen lävistävä korkealla kulkeva Pasilan silta 
hallitsee laaksomaista maisemaa.

Pasilan asema säilyy henkilöliikenteen käytössä ja sitä kehitetään 
joukkoliikenteen risteyspaikkana ja terminaalina. Pasilan asemaa 
käyttää päivisin yli 50 000 matkustajaa. Asemalla pysähtyy arkipäivisin 
yli sata kaukojunaa ja 850 lähijunaa. Pasilan sillalla kulkevat kävelijät ja 
pyöräilijät, autot, linjaautot ja raitiovaunut.

Opetustoimi haluaa korostaa lasten ja nuorten liikkumisen 
turvallisuuden huomioon ottamista koko Pasilan alueella, myös 
rakentamisen aikana. Oppilaat uuteen Pasilan peruskouluun tulevat 
laajalta alueelta. Koulun liikuntaopetukseen läheisesti kuuluvaan 
Käpylän liikuntapuistoon tulee mahdollisimman aikaisessa vaiheessa 
järjestää sujuva, avara, valoisa ja turvallinen kulkuyhteys ratapihan ali.

Lisätiedot
Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

kaisa.nuikkinen(a)hel.fi
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§ 20
Detaljplaneändring för Olympiabyn i Kottby (nr 12121)

HEL 2011004764 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
godkänna detaljplaneändring för kvarteren nr 837, 839, 842, 849 och 
850, tomten nr 35 i kvarteret nr 825, tomterna nr 10, 12 och 17 i 
kvarteret nr 840 och gatu, park och parkeringsområden i 25 
stadsdelen (Kottby) enligt ritning nr 12121, daterad 24.4.2012 och 
ändrad 9.10.2014, och på de grunder som framgår av 
detaljplanebeskrivningen.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande två 
hemställningsklämmar:

1. Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av 
detaljplaneändringen för Olympiabyn i Kottby att det utreds hur 
det på ett lämpligt centralt ställe i området, exempelvis i samråd 
med stadsmuseet, kan placeras en infotavla som presenterar 
"byns" historia och arkitektur. (Laura Kolbe)

2. Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av detaljplanen för 
Olympiabyn i Kottby att det utreds om det är möjligt att bygga 
hissar som beaktar bostadshusens museala värden. (Päivi 
Storgård)

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom 
redogörelse att följande två hemställningsklämmar hade föreslagits 
under diskussionen:

Ledamoten Laura Kolbe understödd av ledamoten Björn Månsson 
hade föreslagit följande hemställningskläm:

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av detaljplaneändringen 
för Olympiabyn i Kottby att det utreds hur det på ett lämpligt centralt 
ställe i området, exempelvis i samråd med stadsmuseet, kan placeras 
en infotavla som presenterar "byns" historia och arkitektur.

Ledamoten Päivi Storgård understödd av ledamoten Mika Ebeling hade 
föreslagit följande hemställningskläm:



Helsingfors stad Protokoll 1/2015 328 (394)
Stadsfullmäktige

Kaj/20
14.01.2015

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 1113 +358 9 310 1641 02012566 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av detaljplanen för 
Olympiabyn i Kottby att det utreds om det är möjligt att bygga hissar 
som beaktar bostadshusens museala värden.

Redogörelsen befanns vara riktig.

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först 
stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande 
omröstningsförfarande: Vardera hemställningsklämmen tas särskilt upp 
till omröstning.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande 
omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Laura Kolbes 
förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen 
röstar nej.

6 omröstningen

JAförslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av 
detaljplaneändringen för Olympiabyn i Kottby att det utreds hur det på 
ett lämpligt centralt ställe i området, exempelvis i samråd med 
stadsmuseet, kan placeras en infotavla som presenterar "byns" historia 
och arkitektur.
NEJförslag: Motsätter sig

Jaröster: 73
Outi AlankoKahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Paavo 
Arhinmäki, Sirpa AskoSeljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor 
Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Laura FinneElonen, 
Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, 
Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Mohamed Abdirahim 
Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja 
Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, 
Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo 
Laaksonen, Harri Lindell, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Jape Lovén, 
Pekka Majuri, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Seija 
Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Antti Möller, 
Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, Hannu Oskala, Sara 
Paavolainen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki 
Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Marcus Rantala, 
Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, 
Wille Rydman, Tomi Sevander, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna 
Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Pilvi 
Torsti, UllaMarja Urho, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri



Helsingfors stad Protokoll 1/2015 329 (394)
Stadsfullmäktige

Kaj/20
14.01.2015

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 1113 +358 9 310 1641 02012566 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

Blanka: 9
Pentti Arajärvi, Matti Enroth, Sirkku Ingervo, Seppo Kanerva, Minerva 
Krohn, Otto Lehtipuu, Mika Raatikainen, Tatu Rauhamäki, Jan 
Vapaavuori

Frånvarande: 3
Suzan Ikävalko, Helena Kantola, Osku Pajamäki

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Laura Kolbes förslag till 
hemställningskläm.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande 
omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Päivi 
Storgårds förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig 
klämmen röstar nej.

7 omröstningen

JAförslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av 
detaljplanen för Olympiabyn i Kottby att det utreds om det är möjligt att 
bygga hissar som beaktar bostadshusens museala värden.
NEJförslag: Motsätter sig

Jaröster: 72
Outi AlankoKahiluoto, Hennariikka Andersson, Pentti Arajärvi, Paavo 
Arhinmäki, Sirpa AskoSeljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor 
Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura 
FinneElonen, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Veronika Honkasalo, 
Rene Hursti, Nina Huru, Mohamed Abdirahim Hussein, Nuutti Hyttinen, 
Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo 
Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, 
Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi 
Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Harri Lindell, Päivi 
Lipponen, Eija Loukoila, Pekka Majuri, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami 
Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari 
Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Sara Paavolainen, Pia 
Pakarinen, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika 
Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu 
Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille 
Rydman, Tomi Sevander, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna 
Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Pilvi 
Torsti, UllaMarja Urho, Thomas Wallgren, Jan Vapaavuori

Nejröster: 2
Henrik Nyholm, Tom Packalén
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Blanka: 10
Maija Anttila, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Minerva Krohn, Otto 
Lehtipuu, Jape Lovén, Antti Möller, Hannu Oskala, Terhi Peltokorpi, 
Ville Ylikahri

Frånvarande: 1
Osku Pajamäki

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Päivi Storgårds förslag till 
hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Katri Erroll, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12121 kartta, osa A, päivätty 
24.4.2012, muutettu 9.10.2014

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12121 kartta, osa B, päivätty 
24.4.2012, muutettu 9.10.2014

3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12121 selostus, päivätty 
24.4.2012, muutettu 9.10.2014

4 Vuorovaikutusraportti 24.4.2012 liitteineen, täydennetty 9.10.2014
5 Osa päätöshistoriaa

Anvisning

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino, liikenne 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Helsingin seudun Förslagstext
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ympäristöpalvelut
kuntayhtymä/Vesihuolto
Helen Sähköverkko Oy Förslagstext

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Området begränsas huvudsakligen av Forsbyvägen, Kottbyvägen, 
Väinölägatan och Kalervogatan. Det omfattar också husgruppen med 
folkbostäder norr om Väinölägatan och dessutom gatu och 
parkområden.

Detaljplaneändringen gör det möjligt att bevara det arkitektoniskt, 
kulturhistoriskt, trädgårdshistoriskt och stadsbildsmässigt värdefulla 
byggnadsbeståndet och miljöhelheten i Olympiabyn, som är av 
riksintresse. Byggnaderna i Olympiabyn, Ab Helsingfors Folkbostäders 
byggnader och gårdsplanerna och parkområdena inom 
områdeshelheten skyddas genom detaljplanen. Utöver bostadshusen i 
Olympiabyn skyddas byggnaderna med Kottby bibliotek och Käpylän 
peruskoulu, likaså den forna värmecentralen. Vad interiörerna beträffar 
skyddas de arkitektoniskt värdefulla trapphusen och de värdefulla 
interiörerna i de offentliga byggnaderna. Parkområdet vid 
Pellervogränden får namnet Väinöläberget–Väinölänkallio.    

Tomten med den forna värmecentralen, som nu är i socialväsendets 
besittning, får användas friare, närmare bestämt också för privat 
verksamhet. I övrigt förblir markanvändningen på tomterna oförändrad, 
och byggrätten för dessa motsvarar den byggda ytan. 

Föredragandens motiveringar

Den ovanligt välbevarade Olympiabyn hör till den internationella 
forsknings och skyddsorganisationen för modern arkitektur 
Docomomos urval som en av den finländska moderna arkitekturens 
toppobjekt. Det övriga som byggdes inför de olympiska spelen i 
Helsingfors hör också dit. Olympiabyn är dessutom en byggd 
kulturmiljö av riksintresse (RKY/rakennetut kulttuuriympäristöt 2009, 
Olympiadbyggnaderna).

Planeringsområdet är i landskapsplanen för Nyland sådant område för 
tätortsfunktioner som är viktigt när det gäller att värna kulturmiljön och 
landskapet. Olympiabyn är i etapplandskapsplan 2 för Nyland 
betecknad som viktig när det gäller att värna kulturmiljön. 
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Detaljplaneändringen är i överensstämmelse med landskapsplanen 
och etapplandskapsplan 2. 

Området är i Generalplan 2002 för Helsingfors upptaget som område 
dominerat av flervåningshus. Dessutom är det värdefullt kulturhistoriskt 
och arkitektoniskt sett och med tanke på landskapskulturen och ska 
utvecklas på ett sådant sätt att dess värden och egenskaper bevaras. 
Detaljplaneändringen är i överensstämmelse med generalplanen. 

Kvartersområdena för flervåningshus i Olympiabyn ingår i 
detaljplanerna nr 2012 (1939), 2077 (1940), 2182 (1941), 2394 (1945), 
2830 (1949), 2688 (1948) och 6237 (1970). Enligt detaljplanerna får 
hus i tre–fyra våningar byggas i området. En del av källarlokalerna får 
användas som butiker och arbetsrum. I tre av husen på tomterna 
840/17 och 850/7 får det finnas bostäder i källarvåningen.

Tomten 850/5, där det finns en affärsbyggnad, ingår i detaljplan nr 6277 
från 1970. Enligt detaljplanen får det uppföras en envåningsbyggnad i 
detta kvartersområde för affärsbyggnader. 

Tomten 850/11, där den forna värmecentralen är belägen, ingår i 
detaljplan nr 8141 från 1979. Den är i detaljplanen upptagen som 
kvartersområde för byggnader för social verksamhet och 
fritidsverksamhet.

Husgruppen med folkbostäder på tomten 825/35 ingår i detaljplan 
nr 1854 från 1938. Enligt detaljplanen får det byggas hus i två–tre 
våningar i detta kvartersområde för bostadshus.

Tomten 837/2, där det finns ett bibliotek, ingår i detaljplan nr 2688 från 
1948. Den är i detaljplanen upptagen som tomt för allmänna 
byggnader. Tomten 837/3, där det finns skolbyggnader, ingår i 
detaljplan nr 6237 från 1970. Den är i detaljplanen upptagen som 
kvartersområde för byggnader för undervisningsverksamhet.   

Park och gatuområdena ingår i detaljplan nr 1639 från 1937. 
Väinöläparken ingår dessutom i detaljplan nr 3529 från 1954 och det 
intilliggande parkområdet i detaljplan nr 9728 från 1990. Enligt 
detaljplanerna gäller ingen byggrätt för parkerna. I parken vid 
Pellervogränden finns ett parkeringsområde. Parken saknar namn. 

Detaljplanerna är föråldrade vad skyddet beträffar. Inga 
skyddsbeteckningar förekommer i dem.

Detaljplaneändringen säkrar att värdena av riksintresse bevaras när 
det gäller den byggda kulturmiljön och naturarvet. I det område som nu 
skyddas genom detaljplanen finns sammanlagt 41 bostadshus, 6 andra 
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byggnader och 1 skärmtak som får skyddsbeteckning. Gårdsplanerna, 
gaturummen och parkerna inom områdeshelheten skyddas som delar 
av helheten. Vad interiörerna beträffar skyddas de arkitektoniskt 
värdefulla trapphusen och de värdefulla interiörerna i de offentliga 
byggnaderna. Skyddsbestämmelserna och motiveringen till dem ingår i 
sin helhet i detaljplanebeskrivningen (bilaga 3).

Detaljplaneområdet är i stadens ägo. Det omfattar inte den delvis 
obebyggda tomten 840/8 eftersom byggnaden på tomten är nyare än 
de övriga i Olympiabyn.

Planeringsfaser och växelverkan

Planläggningsarbetet inleddes på initiativ av staden själv.

Deltagandet och växelverkan arrangerades i enlighet med programmet 
för deltagande och bedömning.

Förslaget till detaljplaneändring hölls framlagt 1.6–2.7.2012. Inga 
anmärkningar framställdes.

Utlåtanden

Utlåtanden om förslaget till detaljplaneändring kom från samkommunen 
Helsingforsregionens miljötjänster/vattenförsörjning, Närings, trafik 
och miljöcentralen i Nyland, affärsverket Helsingfors Energi/Helen Elnät 
Ab, fastighetsnämnden, nämnden för allmänna arbeten, miljönämnden, 
stadsmuseet och räddningsnämnden.

Närings, trafik och miljöcentralen i Nyland framhåller att den 
värdefulla kulturmiljön och stadsbilden beaktas på ett förtjänstfullt sätt i 
detaljplaneförslaget. Om staden anser att en effektiv bullerbekämpning 
inte är möjlig i detta fall bör motiveringen till lösningen för hur 
miljöstörningar ska bekämpas ingå i detaljplanebeskrivningen.

Stadsmuseet föreslår att skyddsbeteckningen för den ena 
skolbyggnaden ska ändras från sr2 till sr1 med anledning av 
byggnadens arkitektoniska värden. Stadsmuseet föreslår också att 
skyddsbestämmelserna för interiörerna inte ska vara så exakta som de 
är i förslaget eftersom mer ingående forskning kan ge ny kunskap som 
motiverar skydd för andra bevarade lokaler och dessas särdrag. Den 
nuvarande lydelsen i detaljplanen skyddar dem inte. 

Fastighetsnämnden föreslår att bestämmelsen i anslutning till 
beteckningen för tomten 25850/11 (YS/s) ska ändras så att affärs och 
arbetslokalerna får vara i privat bruk i det fall att stadens egna 
förvaltningar inte behöver dem. Helsingfors Energi och Helen Elnät Ab 
föreslår i ett gemensamt utlåtande att detaljplanekartan ska få en 
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beteckning för den befintliga transformatorstationen på tomten 
25850/11 och de därtill hörande kablarna.

Utlåtandena ingår i sin helhet i beslutshistorien. De refereras och 
genmälena ingår i sin helhet i rapporten över växelverkan (bilaga 4).

Ändringar i förslaget till detaljplaneändring

Utlåtandena från de nedannämnda föranledde justeringar i förslaget till 
detaljplaneändring:

 Närings, trafik och miljöcentralen i Nyland
o Passusarna om miljöstörningar i detaljplanebeskrivningen 

är kompletterade.
 Stadsmuseet

o Skyddsbeteckningen för skolbyggnaden på tomten 
25837/3, sr2a (Arkitektoniskt, historiskt och 
stadsbildsmässigt värdefull byggnad), är utbytt mot sr1 
(Arkitektoniskt, historiskt och stadsbildsmässigt särskilt 
värdefull byggnad).

o Bestämmelsen "Skolbyggnadens värdefulla interiörer är 
huvudaulan…" är utbytt mot "Skolbyggnaderna har även 
värdefulla interiörer såsom huvudaulan…"

o Följande bestämmelse är tillagd: "På YO/s och YL/s
kvartersområden ska vid planering av större reparations 
och ändringsarbeten den som ansvarar för byggprojektet 
låta en expert göra en byggnadshistorisk utredning som 
ska bifogas ansökan till byggnadstillsynsverket."

 Helsingfors Energi och Helen Elnät Ab; fastighetsnämnden
o Beteckningen YS/s (Kvartersområde för byggnader för 

social verksamhet och fritidsverksamhet…) är utbytt mot 
P/s (Kvartersområde för servicebyggnader … En 
transformatorstation får placeras i byggnaden.)

o En beteckning för en kabelväg i anslutning till 
transformatorstationen är införd på detaljplanekartan.

Några justeringar av teknisk natur är dessutom gjorda på 
detaljplanekartan. De beskrivna ändringarna är inte väsentliga, och 
förslaget behöver därför inte läggas fram på nytt.

Beslutsförslaget är i överensstämmelse med det förslag som tillstyrkts 
av stadsplaneringsnämnden. Stadsplaneringskontoret har gjort de 
smärre ändringarna beskrivna ovan och justeringarna av teknisk natur.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
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Katri Erroll, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36024
katri.erroll(a)hel.fi

Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12121 kartta, osa A, päivätty 
24.4.2012, muutettu 9.10.2014

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12121 kartta, osa B, päivätty 
24.4.2012, muutettu 9.10.2014

3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12121 selostus, päivätty 
24.4.2012, muutettu 9.10.2014

4 Vuorovaikutusraportti 24.4.2012 liitteineen, täydennetty 9.10.2014
5 Osa päätöshistoriaa

Bilagematerial

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Kuvaliite suojeltavista kohteista

Anvisning

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino, liikenne 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut
kuntayhtymä/Vesihuolto

Förslagstext

Helen Sähköverkko Oy Förslagstext

För kännedom

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Kaupunginmuseo
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Pelastuslautakunta
Ympäristölautakunta
Helsingin Energia liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.01.2015 § 9

HEL 2011004764 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 25. kaupunginosan (Käpylä) 
kortteleiden 837, 839, 842, 849 ja 850, korttelin 825 tontin 35 ja 
korttelin 840 tonttien 10, 12 ja 17 sekä katu, puisto ja 
pysäköintialueiden asemakaavan muutosehdotuksen 24.4.2012 
päivätyn ja 9.10.2014 muutetun piirustuksen numero 12121 mukaisena 
ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 9.10.2014

HEL 2011004764 T 10 03 03

Ksv 0818_1

25. kaupunginosan (Käpylä) kortteleita 837, 839, 842, 849 ja 850, 
korttelin 825 tonttia 35 ja korttelin 840 tontteja 10, 12 ja 17 sekä katu, 
puisto ja pysäköintialueita koskevasta asemakaavan 
muutosehdotuksesta (nro 12121) annetut lausunnot

Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi 24.4.2012 asemakaavan 
muutosehdotuksen hyväksymistä.
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Asemakaavan muutos mahdollistaa Olympiakylän 
rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti, puutarhahistoriallisesti 
sekä kaupunkikuvallisesti arvokkaan rakennuskannan ja 
ympäristökokonaisuuden säilymisen. Rakennusten lisäksi myös 
rakennustaiteellisesti arvokkaat porrashuoneet sekä julkisten 
rakennusten arvokkaat sisätilat suojellaan. Lisäksi Pellervonkujan 
varressa olevalle puistoalueelle annetaan nimi. Alueen rakennusoikeus 
vastaa olemassa olevaa tilannetta.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 
1.6.–2.7.2012.

Asemakaavan muutosehdotuksesta saatiin kiinteistölautakunnan, 
yleisten töiden lautakunnan, ympäristölautakunnan, 
ympäristökeskuksen, kaupunginmuseon, pelastuslautakunnan, talous 
ja suunnittelukeskuksen kehittämisosaston, HSY:n vesihuollon, 
Helsingin Energia liikelaitoksen ja Helen Sähköverkko Oy:n sekä 
Uudenmaan elinkeino, liikenne ja ympäristökeskuksen lausunnot. 
Ehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Lausunnot olivat pääosin myönteisiä. Ehdotukseen esitettiin tehtäväksi 
YS/stontin käyttötarkoitukseen, koulurakennuksen suojeluun sekä 
teknisen huollon tarpeisiin liittyviä tarkistuksia. Uudenmaan elinkeino, 
liikenne ja ympäristökeskus totesi lausunnossaan, että 
asemakaavaehdotus ottaa arvokkaan kulttuuriympäristön ja 
kaupunkikuvan ansiokkaasti huomioon. Mikäli kaupunki katsoo, ettei 
tehokas meluntorjunta ole tässä tapauksessa toteutettavissa, on 
selostuksessa hyvä esittää ympäristöhäiriöiden poistamisratkaisun 
perustelut.

Lausunnot on referoitu tarkemmin ja niihin on annettu vastineet 
vuorovaikutusraportissa.

Asemakaavan muutosehdotukseen on lausuntojen johdosta tehty 
seuraavat tarkistukset:

Kaupunginmuseon lausunnon johdosta:

 tontilla 22837/3 sijaitsevan koulurakennuksen suojelumerkintä 
"sr2a: rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja 
kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus", on korvattu merkinnällä: 
"sr1: rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti 
huomattavan arvokas rakennus."

 määräys: "Koulurakennuksen arvokkaita sisätiloja ovat 
pääaula…", on korvattu määräyksellä: "Koulurakennuksissa on 
myös arvokkaita sisätiloja kuten pääaula…"



Helsingfors stad Protokoll 1/2015 338 (394)
Stadsfullmäktige

Kaj/20
14.01.2015

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 1113 +358 9 310 1641 02012566 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

 on lisätty määräys: "YO/s ja YL/skorttelialueilla laajempia 
korjaus ja muutostöitä suunniteltaessa tulee hankkeeseen 
ryhtyvän teettää rakennuksesta asiantuntijan laatima 
rakennushistoriaselvitys, joka on liitettävä lupahakemukseen."

Helsingin Energian ja Helen Sähköverkko Oy:n sekä kiinteistöviraston 
lausuntojen johdosta on:

 kaavamerkintä: "YS/s: Sosiaali ja vapaaajantoimintaa 
palvelevien rakennusten korttelialue, joka on …", on muutettu 
muotoon: "P/s: Palvelurakennusten korttelialue, joka on ... 
Rakennukseen saa sijoittaa muuntamon."

 kaavakarttaan lisätty muuntamoon liittyvää kaapelireittiä 
koskeva merkintä.

Uudenmaan elinkeino, liikenne ja ympäristökeskuksen lausunnon 
johdosta:

 kaavaselostuksen ympäristöhäiriöitä koskevia osia on 
täydennetty.

Lisäksi kaavakarttaan on tehty muutama teknisluonteinen tarkistus.

Jatkotoimenpiteet

Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä tehdyt muutokset eivät ole 
olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Lisätiedot
Marjaana Yläjääski, arkkitehti, puhelin: 310 37045

marjaana.ylajaaski(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 08.01.2013 § 9

HEL 2011004764 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon.

Ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavan 
muutosehdotuksesta.

12.06.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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Esittelijä
ympäristöpäällikkö
Päivi KippoEdlund

Lisätiedot
Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi

Talous ja suunnittelukeskus Kehittämisosasto 19.10.2012

HEL 2011004764 T 10 03 03

Talous ja suunnittelukeskuksen kehittämisosasto ei anna asiasta 
lausuntoa.

Lisätiedot
Merja Lehikoinen, suunnittelusihteeri, puhelin: 310 36121

merja.lehikoinen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 09.08.2012 § 421

HEL 2011004764 T 10 03 03

Kiinteistökartta G5 T1, H5 P1-2, Koskelantie, Käpyläntie, Väinölänkatu, Väinölänkuja

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle Käpylän 
Olympiakylää ja eräitä muita alueita koskevasta asemakaavan 
muutosehdotuksesta nro 12121 seuraavan lausunnon:

Lautakunta toteaa, että asemakaavan muutos mahdollistaa Käpylän 
Olympiakylän ja eräiden muiden alueiden rakennustaiteellisesti, 
kulttuurihistoriallisesti, puutarhahistoriallisesti sekä kaupunkikuvallisesti 
arvokkaan rakennuskannan ja ympäristökokonaisuuden säilymisen. 
Rakennusten lisäksi myös rakennustaiteellisesti arvokkaat 
porrashuoneet sekä julkisten rakennusten arvokkaat sisätilat 
suojellaan. Lisäksi Pellervonkujan varressa olevalle puistoalueelle 
annetaan nimi. 

Kaavaalue on Helsingin kaupungin omistuksessa. Muutosehdotus ei 
mahdollista lisärakentamista (km²) kaavaalueella. Suojelutavoitteet 
ovat perusteltuja, koska Olympiakylä kuuluu kansainväliseen modernin 
arkkitehtuurin tutkimus ja suojelujärjestön Do.co.mo.mo.:n valikoimaan 
yhtenä suomalaisen modernin arkkitehtuurin kärkikohteena yhdessä 
muiden Helsingin olympiarakentamisen kohteiden kanssa. 
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Tontin 25/840/8 rajaaminen kaavaalueen ulkopuolelle on perusteltua, 
koska tontille on tarkoitus sen laajan pihapiirin vuoksi toteuttaa 
täydennysrakentamista. Asia on huomioitu mainitun tontin uudelleen 
vuokraamisen 1.1.2011 – 31.12.2060 yhteydessä 
vuokrasopimuksessa, jossa on todettu, että kaupungilla on oikeus 
tutkia ja tarvittaessa laatia vuokraalueelle asemakaavan muutos 
noudattaen osapuolten välillä maankäyttö ja rakennuslain mukaisia 
vuorovaikutus ja muita periaatteita asuntorakentamisen 
täydennysrakentamista varten. 

YS/s tontin 25850/11 kaavamääräystä tulisi käyttötarkoituksen osalta 
tarkistaa siten, että se sallisi myös yksityisen liike ja työtilakäytön siltä 
varalta, että kaupungin omilla hallintokunnilla ei ole tilatarpeita.

Lautakunnalla ei ole muuta huomauttamista asemakaavan 
muutosehdotuksen johdosta.

Käsittely

09.08.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esko Patrikainen: Muutan esitystäni seuraavasti:

Lausuntoehdotuksen neljäs kappale muutetaan kuulumaan 
seuraavasti: YS/s tontin 25850/11 kaavamääräystä tulisi 
käyttötarkoituksen osalta tarkistaa siten, että se sallisi myös yksityisen 
liike ja työtilakäytön siltä varalta, että kaupungin omilla hallintokunnilla 
ei ole tilatarpeita.

Esittelijä
vs. osastopäällikkö
Esko Patrikainen

Lisätiedot
Martti Tallila, johtava kiinteistölakimies, puhelin: 310 36449

martti.tallila(a)hel.fi

Helsingin Energia liikelaitos 29.6.2012

HEL 2011004764 T 10 03 03

Helsingin Energian lausunto on liitteessä 1.

Lisätiedot
Kivirinne Jouni, Yleissuunnitteluinsinööri, puhelin: +358 9 617 2936

jouni.kivirinne(a)helen.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 25.6.2012
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HEL 2011004764 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 7.5.2012

Käpylän Olympiakylää ja sen ympäristöä koskeva asemakaavan 
muutosehdotus on valmistunut. Helsingin kaupunginmuseo – Keski
Uudenmaan maakuntamuseo lausuu siitä perustehtävänsä mukaisesti 
kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta seuraavan.

Asemakaavan muutosehdotus käsittää Olympiakylän lisäksi Helsingin 
Kansanasunnot Oy:n asuinrakennukset Väinölänpuiston 
pohjoispuolella, kaksi koulurakennusta ja kirjaston sekä 
liikerakennuksen ja entisen lämpökeskuksen. Käpylän Olympiakylä 
rakennettiin Helsingin vuoden 1940 peruuntuneita olympialaisia varten 
urheilijoiden majoitukseen. Olympiakylä on Helsingin yleiskaavassa 
merkitty kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja 
maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi kokonaisuudeksi. Alue on 
osa olympiarakennusten muodostamaa valtakunnallisesti merkittävää 
rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY 2009). Asemakaavan muutoksen 
tarkoituksena on suojella arvokas asuinalue ympäristöineen ja 
lähiympäristön julkiset rakennukset. Lisäksi alueelle laaditaan erillinen 
rakennustapaohje, jonka suosituksia on korjaustöissä hyvä noudattaa.

Kaupunginmuseo katsoo edelleen, että asemakaavan 
muutosehdotuksessa annetut suojelumääräykset ovat 
kaupunkisuunnitteluviraston yleisestä linjasta poikkeavat ja 
määrittelevät hyvin yksityiskohtaisesti ne sisätilat, jotka nähdään 
arvokkaina. Suojelumääräysten ulottaminen sisätiloihin on sinänsä 
positiivinen asia, mutta kaupunginmuseon näkemyksen mukaan 
suojelumääräyksiä ei tule antaa niin tarkkoina, kuin 
kaavaehdotuksessa on tehty, sillä rakennuksia ei ole tutkittu 
yleispiirteistä inventointia tarkemmin. Jos sisätilojen suojeltavat piirteet 
määrätään esitetyllä tarkkuudella kaavassa, voi olla, että tarkempi 
tutkimus tuo lisätietoa muista säilyneistä tiloista ja niiden piirteistä, joita 
kaava ei kuitenkaan suojele. 

Museo katsoo, että Olympiakylän asuinrakennuksille sekä Käpylän 
kahdelle entiselle kansakoululle voidaan antaa suojelumerkintä sr1, 
jonka määräysosassa otetaan huomioon sisätilat. Rakennusten 
sisätilojen rakenteiden ja kiinteän sisustuksen yksityiskohtainen 
säilyttäminen tulee määritellä viimeistään korjaus tai muutosvaiheessa 
laadittavan rakennushistoriaselvityksen pohjalta.  

Arkkitehti Gunnar Taucherin suunnittelema Käpylän kansakoulu 
valmistui vuonna 1929. Se sai valmistuttuaan runsaasti huomiota sekä 
kotimaisissa että ulkomaisissa julkaisuissa: mm. Arkkitehtilehdessä, 
julkaisussa Suomen rakennustaidetta sekä saksalaisessa Wasmuths 
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Monatsheftessä vuonna 1932. Riitta Nikula on luonnehtinut 
kansakoulua ”rakennuksena, jossa Taucher selvästi irtautui 
klassisismista, siirtyi varovasti pois historiallisten vaikutteiden piiristä ja 
antoi kansainvälisen funktionalismin vaikuttaa arkkitehtuuriinsa”. 
Kaupunginmuseo esittää erityisesti rakennuksen rakennustaiteellisten 
arvojen vuoksi, että koulurakennukselle annetaan asemakaavassa 
suojelumerkintä sr1. 

Kaupunginmuseolla ei ole edellä mainittujen lisäksi asemakaavan 
muutosehdotukseen muuta huomautettavaa.

6.2.2012 Lausunto annettu

Lisätiedot
Björkman Johanna, tutkija, puhelin: +358 9 310 36473

johanna.bjorkman(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 19.06.2012 § 97

HEL 2011004764 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti todeta, että sillä ei ole huomautettavaa 
pelastustoimen osalta koskien Käpylän Olympiakylän asemakaavan 
muutosehdotusta (nro 12121).

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua. Sovellettava lainkohta: kuntalaki 91§.

Esittelijä
va pelastuskomentaja
Jorma Lilja

Lisätiedot
Juha Rintala, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31235

juha.rintala(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 05.06.2012 § 318

HEL 2011004764 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Väinölänpuiston ja Väinölänkallion peruskorjauksen hankeohjelmat ja 
viitesuunnitelmat laadittiin vuonna 2004. Osmonlehdon vastaava 
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ohjelma ja suunnitelma tehtiin vuonna 2009 osana Käpylän 
aluesuunnitelmaa. Rakennusviraston aloittaa puistojen tarkemman 
kunnostuksen suunnittelun ja toteutuksen sitten, kun resurssit 
mahdollistavat tämän. 

Asemakaavan muutos ei aiheuta rakennusvirastolle kustannuksia.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen 
hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 24.04.2012 § 159

HEL 2011004764 T 10 03 03

Ksv 0818_1, karttaruutu G5/T1 ja H5/P1-P2

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

 lähettää 24.4.2012 päivätyn 25. kaupunginosan (Käpylä) 
kortteleiden 837, 839, 842, 849 ja 850, korttelin 825 tontin 35 ja 
korttelin 840 tonttien 10, 12 ja 17 sekä katu, puisto ja 
pysäköintialueiden asemakaavan muutosehdotuksen nro 12121 
kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä. 

 antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin 
mielipiteisiin.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että 
asemakaavan muutosehdotus asetetaan nähtäville 30 päiväksi 
maankäyttö ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.

Päätösjakelu:

 kaupunginhallitus

 hallintokeskus/Kaj:n rooteli **********

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim
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Lisätiedot
Niklas Lähteenmäki, arkkitehti, puhelin: 310 37260

niklas.lahteenmaki(a)hel.fi
Jaakko Heinonen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37118

jaakko.heinonen(a)hel.fi
Maria Karisto, maisemaarkkitehti, pihat ja puistot, ympäristö, puhelin: 310 37211

maria.karisto(a)hel.fi
Leena Makkonen, arkkitehti, rakennussuojelu, koulut, puhelin: 310 37262

leena.makkonen(a)hel.fi
Taina Mattila, diplomiinsinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37319

taina.mattila(a)hel.fi
Riitta Salastie, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37218

riitta.salastie(a)hel.fi
Satu Tyynilä, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37187

satu.tyynila(a)hel.fi
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§ 21
Detaljplaneändring för Brobyparken med omgivning i Skomakarböle 
(nr 12243)

HEL 2012007724 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
godkänna detaljplaneändring för kvarteret nr 40175, tomten nr 1 i 
kvarteret nr 40176, kvarteren nr 40177–40179, 40088 och 40091, gatu 
och parkområden och område för allmän parkering i 40 stadsdelen 
(Skomakarböle, Brobacka) enligt ritning nr 12243, daterad 3.12.2013 
och ändrad 7.10.2014, och på de grunder som framgår av 
detaljplanebeskrivningen. Nya kvarter med numren 40224–40228 
bildas.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Katri Erroll, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12243 kartta, päivätty 3.12.2013, 
muutettu 7.10.2014

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12243 selostus, päivätty 
3.12.2013, muutettu 7.10.2014 ja täydennetty 18.12.2014.

3 Havainnekuva, 7.10.2014
4 Vuorovaikutusraportti 3.12.2013, täydennetty 7.10.2014 sekä 

keskustelutilaisuuksien 13.6.2012 ja 22.8.2012 muistiot

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino, liikenne 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Helsingin seudun 
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ympäristöpalvelut
kuntayhtymä/Vesihuolto
Helen Sähköverkko Oy

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Området är beläget i Brobacka i Skomakarböle, nordväst om 
korsningen Staffansbyvägen/Skomakarbölevägen.

Detaljplaneändringen gör det möjligt att planera nya tomter för 
flervåningshus och småhus i utkanterna av det nuvarande parkområdet 
Brobyparken och i de kringliggande kvarteren. Dessutom är 
kompletteringsbyggande möjligt på en del av de nuvarande tomterna. 
Det finns nu huvudsakligen små flervåningshus i två våningar i 
kvarteren, men kompletteringsbyggandet gäller högre flervåningshus 
och småhus. Ny våningsyta på ca 36 000 m² som hänför sig till 
bostäder och ny våningsyta på 400 m² som hänför sig till allmänna 
byggnader får byggas i ändringsområdet. Skomakarböle har bra 
kommunal service och fina rekreationsområden. Planeringen syftar till 
att området ska få bl.a. tillgängliga bostäder och småhusbostäder för 
barnfamiljer nära serviceställen. För att utbyggnadskostnaderna ska bli 
rimliga har det planerats att det nuvarande gatunätet ska utnyttjas och 
att rören om möjligt inte ska flyttas. Den viktigaste delen av 
Brobyparken inklusive funktioner och grönstråk förblir huvudsakligen 
oförändrad.     

Föredragandens motiveringar

Detaljplaneändringen är i överensstämmelse med de riksomfattande 
målen för områdesanvändningen. Planeringsområdet är i 
landskapsplanen för Nyland område för tätortsfunktioner. Det är också i 
etapplandskapsplan 2 för Nyland område för tätortsfunktioner, och vid 
sydvästra hörnet finns en beteckning för en led för tvärgående 
kollektivtrafik i huvudstadsregionen.

Området är i Generalplan 2002 för Helsingfors bostadsområde som är 
dominerat dels av flervåningshus, dels av småhus, frånsett nuvarande 
Brobyparken, som är stadspark. Detaljplaneändringen är i 
överensstämmelse med målen i generalplanen, men gränserna för 
stadsparken och bostadsområdet är ändrade så att byggande delvis är 
tillåtet i det område som är stadspark i generalplanen.
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Området ingår i detaljplanerna nr 7960 (1979), 8265 (1981), 8710 
(1985) och 9798 (1991) och är i dessa huvudsakligen område för små 
flervåningshus i två våningar. Därutöver omfattar området en tomt för 
allmänna byggnader och ett kvartersområde för affärsbyggnader. På 
tomten finns nu ett daghem och i kvartersområdet en dagligvarubutik. 
Det stora centrala parkområdet är delvis park som ska vara planterad 
och delvis område som ska bevaras i naturtillstånd.

Bostadstomterna 40176/1, 40088/1 och 40091/1 är i privat ägo och de 
övriga tomterna i stadens ägo. Park och gatuområdena och området 
för allmän parkering är i stadens ägo.

När detaljplanen genomförs uppstår följande kostnader (exklusive 
moms): 

Gator och allmänna områden 640 000 euro
VAutbyggnad 470 000 euro
Elnätsutbyggnad 350 000 euro
Fjärrvärmeutbyggnad 620 000 euro
Flyttning av ledningar 80 000 euro
  
SAMMANLAGT 2 160 000 euro

Planeringsfaser och växelverkan

Planläggningsarbetet inleddes på initiativ av staden själv.

Deltagandet och växelverkan arrangerades i enlighet med programmet 
för deltagande och bedömning.

Fyrtio skrivelser med åsikter om utkastet till detaljplaneändring kom in. 
Största delen gäller de förändringar i markanvändningen som 
kompletteringsbyggandet för med sig. Förändringarna anses försämra 
miljön. Motståndet mot att flervåningshus får byggas och parkområdet 
blir mindre är särskilt starkt. Å andra sidan betraktas behovet av 
tillgängliga bostäder för äldre som stort. Att kompletteringsbyggandet 
orsakar ökande trafik och ett större parkeringsbehov anses vara 
problematiskt. Alternativa platser utanför planeringsområdet föreslås 
för kompletteringsbyggandet.

Åsikterna beaktades på så sätt under planläggningsarbetet att 
detaljplanebestämmelserna, våningsytan och byggnadshöjden 
justerades för olika tomter, särskilt tomter för flervåningshus, och att 
några småhustomter i västra delen av området ströks. Trafikplanen 
justerades också, t.ex. i fråga om beteckningarna för gårdsgator och 
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området reserverat för en gångbana. Grundlösningen i detaljplanen är 
densamma trots ändringarna.

Förslaget till detaljplaneändring hölls framlagt 10.1–10.2.2014. Inga 
anmärkningar framställdes, men efter tiden för anmärkningar kom det 
en skrivelse som går ut på att parken inte får bli mindre och byggande 
ske överhuvudtaget. Skrivelsen ledde inte till ändringar i förslaget.

Utlåtanden

Utlåtanden om förslaget till detaljplaneändring kom från Närings, trafik 
och miljöcentralen i Nyland, samkommunen Helsingforsregionens 
miljötjänster/vattenförsörjning, Helen Elnät Ab, social och 
hälsovårdsverket, utbildningsverket, miljöcentralen, fastighetsnämnden, 
räddningsnämnden och nämnden för allmänna arbeten.

Närings, trafik och miljöcentralen i Nyland nämner att området enligt 
Generalplan 2002 för Helsingfors är bostadsområde som är dominerat 
dels av flervåningshus, dels av småhus, frånsett nuvarande 
Brobyparken, som är stadspark, och att gränserna för stadsparken och 
bostadsområdet är ändrade så att byggande delvis är tillåtet i det 
område som är stadspark i generalplanen. Närings, trafik och 
miljöcentralen anser att generalplanen är beaktad i tillräcklig 
utsträckning i detaljplanelösningen. Att södra delen av 
detaljplaneområdet, dvs. den som är närmast Staffansbyvägen, blir 
högst exploaterad kan understödjas med tanke på kollektivtrafiken 
eftersom den framtida stamlinjen Jokern 2 är tänkt att löpa via 
Staffansbyvägen. Bestämmelserna om begränsning av det störande 
bullret från biltrafiken och av trafikens inverkan på luftkvaliteten är bra i 
och för sig. Huruvida de är tillräckliga är emellertid svårt att bedöma 
eftersom detaljplanebeskrivningen inte omfattar vare sig en egentlig 
bullerutredning med uppgifter om trafikvolymen och kartor över 
spridningen i ett prognosläge eller en luftkvalitetsanalys. Det är med 
andra ord oklart om riktvärdena kan följas överallt, t.ex. i sydvästra 
spetsen av kvarteret 40175, där det nya bostadshuset vid 
Staffansbyvägen kommer att ligga mindre än 15 m från korsningen på 
det ställe där avståndet är kortast. 

I andra utlåtanden föreslås det att vissa grönstråk i Brobyparken ska 
flyttas och preciseras. Storleken på gårdsgatorna, lekplatsen i parken, 
de nuvarande planteringsområdena och dagvattenområdena 
kommenteras också. 

Utlåtandena ingår i sin helhet i beslutshistorien. De refereras och 
genmälena ingår i sin helhet i rapporten över växelverkan (bilaga).

Ändringar i förslaget till detaljplaneändring
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Stadsplaneringsnämnden beslutade 7.10.2014 att förslaget till 
detaljplaneändring skulle justeras på nedanstående sätt med anledning 
av utlåtandena.

 En bullerutredning och en räddningsvägsplan har fogats till 
detaljplanebeskrivningen, och denna har också kompletterats 
med en luftkvalitetsanalys.  

 Kraven på ljudisolering i byggnadsskalen och kraven på 
balkonginglasning har kompletterats i fråga om tomterna 
40092/2, 40175/3 och 4 och 40176/8 med anledning av 
bullerutredningen. Byggnadsytan på tomten 40175/3 har 
dessutom flyttats längre från Staffansbyvägen. Byggnadsytorna 
på småhustomterna i kvarteret 40170 har flyttats i någon mån.

 Ett stråk för gång och cykeltrafik går nu in i parken från ändan 
av Bläsåkersgränden och ersätter Åkerbytået, som löper mellan 
bostadshus.

 Kvarteren 40089, 40177 och 40226 har fått beteckningar för 
planteringsområden.

 Parkeringsområden på tomterna har förstorats något för att det 
ska finnas plats för räddningsvägar. 

Byggrätten för tomterna 40175/3 och 40178/4 har justerats med 
sammanlagt 900 m² vy bl.a. för att byggnadsytorna har ändrats. Några 
justeringar av teknisk natur har dessutom gjorts på detaljplanekartan.

Ändringarna är inte väsentliga, och förslaget behöver därför inte läggas 
fram på nytt.

Beslutsförslaget är i överensstämmelse med stadsplaneringsnämndens 
justerade förslag.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Katri Erroll, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12243 kartta, päivätty 3.12.2013, 
muutettu 7.10.2014

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12243 selostus, päivätty 
3.12.2013, muutettu 7.10.2014 ja täydennetty 18.12.2014.

3 Havainnekuva, 7.10.2014
4 Vuorovaikutusraportti 3.12.2013, täydennetty 7.10.2014 sekä 

keskustelutilaisuuksien 13.6.2012 ja 22.8.2012 muistiot
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Bilagematerial

1 Sijaintikartta

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino, liikenne 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut
kuntayhtymä/Vesihuolto
Helen Sähköverkko Oy

För kännedom

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Sosiaali ja terveysvirasto
Opetusvirasto
Pelastuslautakunta
Ympäristökeskus
Yleisten töiden lautakunta

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.01.2015 § 10

HEL 2012007724 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 40. kaupunginosan (Suutarila, 
Siltamäki) korttelia 40175, korttelin 40176 tonttia 1, kortteleita 40177  
40179, 40088 ja 40091, katu ja puistoalueita sekä yleistä 
pysäköintialuetta koskevan asemakaavan muutosehdotuksen 
3.12.2013 päivätyn ja 7.10.2014 muutetun piirustuksen numero 12243 
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mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. 
Asemakaavan muutoksella muodostuvat uudet korttelit 40224  40228.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.10.2014 § 302

HEL 2012007724 T 10 03 03

Ksv 0654_3, Siltalanpuiston alue, karttaruutu H7/S4

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 3.12.2014 päivätyn ja 7.10.2014 muutetun 40. kaupunginosan 
(Suutarila, Siltamäki) korttelia 40175, korttelin 40176 tonttia 1, 
kortteleita 40177–40179, 40088 ja 40091, katu ja puistoalueita 
sekä yleistä pysäköintialuetta koskevan asemakaavan 
muutosehdotuksen (muodostuvat uudet korttelit 40224–40228) 
nro 12243 hyväksymistä ja etteivät saapunut kirje ja annetut 
lausunnot anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Muutokset 
ilmenevät yksityiskohtaisesti esityslistan liitteestä ja 
kaavaselostuksesta

 ettei kaavan muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

Lisäksi lautakunta päätti antaa vuorovaikutusraportin mukaisen 
vastineen esitettyyn kirjeeseen.

03.12.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Johanna Mutanen, arkkitehti, puhelin: 310 37299

johanna.mutanen(a)hel.fi
Heikki Hälvä, projektipäällikkö, liikennemelu, puhelin: 310 37142

heikki.halva(a)hel.fi
Jaakko Heinonen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37118
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jaakko.heinonen(a)hel.fi
Mervi Nicklen, maisemaarkkitehti, puhelin: 310 37221

mervi.nicklen(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 06.03.2014 § 136

HEL 2012007724 T 10 03 03

Kiinteistökartta H7, ruudut S3, S4 ja T4

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle 
asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12243 seuraavan lausunnon:

Kaavamuutosalue on pääosin kaupungin omistuksessa. Asuintontit 
40176/1, 40088/1 ja 40091/1 ovat yksityisomistuksessa.

Yksityisille maanomistajille ei aiheudu kaavamuutoksen johdosta 
kaupunginhallituksen 9.2.2004 (172 §) tekemän maapoliittisen 
päätöksen mukaista merkittävää hyötyä, joten mainitun päätöksen 
mukaisia neuvotteluja ei ole syytä käydä.

Lautakunnalla ei ole huomauttamista asemakaavan muutosehdotuksen 
nro 12243 johdosta.

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Tapio Laalo, tonttiasiamies, puhelin: 310 36442

tapio.laalo(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 04.02.2014 § 30

HEL 2012007724 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antaa 
ympäristökeskus.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi KippoEdlund

Lisätiedot
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Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517
eeva.pitkanen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 04.02.2014 § 49

HEL 2012007724 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutosehdotuksessa tulee uutta asuinrakentamista 
Siltalanpuiston etelä, itä, pohjois ja länsipuolelle. Tapaninkyläntien 
varteen tuleva rakennus rajaa puiston korttelialueiden taakse, ja etelän 
suunnasta tultaessa ole selkeää reittiyhteyttä puistoon. Uusi reittiyhteys 
Peltokylänraitin asuinrakennusten välistä on kapea ja hankalasti 
hahmotettavissa. Yleisten töiden lautakunta esittää, että puistoon 
saataisiin selkeämpi jalankulun ja pyöräilyn reitti Pläsinpellonkujan 
päästä.

Täydennysrakentamisen yhteydessä puiston muoto muuttuu ja 
kapeiden ja pistomaisten kulmien määrä lisääntyy. Kapeat 
puistokaistaleet ovat osoittautuneet hankalasti ylläpidettäviksi.

Kortteli 40177 laajenee Siltalanpuiston leikkipaikan kohdalla lähes 
nykyisen leikkipaikan keinuille asti. Leikkipaikalle etsitään 
puistosuunnittelussa uusi sijoituspaikka. Leikkipaikasta on toivottu 
monipuolisesti varusteltua, sillä alueelle odotetaan tulevaisuudessa 
muuttavan lapsiperheitä.

Asemakaavan muutosehdotuksen myötä Siltalanpuiston nykyinen 
käytäväverkosto muuttuu. Pläsinpellonkujan päästä puiston 
pohjoisosaan lähtevä reittiyhteys puuriveineen jää uuden tonttialueen 
alle. Myös Siltalanpuistonpolun päässä olevan kummun puuryhmät 
jäävät tonttialueelle. Yleisten töiden lautakunta esittää, että tämä kohta 
tonttia merkittäisiin kaavaan istutettavaksi alueeksi. Näin puuryhmät 
säilyisivät jatkossa. Istutettavalla alueella tulee olla myös 
suurikokoisiksi kasvavia puita. 

Puiston pohjoisosassa kulkeva itälänsisuuntainen käytäväyhteys 
rakennetaan uudelleen valaistuksineen ja levähdyspaikkoineen. Uuden 
avoojan ja käytävän sovittaminen kapenevalle puistoalueelle aiheuttaa 
haasteita puistosuunnittelulle. Myös Pertunpellonraitin ja Siltalanpolun 
välinen reitti ja avooja rakennetaan uudelleen. Hulevesien käsittely 
puistoalueella toteutetaan kaavan määrittelemissä rajoissa kaupungin 
hulevesistrategian mukaisesti.
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Kaavaehdotuksen liitteenä olevassa alustavassa 
liikennesuunnitelmassa on esitetty yhdistetyn jalankulun ja pyöräilyn 
reittejä puistoon Peltokylänkujan, Pertunkujan ja Pertunsuoran päästä. 
Yleisten töiden lautakunta toteaa, että reittiyhteyksien tarve puistoon 
harkitaan tapauskohtaisesti puistosuunnittelun yhteydessä. 

Kaavamuutosalueen pihakadut ovat pitkiä ja jo nykyisellään melko 
kapeita. Ne toimivat alueen sisäisinä jalankulun ja pyöräilyn pääreittinä 
esimerkiksi koululle ja päiväkodille. Yleisten töiden lautakunta kehottaa 
vielä pohtimaan, ovatko pitkät pihakadut toimivin ratkaisu ja saadaanko 
reitit toimimaan turvallisina jalankulkuyhteyksinä.

Siltalanpuiston alueen täydennysrakentamisesta aiheutuu kaupungille 
kustannuksia uusien katujen ja puistokäytävien rakentamisesta ja 
vahvistamisesta, puiston hulevesirakenteista ojien siirtoineen sekä 
leikkipaikan purkamisesta ja uudelleen rakentamisesta. 
Kaupunkisuunnitteluvirastossa asemakaavamuutoksen valmistelun 
yhteydessä katualueiden uudisrakentamis ja perusparannustöiden 
kustannuksiksi on arvioitu noin 800 000 euroa. Puistorakentamisen 
kustannusarvio on 450 000 euroa.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen 
nro 12243 hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Eeva Rapola, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39542

eeva.rapola(a)hel.fi
Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 21.01.2014 § 6

HEL 2012007724 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti antoi asiasta seuraavan lausunnon koskien 
Suutarilan Siltalanpuiston alueen asemakaavan muutosehdotusta (nro 
12243) (aasia):

Asemakaavassa on otettava huomioon uudisrakentamisen myötä 
alueelle sijoittuvien asuinkerrostalojen poistumis ja varatiejärjestelyt 
sekä mahdolliset pelastustiet ja nostopaikat.
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Suunnittelussa tulee ottaa myös huomioon, että 
täydennysrakentaminen ei saa heikentää olemassa olevien 
rakennusten mahdollisia pelastustie ja varatiejärjestelyjä.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Katja Seppälä, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31236

katja.seppala(a)hel.fi

Opetusvirasto 2.1.2014

HEL 2012007724 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavan muutosta 
Siltalanpuiston alueelle Suutarilan Siltamäessä. Suunnittelualueeseen 
kuuluu Siltalanpuiston puistoalue, päiväkodin tontti, asuintontteja 
Peltohiirenkujan, Pertunpellontien, Siltapellonkujan ja Siltakylänkujan 
varressa, sekä katualuetta. 

Suutarilassa on hyvät kunnalliset palvelut ja virkistysalueet. 
Suunnittelun tavoitteena on saada alueelle mm. esteettömiä asuntoja 
hissillisissä taloissa ja lapsiperheille soveltuvia asuntoja lähelle 
palveluita. 

Siltalanpuiston keskeinen alue, sen nykyiset toiminnat ja viheryhteydet 
säilyvät pääosin. Uusi asuinrakentaminen täydentää olemassa olevaa 
rakennuskantaa ja maisemallisesti rajaa laajaa puistoaluetta. 
Asuinalueen keskelle sijoittuvan Pertunpellonraitin liikennemäärät 
tulevat lisääntymään ja suunnittelussa tulee ottaa huomioon turvallinen 
ja esteetön jalankulun ja pyöräilyn reitistö. Pertunpellonraitti toimii 
tärkeänä reittinä päiväkodille ja koululle. 

Uutta asuntokerrosalaa kaavamuutosalueella on noin 36 900 km² ja 
uutta yleisten rakennusten kerrosalaa 400 km². Uusia asukkaita tulee 
noin 850. Puiston äärelle rakennettavat pientaloasunnot olemassa 
olevien palvelujen äärellä ovat varsin houkuttelevia lapsiperheiden 
kannalta ja se parantaa mahdollisuuksia alueen palveluiden 
säilymiseen.

Uusi asuinrakentaminen tukeutuu olemassa olevaan kouluverkostoon: 
Siltamäen alaaste, Suutarilan alaaste , Töyrynummen alaaste ja 
Suutarilan yläaste. Päiväkotien mahdollinen laajennustarve on 
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huomioitu ja osassa uusista asuinrakennuksista maantasokerroksen 
tiloja voidaan käyttää myös esim. päivähoidon tarpeisiin.

Lisätiedot
Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

kaisa.nuikkinen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 30.10.2013

HEL 2012007724 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa 
asemakaavaluonnoksesta Suutarilan Siltalanpuiston alueesta 
31.10.2013 mennessä. Suunnittelualueeseen kuuluvat Suutarilan 
Siltamäessä oleva Siltalanpuisto ja sitä ympäröivät asuinkorttelit. 
Aluetta rajoittavat Kirkonkyläntie, Tapaninkyläntie, Suutarilantie, 
Peltokyläntie ja Siltakyläntie.

Siltalanpuiston laidoille on suunnitteilla uusia asuinkerros ja 
pientalotontteja. Lisäksi nykyisille tonteille on esitetty 
täydennysrakentamista. Rakentaminen tukeutuu pääosin nykyiseen 
katuverkostoon, mutta myös uusia katuja on suunnitteilla. Asuinalueen 
keskelle sijoittuvaa Peltokylänraitin ja Pertunpellonraitin muodostamaa 
kevyen liikenteen yhteyttä vahvistetaan ja yhtenäistetään rakentamalla 
puuttuva osuus. Lisäksi nykyiset jalankulun ja pyöräilyn reitit tarvitsevat 
vahvistamista, kun ajoneuvoliikenne niillä lisääntyy. Suuri osa puiston 
reiteistä joudutaan suunnittelemaan ja rakentamaan uudestaan. 

Asuinrakentamisen myötä Pertunpellonraitin liikennemäärät tulevat 
lisääntymään ja suunnittelussa tulee ottaa huomioon turvallinen ja 
esteetön jalankulun ja pyöräilyn reitistö. Pertunpellonraitti toimii 
tärkeänä reittinä päiväkodille ja koululle. Pihakadun mitoituksessa tulee 
esittää pihakatualueille riittävät tilavaraukset valaisinpylväille, 
liikennemerkeille, kunnallistekniikalle ja lumitilalle. Talvikauden 
lumimassojen pitkiä kuljetusmatkoja tulee välttää, joten asemakaavan 
selostuksen havainnekuvassa tulee esittää tilavaraukset lumimassojen 
välivarastointia varten. Pienet jalankulun reitit asuintonttien välistä 
puistoon on järkevintä sijoittaa tonteille, esimerkiksi korttelin 40225 
kohdalla. Liikennesuunnittelussa tulee ottaa huomioon, että puistoon ei 
synny reittejä, jotka houkuttavat ajoneuvoliikenteen oikaisemiseen 
esimerkiksi Siltakylänkujalta Siltapellonkujalle. Rakennusviraston 
mielestä Suutarilantien varressa ei ole tarvetta yleiselle 
pysäköintialueelle vaan se tulee osoittaa sitä tarvitsevalle tontille ja 
muuttaa LPAmerkinnäksi.

Suunnittelualueen hulevesien käsittely ja esitetty nykyisen 
hulevesiverkoston putkittaminen ei ole kaupungin hulevesistrategian 
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mukaista. Rakennusvirasto toivoo, että suunnittelussa tarkennettaisiin 
hulevesien suunnittelua yhdessä rakennusviraston kanssa ennen 
asemakaavan ehdotusta. Kaupungin hulevesistrategian mukaisesti 
hulevesiä tulee alueella hidastaa ja käsitellä luonnonmukaisesti. 
Siltalanpuiston alueella tämä tapahtuu parhaiten avouomissa, jotka on 
mahdollista rakentaa puistoaiheiksi. Pertunsuoran ja Pertuntien uusien 
pientalojen kohdalta avooja tulee esittää puiston puolelle vastaavalla 
hulevesimerkinnällä kuin loppuosa ojasta. 

Kaavaluonnoksessa rakentamisen alle jää useita Siltalanpuiston 
ulkoilureittiosuuksia ja puurivejä, jotka joudutaan suunnittelemaan ja 
rakentamaan uudelleen. Pääreittiverkosto tulee suunnitella jo 
kaavaluonnosvaiheessa, jotta varmistetaan reittiyhteyksien jatkuvuus. 
Pääreitit tulee merkitä asemakaavaan. Pääyhteyksien tulee säilyä ja 
niiden tulee olla selkeitä ja helposti löydettävissä. Peltokyläntie
Suutarilantien välinen tärkeä viheryhteys kapenee huomattavasti. 
Puistoalueen ja reittien mitoitusta tulee tarkastella erityisesti kohdissa, 
joissa on otettava huomioon hulevesiuomat, jotta hulevesistrategian 
mukainen vesien käsittely olisi mahdollista. Pertunpellonraitin päästä 
jatkuva yhteys puiston pohjoisosaan on liian ahdas reittien ja avoojan 
kannalta. Lisäksi ulkoilureittiyhteys Pläsinpellonkujalta puistoon tulee 
olla selkeämpi ja puistoon ohjaavampi.

Puiston toimivuuden ja ylläpidon kannalta viheralueen tulee olla 
muodoltaan mieluiten mahdollisimman laaja ja yhtenäinen alue. 
Reittejä ja toimintoja on vaikea järjestää kapeisiin puistonurkkauksiin ja 
suikaleisiin. Siltalanpuiston nykyiset puistopalvelut jäävät pääosin 
rakentamisen alle. Toimintojen uudelleen sijoittelu joudutaan 
tarkastelemaan puistosuunnittelun yhteydessä, esimerkiksi leikkipaikka 
nykyisellä sijainnillaan jää ahtaaksi. Asuinkortteleiden tiivistyminen ja 
pihaalueiden pieneneminen tuovat lisävaatimuksia yleisten alueiden 
palveluille ja toiminnoille. Koirapuistopalvelut sijoittuvat jo nykyisellään 
lähelle asutusta, mutta palvelu on tärkeä asukkaille ja sen toivotaan 
säilyvän. 

Pienipiirteisen katurakentamisen lisäksi kaavan toteuttaminen 
edellyttää mittavia investointeja Siltalanpuiston avoojaverkoston ja 
käytäväverkoston muutoksiin. Puistorakentamisen lähivuosien erittäin 
niukat taloudelliset resurssit huomioiden alueelle tulee varata rahoitusta 
tonttien ja uusien katujen pohjavahvistusten tekemiseen sekä 
Siltalanpuiston oja ja käytävämuutosten rakentamiseen. Toimenpiteet 
ovat välttämättömiä uusien tonttien rakentamiskelpoiseksi 
saattamiseksi. 

Rakennusviraston edustajat osallistuvat mielellään yleisten alueiden 
reittien ja toimintojen sijoittamisen suunnitteluun.
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Lisätiedot
Eeva Rapola, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39542

eeva.rapola(a)hel.fi
Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 28.10.2013

HEL 2012007724 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 2.10.2013

Kaupunginmuseo arvioi hanketta kulttuuriympäristön vaalimisen 
näkökulmasta. Suunnittelualueeseen kuuluu Suutarilan Siltamäessä 
oleva Siltalanpuisto ja sitä ympäröivät asuinkorttelit. Aluetta rajoittavat 
Kirkonkyläntie, Tapaninkyläntie, Suutarilantie, Peltokyläntie ja 
Siltakyläntie.

Suunnittelualue on pääosin puistoa ja 1980luvulla rakennettua 
pienkerrostalovaltaista asuntoaluetta. Siltalanpuiston laidoille on 
suunnitteilla uusia asuinkerros ja pientalotontteja. Samalla on tutkittu, 
onko nykyisillä tonteilla täydentämismahdollisuuksia. 

Kaavaluonnoksessa uusia omakotitalo, pientalo ja rivitalo sekä 
kerrostalotontteja esitetään lähinnä puistoalueen laidoille. Joitakin 
olevia asuinrakennustontteja täydennetään rivitaloilla ja kerrostaloilla. 
Siltalanpuiston alue pienenee jonkin verran täydennysrakentamisen 
yhteydessä. Puiston keskeinen alue, sen nykyiset toiminnat ja 
viheryhteydet tulee säilyttää edelleenkin.

19.6.2012 Lausunto annettu

Lisätiedot
Sari Saresto, tutkija, puhelin: +358 9 310 36483

sari.saresto(a)hel.fi
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§ 22
Detaljplan för Stansviksområdet i Degerö (nr 11960)

HEL 2011001170 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade godkänna detaljplan för park, rekreations, 
sommarhydde, odlingslotts, vatten, gatu och trafikområden samt 
områden för idrotts och rekreationsservice i 49 stadsdelen (Degerö, 
Stansvik) enligt stadsplaneringskontorets detaljplaneavdelnings ritning 
nr 11960, daterad 28.1.2010 och ändrad 30.9.2010, 21.10.2014 och 
14.1.2015.

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom 
redogörelse att ledamoten Yrjö Hakanen under diskussionen hade 
föreslagit att ärendet skulle återremitteras till stadsstyrelsen för ny 
beredning.

Ordföranden konstaterade att ledamoten Yrjö Hakanens förslag om 
återremiss inte hade understötts, varvid det förföll.

Dessutom hade ledamoten Eija Loukoila understödd av ledamoten 
Sami Muttilainen under diskussionen framställt följande två motförslag:

1. Området med Villbergs lotter stryks och parkeringsplatsen i norr 
dimensioneras efter det minskade behovet.

2. I området vid innersta ändan av Stansviken tilläggs 
detaljplanebeteckningen VL/S.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande 
omröstningsförfarande: Motförslagen tas särskilt upp till omröstning.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande 
omröstningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag 
röstar ja; vinner nej, har ledamoten Eija Loukoilas första motförslag 
godkänts.

8 omröstningen
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JAförslag: Stn
NEJförslag: Området med Villbergs lotter stryks och parkeringsplatsen 
i norr dimensioneras efter det minskade behovet.

Jaröster: 52
Hennariikka Andersson, Pentti Arajärvi, Sirpa AskoSeljavaara, Harry 
Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, 
Matti Enroth, Laura FinneElonen, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, 
Mari Holopainen, Rene Hursti, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Seppo 
Kanerva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Kauko Koskinen, 
Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Otto 
Lehtipuu, Pekka Majuri, Elina Moisio, Seija Muurinen, Björn Månsson, 
Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Antti Möller, Jarmo Nieminen, Matti 
Niiranen, Hannu Oskala, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Erkki Perälä, 
Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, 
Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, 
Wille Rydman, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, UllaMarja 
Urho, Jan Vapaavuori, Ville Ylikahri

Nejröster: 17
Outi AlankoKahiluoto, Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika 
Honkasalo, Mohamed Abdirahim Hussein, Sirkku Ingervo, Helena 
Kantola, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Eija Loukoila, 
Silvia Modig, Sami Muttilainen, Henrik Nyholm, Terhi Peltokorpi, Sirpa 
Puhakka, Leo Stranius

Blanka: 13
Nina Huru, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Harri Lindell, Päivi 
Lipponen, Jape Lovén, Sara Paavolainen, Nasima Razmyar, Tomi 
Sevander, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren

Frånvarande: 3
Maija Anttila, Osku Pajamäki, Päivi Storgård

Stadsfullmäktige beslutade därmed godkänna stadsstyrelsens förslag 
vid denna omröstning.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande 
omröstningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag 
röstar ja; vinner nej, har ledamoten Eija Loukoilas andra motförslag 
godkänts.

9 omröstningen

JAförslag: Stn
NEJförslag: I området vid innersta ändan av Stansviken tilläggs 
detaljplanebeteckningen VL/S.
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Jaröster: 32
Hennariikka Andersson, Sirpa AskoSeljavaara, Harry Bogomoloff, 
Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne
Elonen, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Seppo 
Kanerva, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, Heimo 
Laaksonen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Sari 
Mäkimattila, Matti Niiranen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Mika 
Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto 
Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Johanna Sydänmaa, Ulla
Marja Urho, Jan Vapaavuori

Nejröster: 36
Outi AlankoKahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Jussi 
Chydenius, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, 
Mohamed Abdirahim Hussein, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Helena 
Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, 
Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Otto Lehtipuu, Päivi Lipponen, Eija 
Loukoila, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Antti 
Möller, Henrik Nyholm, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Terhi 
Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas 
Rantanen, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Ville Ylikahri

Blanka: 14
Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja 
Karhuvaara, Harri Lindell, Jape Lovén, Jarmo Nieminen, Nasima 
Razmyar, Tomi Sevander, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, 
Thomas Wallgren

Frånvarande: 3
Maija Anttila, Osku Pajamäki, Päivi Storgård

Stadsfullmäktige hade därmed godkänt ledamoten Eija Loukoilas andra 
motförslag.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Katri Erroll, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavaehdotuksen nro 11960 kartta, päivätty 28.1.2010, muutettu 
30.9.2010, 21.10.2014 ja 14.1.2015, päivitetty Kvston 14.1.2015 
päätöksen mukaiseksi  

2 Asemakaavaehdotuksen nro 11960 selostus, päivätty 28.1.2010, 
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muutettu 30.9.2010, 21.10.2014 ja 14.1.2015, päivitetty Kvston 
14.1.2015 päätöksen mukaiseksi

3 Havainnekuva 7.10.2014
4 Vuorovaikutusraportti 28.1.2010, täydennetty 30.9.2010 ja 7.10.2014
5 Stansvikin kartanoalueen asemakaavan toteuttamisesta aiheutuvat 

kustannukset (päivitetty 15.12.2014)
6 Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuvien kustannusten liitekartta

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino, liikenne 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Muistutuksen tehnyt, joka on 
pyytänyt tietoja kaavan 
käsittelyn etenemisestä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Förslagstext

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut
kuntayhtymä/Vesihuolto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar godkänna detaljplan för park, rekreations, 
sommarhydde, odlingslotts, vatten, gatu och trafikområden samt 
områden för idrotts och rekreationsservice i 49 stadsdelen (Degerö, 
Stansvik) enligt stadsplaneringskontorets detaljplaneavdelnings ritning 
nr 11960, daterad 28.1.2010 och ändrad 30.9.2010 och 21.10.2014.

Sammandrag

Området ligger i Degerö, på sydvästra delen av ön. Området ansluter i 
norr och väster till det planerade bostadsområdet i Kronbergsstranden. 
I söder gränsar området till havet.

Stansviks gårds område är ett mångsidigt naturområde, där 
kulturlandskapet, naturen och havslandskapet varierar. Detaljplanen 
säkerställer bevarandet av den kulturhistoriska miljön av riksintresse 
och dess utveckling som offentligt rekreationsområde. Åsen på 
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Stansviksudden, som är värdefullt naturområde, skyddas som en del 
av landskapsparkshelheten.

Detaljplanen skapar förutsättningar för att rekonstruera 
herrgårdsparkens kärna och återställa herrgårdens kulturlandskap. 
Herrgårdens huvudbyggnad och Gula villan skyddas med beteckningen 
sr1. Båtskjulet och lusthuset har beteckningen sr1b. Pigornas hus 
dvs. Pitkähovi, Röda villan dvs. Drängarnas hus, inspektorshuset, 
lagret (före detta vagnskjulet), källaren och timmerstugan (före detta 
bastun) skyddas med beteckningen sr2. I detaljplanen tillåts också 
komplettering av herrgårdens byggnadshelhet.

Målet är att den upplevelserika herrgårdsmiljön på 22 hektar betjänar 
sina användare så väl och mångsidigt som möjligt. Målet är att 
sammanjämka rekreationsbruket som ökar i och med utbyggnaden av 
Kronbergsstranden och det nuvarande semesterbruket. I 
delgeneralplanen för Kronbergsstranden har bostadsbyggande 
planerats på sommarhyddeområdet i Nyby. För att ersätta 
sommarhyddeplatserna i Nyby har det i detaljplanen anvisats 29 
platser på Gammelby sommarhyddeområde. Vid Stansviksvägen har 
det anvisats två odlingslottsområden, totalt cirka 100 odlingslotter.

Då Kronbergsstrandens bostadsområde byggs kommer området i mera 
omfattande rekreationsbruk och även trycket för användning av de 
värdefulla naturområdena växer. Gångtrafiken styrs och kanaliseras till 
leder där syftet är att bevara till exempel naturen på Stansviksviksåsen. 
Nybyggnaderna som anvisats på gårdsområdet vid Stansviks gård 
ligger huvudsakligen på platser där det funnits byggnader sedan 
tidigare. Nybyggandet (totalt 2 448 m² vy) är måttligt och följer områdets 
kulturhistoriska tradition. De nya stugplatserna har placerats så att den 
gamla ståtliga furuskogen bevaras enhetlig.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanen som tagits fram följer landskapsplanen och 
etapplandskapsplan 2.

Detaljplaneområdet är en byggd kulturmiljö av riksintresse (RKY 2009, 
Sommarbebyggelsen vid ångbåtslederna i Helsingfors). I Generalplan 
2002 för Helsingfors är området upptaget som ett kulturhistoriskt, 
arkitektoniskt och för landskapskulturen betydande stadsparksområde. 
Stadsparksområdet utvecklas som en mångsidig verksamhets, mötes
, kultur och naturmiljö.

Stadsfullmäktige godkände 10.12.2008 delgeneralplanen för 
Kronbergsstranden. Omfattningen av rekreationsområdet vid Stansviks 
gård har fastställts i delgeneralplanen för Kronbergsstranden. I 



Helsingfors stad Protokoll 1/2015 364 (394)
Stadsfullmäktige

Kaj/22
14.01.2015

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 1113 +358 9 310 1641 02012566 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

delgeneralplanen har Nyby sommarhyddeområde anvisats för 
bostadsbyggande. I delgeneralplanen finns bestämmelser om 
rekreationsområdet. Planbestämmelsen V/S1 som täcker hela 
herrgårdsområdet fram till Hundholmsvägen är följande: 
"Rekreationsområde vars kulturhistoriska värde bör bevaras. Området 
är en värdefull och väl bevarad 1800tals gårdsmiljö, vars centrala 
delar är byggnadsbeståndet, bryggan, gårdsplanen, ekgränden och 
vyerna över havet. Kompletteringsbyggandet i området är möjligt så att 
byggandet till skalan, byggnadssättet och läget anpassas i förhållande 
till det befintliga byggnadsbeståndet och den kulturhistoriskt värdefulla 
miljön." Detaljplanebestämmelsen V/S2, som gäller för 
Stansviksuddens ås, är följande: "Rekreationsområde vars 
kulturhistoriska värde och geologiska och övriga naturvärden bör 
bevaras."

Stansviksområdet är inte detaljplanelagt.

Stansviksområdet är i stadens ägo.

Detaljplanen genomförs som en del av Kronbergsstrandens 
områdesprojekt. Detaljplanen för Nybyområdet, Stansviksängen där 
Nyby sommarhyddeområde ligger, färdigställs enligt planerna år 2016. 
Sommargästerna i Nyby behöver inte lämna området innan det är 
nödvändigt på grund av att Stansviksängens område bebyggs. Några 
av stugorna i södra delen av Nyby ligger inom detaljplaneområdet som 
vunnit laga kraft år 2012 (detaljplan nr 12080 för Håkansvikens 
stränder, park och servicekvarter). Det är möjligt att de här stugorna 
måste flyttas tidigare, om anläggningen av den i detaljplanen upptagna 
badstranden förutsätter det.

Genomförandet av detaljplanen för Stansviksområdet skapar nya 
utgifter för staden i och med att ett nytt område för odlingslotter anläggs 
och det gamla utvidgas, leder för servicetrafik inrättas och förbättras, 
parkeringsområdet utvidgas och ett nytt anläggs och en bro för gång 
och cykeltrafik byggs över Stansviken. Prioritet ska ges åt byggandet 
av en service/körförbindelse från Stansviksvägen till Gammelby, som 
gör det möjligt att bygga de ersättande platserna för Nyby 
sommarhyddeområde i Gammelby. Den noggrannare ordningen för 
genomförandet av projekten framgår av bilagan.

Byggnaderna i bastubyn uppförs av företagaren som tar sig an 
projektet och till byn finns en fungerande serviceförbindelse.

Planeringsfaser och växelverkan

Planläggningsarbetet har inletts på initiativ av staden.
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Deltagande och växelverkan har ordnats i enlighet med programmet för 
deltagande och bedömning.

Utkastet till detaljplaneändring har varit föremål för nio skrivelser med 
åsikter. Åsikterna har beaktats i enlighet med målen för detaljplanen. 
Det justerade detaljplaneutkastet hölls framlagt på 
stadsplaneringskontoret och på Degerö bibliotek. Det justerade 
detaljplaneutkastet har varit föremål för två skrivelser med åsikter. 
Åsikterna har beaktats i enlighet med målen för detaljplanen.

Förslaget till detaljplan hölls offentligt framlagt 19.2–22.3.2010. Sex 
anmärkningar har gjorts mot förslaget. Anmärkningarna gav inte 
upphov till ändringar i detaljplaneförslaget. Helsingfors stadsfullmäktige 
godkände 14.9.2011, 160 §, detaljplan för Stansviksområdet enligt 
ritning nr 11960.

Helsingfors förvaltningsdomstol hävde 25.5.2012 stadsfullmäktiges 
beslut med anledning av anförda besvär. I den rättsliga bedömningen 
av ärendet konstaterade förvaltningsdomstolen att sådana uppgifter 
som nämns i miljöcentralens naturdatasystem inte har antecknats i 
detaljplanebeskrivningen eller i andra detaljplanehandlingar för 
Stansviksområdet som utredningsmaterial för utarbetandet av 
detaljplanen och att sådana uppgifter inte heller har fogats till 
detaljplanens dokumentmaterial. Utredningarna som nämns i 
naturdatasystemet, bland annat "Värdefulla fågelmiljöer 1999" och 
"Fladdermuskartläggning 2003" har inte ingått i utredningsmaterialet 
vid utarbetandet av detaljplanen. Uppfyllelsen av de krav på 
detaljplanens innehåll som ställs i 54 § 2 mom. i markanvändnings och 
bygglagen kan därför inte bedömas juridiskt. De förutsättningar för 
växelverkan vid beredningen av detaljplanen som det stiftas om i 25 § 
2 mom. i markanvändnings och byggförordningen har inte heller 
förverkligats. På de här grunderna ansåg förvaltningsdomstolen att 
stadsfullmäktiges beslut att godkänna detaljplanen var lagstridigt, 
varför domstolen var tvungen att häva beslutet.

Stadsplaneringskontoret har kompletterat detaljplanebeskrivningen i 
fråga om naturmiljö, utredningar om den och dess naturkonsekvenser. 
Förslaget till detaljplan hölls på nytt framlagt 23.8–23.9.2013. Kartan 
som hölls framlagd var densamma som den tidigare 19.2–22.3.2010 
framlagda detaljplanekartan. I detaljplanebeskrivningen gjordes 
följande ändringar:

 till beskrivningen har fogats "Luontoselvitykset, Helsingin 
kaupungin ympäristökeskus", "Metso elinympäristötyypit" och 
"Metsokohteiden arvoluokat"

 beskrivningen har kompletterats i fråga om naturkonsekvenser. 
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Förslaget till detaljplaneändring som hölls framlagt på nytt var föremål 
för fyra anmärkningar.

Anmärkningar

Anmärkningarna lämnades av Stansvikin kyläyhdistys ry, Helsingfors 
naturskyddsförening rf och två privatpersoner.

Anmärkningarna gällde bristfälligheten av naturutredningarna som 
gjorts om området, markanvändningslösningarna i området (bl.a. 
området med odlingslotter och dess läge), dragningen av gångleder 
och tryggandet av värdefulla naturområden särskilt vid 
Stansviksuddens ås.

Sammandrag av anmärkningarna och genmälena till dessa finns i sin 
helhet i rapporten om växelverkan (bilaga 4).

Utlåtanden

Utlåtanden gavs under den första framläggningen av förslaget till 
detaljplan 19.2–22.3.2010 av Närings, trafik och miljöcentralen i 
Nyland (NTMcentralen), stadsmuseet, fastighetsnämnden, 
idrottsnämnden, räddningsnämnden, nämnden för allmänna arbeten 
och miljönämnden.

Närings, trafik och miljöcentralen i Nyland anser att beteckningen sa i 
Stansviksuddens vattenområde bör ersättas t.ex. med beteckningen lv 
som tillåter byggande av en brygga som tjänar rekreationsbruk.

Direktionen för stadsmuseet konstaterar att skyddsbeteckningarna i 
övrigt är lämpliga men att Gula villans skyddsbestämmelse bör vara sr
1, som även innehåller bestämmelser om värdefulla interiörer. 
Detaljplaneområdet är en byggd kulturmiljö av riksintresse. Detta borde 
på något sätt framgå av planbeteckningarna på plankartan eller av 
områdets avgränsningsbeteckning.

Fastighetsnämnden anser det viktigt att med beaktande av områdets 
skyddsvärden utveckla området som ett allmänt rekreationsområde, 
förbättra förutsättningarna för stug och villaverksamheten i området 
och skapa nya funktioner som främjar användningen av området året 
runt och kompletterar tjänsterna.

Idrottsnämnden nämner att detaljplaneförslaget är bra med avseende 
på friluftsliv och rekreation.

Nämnden för allmänna arbeten föreslår att planbeteckningen VL/s 
ändras till beteckningen VL/sl och att bestämmelsetexten ges följande 
lydelse: Rekreationsområde som hör till en helhet med en 
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kulturhistoriskt värdefull landskapspark som bildar en för naturskyddet 
viktig åshelhet. Området ska skötas så att dess geologiska värden och 
natur och landskapsvärden bevaras. Sabeteckningen som upptagits i 
vattenområdet bör strykas.

Miljönämnden konstaterar att detaljplaneförslagets skyddsbeteckningar 
och stränga planbestämmelser skyddar den värdefulla kultur, natur 
och landskapshelheten väl och reglerar hur den ska utvecklas och 
skötas. Planbestämmelserna bör dock ytterligare preciseras så att de 
stämmer överens med de principer för områdets skydd, skötsel och 
användning som föreslås i naturskyddsprogrammet som godkänts av 
miljönämnden 12.8.2008. Planbeteckningen för den del av herrgårds 
och åsområdet som angetts med beteckningen VP/s bör ändras till 
”Området ska skötas så att områdets och byggnadsbeståndets 
kulturhistoriska och landskapsmässiga värde samt områdets 
geologiska värden och naturvärden bevaras”. Planbestämmelsen för 
området med beteckningen VL/s, dvs. den naturenliga delen av åsen 
bör kompletteras så att det geologiskt värdefulla området inte får 
ändras genom att gräva, bryta, ta eller på annat sätt flytta 
marksubstanser. På det här sättet är planbeteckningen tillräckligt i 
överensstämmelse med naturskyddsprogrammet.

Utlåtandena i sammandrag och bemötandena med anledning av dem 
finns i rapporten om växelverkan (bilaga 4).

Ändringar i förslaget till detaljplan

På grund av anmärkningarna har läget för området för odlingslotter 
ändrats, fladdermössens föröknings och viloplats vid Gammelby 
skogshydda bevarats och nya byggplatser anvisats för de planerade 
sommarhyddorna. Parkeringsområdet intill Stansviksuddens ås har 
strukits och flyttats längre norrut bredvid Stansviksvägen. I korsningen 
av Stansviksvägen och Knut Felix ekallé har reserveringen för en 
ekonomibyggnad strukits. Detaljplanebeteckningen VL/s1 har utökats 
med skyldigheten att sköta området så att dess naturvärden bevaras. 
Den nya detaljplanebeteckningen: "VL/s1 är rekreationsområde som 
hör till en kulturhistoriskt värdefull landskapsparkshelhet. Området ska 
skötas så att dess landskaps och naturvärden bevaras."

Byggnadsytan för restaurangen (rv) har justerats så att detaljplanen gör 
det möjligt att antingen bygga ut den befintliga restaurangbyggnaden 
eller bygga en ny separat bar eller kioskbyggnad. Byggrätten förblir 
densamma (420 m² vy).

Ändringarna och kompletteringarna i enlighet med utlåtandena gjordes 
redan före den senare framläggningen, varför de ingår i den av 
stadsfullmäktige 14.9.2011 (160 §) godkända detaljplanen som 
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förvaltningsdomstolen hävde 25.5.2012. Planbestämmelsen som gäller 
VL/sområdet har ändrats så att den följer miljönämndens förslag. 
Utifrån utlåtandena gjordes också följande ändringar:

 Skyddsbestämmelsen för Gula villan har ändrats så att den är 
sr1 (tidigare sr1b).

 En beteckning om att området är en byggd kulturmiljö av 
riksintresse har lagts till detaljplanekartan.

 Beteckningen sa på vattenområdet har strukits och ersatts med 
beteckningen lv2 (del av område på vilken bryggor för områdets 
rekreationsbruk får placeras).

 Detaljplanebestämmelsen för VL/sområdet dvs. den naturenliga 
delen av åsen har kompletterats så att det geologiskt värdefulla 
objektet inte får ändras genom att gräva, bryta, ta eller på annat 
sätt flytta marksubstanser.

 Detaljplanebeteckningen för VP/sområdet dvs. herrgårds och 
åsområdet har kompletterats med meningen "Området ska 
skötas så att områdets geologiska värden och naturvärden 
bevaras". 

Dessutom har följande ändringar gjorts:

 En del av ett området som reserveras för samhällsteknisk 
försörjning (et) har anvisats vid Hundholmsvägen. På stället 
byggs en pumpstation för dagvatten.

 Detaljplaneområdet har utvidgats så att det sträcker sig till 
kanten av Hundholmsvägens detaljplaneområde, varför 
detaljplaneområdets kant har flyttats cirka 2,5 meter norrut på en 
sträcka av 120 meter. 

Ändringarna med anledning av anmärkningarna är inte väsentliga och 
förslaget behöver därför inte läggas fram på nytt. Utvidgningen av 
detaljplaneområdet är en ändring av teknisk natur och det har på grund 
av den inte varit nödvändigt att höra intressenterna.

Beslutsförslaget följer stadsplaneringsnämndens justerade förslag.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Katri Erroll, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor



Helsingfors stad Protokoll 1/2015 369 (394)
Stadsfullmäktige

Kaj/22
14.01.2015

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 1113 +358 9 310 1641 02012566 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

1 Asemakaavaehdotuksen nro 11960 kartta, päivätty 28.1.2010, muutettu 
30.9.2010 ja 21.10.2014, päivitetty Kslk:n 21.10.2014 päätöksen 
mukaiseksi

2 Asemakaavaehdotuksen nro 11960 selostus, päivätty 28.1.2010, 
muutettu 30.9.2010 ja 21.10.2014, päivitetty Kslk:n 21.10.2014 
päätöksen mukaiseksi

3 Havainnekuva 7.10.2014
4 Vuorovaikutusraportti 28.1.2010, täydennetty 30.9.2010 ja 7.10.2014
5 Stansvikin kartanoalueen asemakaavan toteuttamisesta aiheutuvat 

kustannukset (päivitetty 15.12.2014)
6 Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuvien kustannusten liitekartta

Bilagematerial

1 Hgin HAOn päätös Stansvikin kyläyhdistys ry:n valitukseen Kvston 
pätös 14.9.2011 § 160

2 Ilmakuva 7.10.2014

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino, liikenne 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Muistutuksen tehnyt, joka on 
pyytänyt tietoja kaavan 
käsittelyn etenemisestä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Förslagstext

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut
kuntayhtymä/Vesihuolto

För kännedom

Kaupunginmuseo
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Liikuntalautakunta
Pelastuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristölautakunta
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Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.01.2015 § 12

HEL 2011001170 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 49. kaupunginosan (Laajasalo, 
Tahvonlahti) puisto, virkistys, kesämaja, palstaviljely, vesi, katu, 
liikenne sekä urheilu ja liikennepalvelujen alueita koskevan 
asemakaavaehdotuksen 28.1.2010 päivätyn ja 30.9.2010 sekä 
21.10.2014 muutetun piirustuksen numero 11960 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Käsittely

07.01.2015 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Palautusehdotus:
Sirpa Puhakka: Asemakaavaehdotus palautetaan uudelleen 
valmisteltavaksi siten, että

1. Villbergin viljelypalstaalue poistetaan ja pohjoinen pysäköintialue 
mitoitetaan vähentyneen tarpeen mukaiseksi ja

2. Tahvonlahden pohjukan alueelle lisätään kaavamerkintä VL/S.

Kannattaja: Hannu Oskala

Äänestys:

JAAehdotus: Asian käsittelyä jatketaan

EIehdotus: Asemakaavaehdotus palautetaan uudelleen 
valmisteltavaksi siten, että
1. Villbergin viljelypalstaalue poistetaan ja pohjoinen pysäköintialue 
mitoitetaan vähentyneen tarpeen mukaiseksi ja
2. Tahvonlahden pohjukan alueelle lisätään kaavamerkintä VL/S.

Jaaäänet: 9
Jorma Bergholm, Juha Hakola, Arja Karhuvaara, Jarmo Nieminen, 
Osku Pajamäki, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Kaarin Taipale, 
UllaMarja Urho
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Eiäänet: 6
Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Hannu Oskala, Sirpa 
Puhakka, Tuomas Rantanen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 9  6 kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä ja hyväksyä 
esittelijän ehdotuksen.

15.12.2014 Pöydälle

30.01.2012 Ehdotuksen mukaan

05.09.2011 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 21.10.2014 § 313

HEL 2011001170 T 10 03 03

Ksv 0782_1, karttalehti J2, J3

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 28.1.2010 päivätyn ja 30.9 2010 ja 21.10.2014 muutetun 49. 
kaupunginosan (Laajasalo, Tahvonlahti) puisto, virkistys, 
kesämaja, palstaviljely, vesi, katu, liikenne, sekä urheilu ja 
liikennepalvelujen alueita koskevan asemakaavaehdotuksen nro 
11960 hyväksymistä ja etteivät tehdyt muistutukset anna aihetta 
muihin toimenpiteisiin. Muutokset ilmenevät 
yksityiskohtaisesti pöytäkirjan liitteestä ja kaavaselostuksesta.

 ettei asemakaavaehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

Samalla lautakunta päätti
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 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastaukset kaupungin 
perusteltuna kannanottona tehtyihin muistutuksiin.

Käsittely

21.10.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään siten, että asemakaavakarttaan tehdään 
kaksi teknistä korjausta: 
 kesämajaalueen (R1) yhteen puuttuvaan rakennusalaan lisätään 
käyttötarkoituksen osoittava amerkintä,
 ohjeellisen ulkoilupolun kaavamerkinnän (ut) muoto muutetaan 
otsikon asemakaavamerkinnät ja määräykset alla samaan muotoon 
kuin kaavakartassa (ul).

Eija Loukoila teki Outi Silfverbergin kannattamana seuraavan 
vastaehdotuksen: 
Asemakaavaehdotus palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että 
1. Villbergin viljelypalstaalue poistetaan ja pohjoinen pysäköintialue 
mitoitetaan vähentyneen tarpeen mukaiseksi
2. Tahvonlahden pohjukan alueelle lisätään kaavamerkintä VL/S

1 äänestys

JAAehdotus: 
Esittelijän muutettu ehdotus.
EIehdotus: 
Asemakaavaehdotus palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että 
1. Villbergin viljelypalstaalue poistetaan ja pohjoinen pysäköintialue 
mitoitetaan vähentyneen tarpeen mukaiseksi
2. Tahvonlahden pohjukan alueelle lisätään kaavamerkintä VL/S

Jaaäänet: 6
Michael Berner, Jape Lovén, Matti Niiranen, Tom Packalén, Risto 
Rautava, Heta Välimäki

Eiäänet: 3
Eija Loukoila, Outi Silfverberg, Osmo Soininvaara

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän muutettu ehdotus voitti Eija 
Loukoilan tekemän vastaehdotuksen äänin 6  3.
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07.10.2014 Pöydälle

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Mervi Nicklen, maisemaarkkitehti, puhelin: 310 37221

mervi.nicklen(a)hel.fi
Ulla Kuitunen, projektipäällikkö, puhelin: 310 37293

ulla.kuitunen(a)hel.fi
Sanna Ranki, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37146

sanna.ranki(a)hel.fi

Kaupunginlakimies 22.12.2011

HEL 2011001170 T 10 03 03

Oikeuspalvelut toteaa, että kaupunginhallituksen tulisi antaa hallinto
oikeudelle seuraava lausunto, jossa pyydetään valituksen jättämistä 
osittain tutkimatta ja muutoin sen hylkäämistä.

Lausunnon antaja

Helsingin kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen johtosäännön 8 §:n 2 momentin 5 kohdan 
mukaan kaupunginhallitus antaa selityksen kaupunginvaltuuston 
päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kaupunginhallitus katsoo 
voivansa yhtyä valtuuston päätöksen lopputulokseen.

Muutoksenhakija

Stansvikin kyläyhdistys on tehnyt asiassa kunnallisvalituksen.

Valitusoikeus ja määräajan noudattaminen

Kuntalain 90 §:n mukaan muutosta kunnallisvalituksella haetaan 
hallintooikeudelta. Edelleen 92 §:n mukaan valitusoikeus on sillä, 
johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai 
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan 
jäsenellä.

Muutoksenhakija on yhdistys, jonka kotikunta on Helsinki.

Maankäyttö ja rakennuslain (MRL) 188 §:n mukaan valitus on tehtävä 
30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän 
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päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen puolestaan 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu 
yleisesti nähtäväksi.

Viranomaisen 14.9.2011 päivätty pöytäkirja on pidetty yleisesti 
nähtävillä 23.9.2011. Valitus on toimitettu hallintooikeudelle 
24.10.2011. Valitus on toimitettu hallintooikeudelle määräajassa.

Valitus

Stansvikin kyläyhdistys on vaatinut, että asemakaava on kumottava ja 
palautettava valmisteluun riittämättömien luontoselvitysten ja EU
direktiivien vastaisuuden vuoksi. 

Valituksen keskeiset perustelut

Asemakaava ei perustu MRL:n 9 §:n edellyttämiin riittäviin tutkimuksiin 
ja selvityksiin. Asemakaavan toteuttamisen ympäristövaikutukset ovat 
laajalti selvittämättä. Luontoselvityksiä ei ole tehty kattavasti koko 
alueelta, eivätkä alueella tehdyt kartoitukset ole ajantasaisia tai ne ovat 
yksipuolisia. Linnustoselvitykset on tehty vaillinaisesti. 
Tahvonlahdenniemen luontoarvot ovat vaarassa. Tahvonlahden 
pohjukan luontoarvot ovat vaarassa. Lepakkoselvitykset ovat 
puutteellisia. Asemakaava vähentää toteutuessaan hiljaisen alueen 
kokoa merkittävästi.

Valituksen tutkimatta jättäminen

Valitus tulee jättää tutkimatta siltä osin kun se kohdistuu 
kaupunginvaltuuston päätöksen tarkoituksenmukaisuuteen.

Valituksen hylkääminen

Jäljempänä esitettävillä perusteilla on katsottava, että vastoin valittajan 
käsitystä kaupunginvaltuuston 14.9.2011 § 160 päätös ei ole syntynyt 
MRL sisältövaatimuksien tai menettelysäännösten vastaisesti. Kaava 
perustuu MRL:n edellyttämiin riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin.

Tämän vuoksi valitus tulee hylätä.

Asemakaavan ympäristövaikutusten, luonto ym. selvitykset

Kruunuvuorenrannan osayleiskaavaa ja maankäyttösuunnitelmaa 
laadittaessa arvioitiin mm. rakentamisen vaikutuksia luontoon ja 
virkistysalueisiin ja arviointi koottiin 4.2.2008 päivättyyn selvitykseen 
”Vaikutukset virkistysalueisiin ja luonnonympäristöön”. Aluetta koskevia 
perusselvityksiä tehtiin jo osayleiskaava ja maankäyttösuunnitelmaa 
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laadittaessa, esim. Kruunuvuorenrannan osayleiskaavan 
suunnitteluohjelma. 

Perusselvityksiä on tarkennettu ympäristökeskuksen ja 
kaupunkisuunnitteluviraston yhteisellä konsulttityöllä 
(Kruunuvuorenrannan osayleiskaavaalueen luontoselvitys ja 
maankäytön luontovaikutusten arviointi, Enviro 2005), jossa yhdessä 
valituilta alueilta päivitettiin luontotietoja. 

Stansvikin asemakaavaalueella tarkennetut tutkimukset kohdistuivat 
Tahvonlahdenniemeen ja Kruunuvuorenrannan rantametsään. 
Stansvikin kartanoalueesta on tehty ympäristöhistoriallinen selvitys 
(Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2003:1) ja alueen 
hoito ja kehittämisperiaatteita sekä suosituksia jatkosuunnittelulle 
(Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston selvityksiä 
2003:3).

Kaavoituksen pohjana käytetään ympäristönsuojelulain 21 §:n 
mukaisena kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimivan 
ympäristökeskuksen luontotietojärjestelmää, jonka tietosisältö on 
Suomen oloissa poikkeuksellisen laaja ja monipuolinen. Järjestelmän 
ensisijaisia käyttötarkoituksia on tarjota riittävät pohjatiedot 
kaavoitukselle ja luonnonhoidolle. Tärkeimmät luontotietojärjestelmän 
selvitykset, joita on tehty koko kaupungin ja siten myös koko osa
yleiskaavaalueelta ovat mm. Arvokkaat kasvillisuus ja kasvistokohteet 
1990–1998 Arto Kurtto ja Leena Helyranta (päivitetty 2004–2006), 
Linnustollisesti arvokkaat kohteet 1999 Matti Koivula 
(täydennyskartoitus 2003) sekä Lepakkokohdekartoitus 2003, Matelija 
sammakkoeläinkohdekartoitus 2007 sekä Geologiset kohteet Antti 
Salla 2003. 

Stansvikin kartanoalueella olevat arvokkaat luontotiedot on 
ympäristökeskuksen toimesta inventoitu ja ne ovat tutkittavissa 
luontotietojärjestelmästä. Ympäristökeskuksen nettisivuilla on 
luontotietojen tietojärjestelmä yleisölle ja luontotietojen tietojärjestelmä 
virkakäyttöön. Monin paikoin yleisölle ja virkakäyttöön tarkoitetut 
luontotietojen tietojärjestelmän tiedot eivät eroa toisistaan. Mikäli 
kohteessa on salassa pidettäviä luontotietoja (esim. yksittäisiä 
harvinaisia kasvillisuushavaintoja asuinalueiden läheisyydessä tai 
uhanalaisten lintujen pesimätietoja) nämä tiedot ovat vain virkakäyttöön 
tarkoitetussa luontotietojärjestelmässä. Stansvikin alueella on yhdessä 
kohteessa luottamuksellista pesimätietoa joka ei näy yleisöversiossa. 
Muiden kohteiden osalta tiedot ovat Stansvikin alueella yhteneväiset 
yleisö ja virkakäyttöön tarkoitetuissa luontotietojärjestelmissä.
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Asemakaavoituksen yhteydessä on arvioitu vaikutuksia luontoon, 
vaikutuksia maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun 
ympäristöön, vaikutuksia virkistysmahdollisuuksiin, ihmisten elinoloihin 
ja elinympäristöön, vaikutuksia liikenteeseen ja teknisen huollon 
järjestämiseen. Asemakaavoituksen yhteydessä on arvioinnin 
lähtökohtana käytetty Kruunuvuorenrannan osayleiskaavaan ja 
maankäyttösuunnitelmaan liittyviä 14.2.2008 päivättyjä selvityksiä 
”Vaikutukset virkistysalueisiin ja luonnonympäristöön” ja "vaikutukset 
maisemaan, rakennettuun ympäristöön, kaupunkikuvaan ja 
kulttuuriperintöön”.

Linnut

Lintujen kartoitus perustuu ympäristökeskuksen ylläpitämään 
luontotietojärjestelmään ja se on tehty koko asemakaavaalueelta ja 
sitä on myös tarvittavin osin täydennetty (Enviro 2005). Asemakaava
alueella linnustollisesti arvokkaita alueita ovat Varisluodonkari (0,95 ha) 
arvoluokka III ja Tahvonlahti (8,2 ha) arvoluokka II. Muut alueet ovat 
linnustoltaan tavanomaisia, eikä niitä siksi ole määritelty linnustoltaan 
arvokkaiksi alueiksi. Linnustollisesti arvokkaat kohteet määritellään 
luokkiin IIII, joista I on arvokkain.

Asemakaavaselostuksessa asemakaavan toteuttamisen vaikutukset 
luontoon todetaan seuraavasti:

Varisluodonkari 

Suunnitellun uimarannan ja kaavassa esitetyn melontavajan 
läheisyydessä sijaitsevan Varisluodonkarin pesimälinnusto tullee jonkin 
verran häiriintymään melojista. Saareen ei ole tarvetta rantautua.

Rauhoittamattomille saarille / alueille ei voida laittaa varsinaista 
rantautumiskieltoa, mutta ympäristökeskus suosittaa, ettei lintu
luodoille mennä pesimäaikana. Suositus tulee olla näkyvissä myös 
uimarannalla.

Tahvonlahti

Stansvikintien varteen esitetään viljelypalstaaluetta (n. 0,5 ha). 
Viljelypalstaalueen reunaan on mahdollista jättää vanhaa jalopuustoa, 
mikä on linnuston kannalta tärkeää. Viljelypalstaalue on koko alueen 
pintaalaan suhteutettuna pieni, eikä viljelypalstaalueeksi muutettu 
alue heikennä linnuston elinolosuhteita.

Asemakaavassa palstaviljelyalueeksi merkityllä alueella kasvaa nyt 
1970 luvulla istutettuja tammia. Tammien kasvuun lähtö on ollut 
vaihtelevaa. Tammien osittainen poisto viljelypalstojen tieltä ei 
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vaaranna alueen luonnon monipuolisuutta, päinvastoin, viljelypalstat ja 
mahdollisesti niiden viereen sijoittuva kotieläinpiha rikastuttavat 
eliömaailmaa. Tammimetsikön raivaaminen avoimemmaksi palauttaa 
alueen kulttuurimaisemaa.

Tahvonlahden perukka ruovikoineen säilyy nykyisen kaltaisena eikä 
arvokas lintualue kaavan vaikutuksesta supistu. Asemakaavassa on 
ruovikon kohdalla merkintä ma: "ohjeellinen kulttuurihistoriallisesti ja 
maisemallisesti merkittävä alueen osa, jota tulee hoitaa siten, että 
alueen avoin maisema säilyy." Tämän tarkoituksena on estää esim. 
alueen metsittyminen, mikä taas huonontaisi ruovikkolintujen 
elinolosuhteita.  Asemakaavassa ei ole merkintää ruoppaamisesta. 
Stansvikin kartanon päärakennuksen edustan vesialueella on 
asemakaavassa merkintä wa: "kulttuurihistoriallisesti merkittävään 
maisemapuistoon liittyvä ohjeellinen vesialueen osa, jonka tulee olla 
avoimena vesipintana." Tämä ohjeellinen vesialueen osa ei sijaitse 
linnustollisesti arvokkaalla alueella.

Lepakot

Koko asemakaavaalueelta on tehty lepakkotutkimus. Arvokkaaksi 
lepakkoalueeksi (10,8 ha) arvoluokka I on rajattu laaja alue 
Tahvonlahden kärjestä kartanoalueelle ja ruovikoitunutta lahtea myöten 
hieman pohjoiseen. Asemakaavaalueen 22,4 ha maaalasta hieman 
alle puolet on arvokasta lepakoiden esiintymisaluetta. Lepakkolajistoon 
kuuluvat pohjanlepakko, pikkulepakko, vesisiippa ja viiksisiippa (Enviro 
2005). Tahvonlahdenniemen harjumetsikössä saalistaa viiksisiippoja, 
jotka karttavat valoa (Siivonen 2004). Reittien valaiseminen ei ole 
lepakoiden vuoksi suotavaa (Enviro 2005). Alueen monilajisista 
lepakkoesiintymisistä vain viiksisiippa karttaa valoa ja siksi se on 
mainittu lajina jonka elinolosuhteita ei tule vaarantaa valaisemalla 
Tahvonlahdenniemen reittejä. Vanhankylän uudet mökkipaikat eivät 
asemakaavassa sijaitse arvokkaalla lepakkoalueella. 

Lepakoiden esiintymisalueita on ItäHelsingin rantaalueilla hyvin 
paljon. Liitteenä olevasta kartasta selviää lepakoiden esiintymisalueet 
ja miten ne ovat levinneet myös rakennetuille alueille. I luokan 
lepakkoalueet, joihin Tahvonlahdenniemi kuuluu, on merkitty 
liitekarttaan.

Uudet rakentamispaikat

Stansvikin kartanoalue on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua 
kulttuuriympäristöä.  Asemakaavassa on sijoitettu rakennusalat kohtiin 
missä on ollut Stansvikin pihapiiriin kuuluvia rakennuksia.  Ajan myötä 
pihapiiriin kuuluvat talousrakennukset ovat hävinneet. Asemakaavassa 
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annetaan mahdollisuus täydentää kartanon pihapiiriä rakennuksilla 
jotka palvelevat alueen virkistyskäyttöä. 

Suurin rakennusala, 450 km2, on sijoitettu kartanoympäristön 
ulkopuolelle rantametsään. Se on rakennusala jolle saa sijoittaa 
merellistä virkistyskäyttöä palvelevia rakennuksia. Rakennukset ja 
rakennelmat on tehtävä puusta. Rakennuksien sijoittamisessa ja 
rakentamisessa tulee säästää olemassa olevaa puustoa 
mahdollisimman paljon. Asemakaavaa laadittaessa tehtiin alueelle 
viitesuunnitelma jossa merkitty rakennusmäärä todennettiin riittäväksi 
taloudellisesti kannattavalle esim. melontatoiminnalle. Rakennusala on 
merkitty kohtaan missä on maastoltaan tasainen aukkopaikka muuten 
sankassa rantametsässä. Metsoinventoinnissa ei ole löytynyt 
Stansvikin metsäalueilta sellaista uutta tietoa, joka poikkeaisi nykyisistä 
jo inventoiduista alueen luontotiedoista. Metsokartoituksen 
inventointituloksia tullaan hyödyntämään ensisijaisesti virkistysalueiden 
hoidossa.  

Nykyiselle toimivalle rantakahvilaravintolarakennukselle annettiin 
kaavassa mahdollisuus laajentaa rakennusta nykyisestä noin 300 
m2:stä 120m2 verran. Kruunuvuoren rantaan tulee rakentamisen 
myötä noin 10 000 asukasta ja rantakahvilalle kauniissa ympäristössä 
kävelyetäisyydellä asuntoalueesta lienee kysyntää ja 
laajenemisedellytyksiä.

Rantakahvilan takaa johtaa tie noin 120 metrin päässä sijaitsevalle 
saunalle. Kaavassa on annettu mahdollisuus sijoittaa olemassa olevan 
saunan ja rantakahvilan välille yhteensä enintään 230 km2 verran 
saunoja joiden enimmäiskoko saa olla 45 m2. Saunat ovat 
pienikokoisia ja ne voidaan sijoittaa maaston ja puuston ehdoilla. Uutta 
tietä ei saunoille rakenneta, vaan käytetään olemassa olevaa tieuraa. 

Merkittävä uusi rakennusala koostuu uusista (31 kpl /16 k2) 
Vanhakylään sijoitettavista kesämajoista ja nykyisten kesämajojen 
laajentamismahdollisuuksista (yhteensä 526 km2). Uusien majojen 
rakennusalat on sijoitettu maastoon tarkan puustokartan perusteella 
siten, että yhtään kookasta puuta ei tarvitse uusien kesämajojen 
rakentamisen johdosta kaataa.

Hiljaiset alueet

Yleiskaava 2002 arvioitiin maaliikenteen perusteella hiljaisimmat laajat 
alueet Helsingissä. Hiljaisimmat alueet sijoittuivat 11 alueelle. 
Yleiskaavassa osoitettiin hiljaisempien alueiden läheisyyden muuttuvaa 
maankäyttöä mm. Laajasaloon. Kaupunginhallituksen 17.11.2008 
hyväksymään Helsingin kaupungin meluntorjuntasuunnitelmaan 
sisältyvän alustavan arvion mukaan hiljaisia alueita esiintyy 
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pääsääntöisesti suurehkoilla virkistysalueilla, jotka sijaitsevat 
kauempana melulähteistä kuten teistä ja vilkasliikenteisistä kaduista. 
Stansvikin kartanoalue ei aiheuta melua. Tahvonlahden ruovikon 
ruoppauksesta ei ole kaavassa määräystä eikä asemakaava 
toteutuessaan näin ollen edesauta Koirasaarentieltä aiheutuvan melun 
etenemistä avoimen vesiyhteyden kautta niin kuin valituksessa on 
todettu.

Yhteenveto

Valituksessa ei ole esitetty sellaisia laillisuusperusteita, joiden 
perusteella asemakaavapäätös tulisi kumota. Päätös ei ole syntynyt 
virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen ei ole 
ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutenkaan virheellinen. 
Tarkoituksenmukaisuuskysymyksistä tehdyt vaatimukset tulee jättää 
tutkimatta. Kaava täyttää maankäyttö ja rakennuslain 
sisältövaatimukset ja menettelysäännökset. Kaava perustuu lain 
edellyttämiin riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin.  

Lisätiedot
Nirkko Saara, asiamies, puhelin: 310 64694

saara.nirkko(a)hel.fi

Stadsfullmäktige 14.09.2011 § 160

HEL 2011001170 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
godkänna detaljplan för park, rekreations, sommarhydde, 
odlingslotts, vatten, gatu och trafikområden samt områden för idrotts 
och rekreationsservice i 49 stadsdelen (Degerö, Stansvik) enligt 
stadsplaneringskontorets detaljplaneavdelnings ritning nr 11960, 
daterad 28.1.2010 och ändrad 30.9.2010.

Behandling

14.09.2011 Ehdotuksen mukaan

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom 
redogörelse att ledamoten Yrjö Hakanen under diskussionen hade 
föreslagit att stadsfullmäktige skulle besluta återremittera ärendet till 
stadsstyrelsen för ny beredning.

Ordföranden konstaterade att ledamoten Yrjö Hakanens förslag om 
återremiss inte hade understötts, varvid det förföll.
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Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja SippolaAlho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippolaalho(a)hel.fi
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§ 23
Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande sex 
motioner

HEL 2015000524, 2015000526, 2015000529, 2015000532, 2015000533, 2015000534

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges beslutanderätt

 Motion av ledamoten Pentti Arajärvi m.fl. om en boendeenhet i 
Hesperia sjukhus område

 Motion av ledamoten Sami Muttilainen m.fl. om förlängd tid i 
bullertillstånden för musik och kulturevenemang

 Motion av ledamoten Arja Karhuvaara m.fl. om en 
spårvägsförbindelse mellan Fabriksgatan och Mechelingatan

 Motion av ledamoten Pentti Arajärvi m.fl. om nya 
koloniträdgårdslotter

 Motion av ledamoten Jape Lovén m.fl. om ändring av namnet 
Aspholmsparken till Keijo Liinamaas park

Motioner som hör till stadsstyrelsens beslutanderätt

 Motion av ledamoten Helena Kantola m.fl. om utvidgning av 
elevupptagningsområdet i Mosabacka

Stadsfullmäktige beslutade remittera motionerna till stadsstyrelsen för 
beredning.

Anvisning

Muutoksenhakukielto, valmistelu
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 1, 2 ja 23 §

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 § 

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 3  17 §

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan 
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan 
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on 
asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
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 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallintooikeudelle. 

Hallintooikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 

siihen vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, jolla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai 
jäljennöksenä
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 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu 
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä 
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallintooikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 97 euron 
oikeudenkäyntimaksun.

Pöytäkirja

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

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 1113
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistystoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 18  22 §

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Yleiskaavan, asemakaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymistä 
koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella

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

 kunnan jäsen
 Uudenmaan elinkeino, liikenne ja ympäristökeskus sekä muu 

viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa
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 maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla 
maankäytöllä on vaikutuksia

 rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa 
kuuluvissa asioissa toimialueellaan.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan 
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Kunnan jäsenen, asianosaisen ja muun valittamaan oikeutetun 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu 
yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallintooikeudelle.

Hallintooikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
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Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 

siihen vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
ehyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai 
jäljennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu 
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä 
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallintooikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 97 euron 
oikeudenkäyntimaksun.

Pöytäkirja

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

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: 09 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero: 09 310 13701
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Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

1, 2 och 23 § i protokollet

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

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

2
BESVÄRSANVISNING

3  17 § i protokollet

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel 
direkt påverkas av beslutet (part)

 av kommunmedlemmarna

Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av 
beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast 
besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet 
avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha 
fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av 
besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul eller 
midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna 
inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att
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 beslutet har tillkommit i felaktig ordning 
 den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina 

befogenheter 
 beslutet annars strider mot lag

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

Epostadress: helsinki.hao@oikeus.fi
Adress: Banbyggarvägen 5

 00520 HELSINGFORS
Faxnummer: 029 56 42079

Telefonnummer: 029 56 42000

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på 
skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 det beslut som besvärsskriften gäller 
 till vilka delar ändring söks I beslutet och hurdana ändringar som 

söks 
 på vilka grunder ändring söks

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun 
uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga företrädare 
eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i 
besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det 
telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas 
ändringssökanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga 
företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver 
emellertid inte kompletteras med en underskrift om dokumentet 
innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att 
betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 det beslut som besvärsskriften gäller, i original eller kopia 
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 ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan 
utredning över när besvärstiden har börjat 

 de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin 
begäran, om dessa inter redan tidigare har tillställts 
myndigheten

Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 97 euro för 
behandlingen av ärendet.

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som hänför sig till beslutet skickas på 
begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads 
registratorskontor.

Epostadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress: PB10
 00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer: (09) 655 783
Besöksadress: Helsingfors stads registratorskontor
 Norra esplanaden 1113 
Telefonnummer: (09) 310 13700 (Allmän förvaltning, Energi och 

Hamnen)
 (09) 310 13701 (Stadsplanerings och fastighetsväsendet)

 (09) 310 13702 (Byggnads och miljöväsendet)

 (09) 310 13703 (Bildningsväsendet)

 (09) 310 13704 (Social och hälsovårdsväsendet)

  

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

3
BESVÄRSANVISNING

18  22 § i protokollet

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

I ett beslut som gäller godkännande av generalplan, detaljplan och 
byggnadsordning får ändring genom kommunalbesvär sökas
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 av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel 
direkt påverkas av beslutet (part)

 av kommunmedlemmarna
 av närings, trafik och miljöcentralen i Nyland och andra 

myndigheter i ärenden som hör till deras verksamhetsområde
 av förbundet på landskapsnivå och en kommun för vars område 

den markanvändning som anges i detaljplanen har 
konsekvenser

 av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden 
som hör till dess verksamhetsområde och inom det geografiska 
område där sammanslutningen är verksam

Besvärstid

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast 
besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

En kommunmedlem, en part och andra med rätt att anföra besvär 
anses har fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av 
besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul eller 
midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna 
inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina 

befogenheter
 beslutet annars strider mot lag

Besvärsmyndighet

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

Epostadress: helsinki.hao@oikeus.fi
Adress: Banbyggarvägen 5
 00520 HELSINGFORS
Faxnummer: 029 56 42079
Telefonnummer: 029 56 42000
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Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på 
skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 det beslut som besvärsskriften gäller
 till vilka delar ändring söks i beslutet och hurdana ändringar som 

söks
 på vilka grunder ändring söks

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun 
uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga företrädare 
eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i 
besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det 
telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas 
ändringssökanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga 
företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver 
emellertid inte kompletteras med en underskrift om dokumentet 
innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att 
betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 det beslut som besvärsskriften gäller, i original eller kopia
 ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan 

utredning över när besvärstiden har börjat
 de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin 

begäran, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten

Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 97 euro för 
behandlingen av ärendet.

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som hänför sig till beslutet skickas på 
begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads 
registratorskontor.
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Epostadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress: PB 10
 00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer: (09) 655 783
Besöksadress: Norra esplanaden 11–13
Telefonnummer: (09) 310 13701

  

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00. 
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HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO

HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE

Mari Puoskari
puheenjohtaja
ordförande

Harry Bogomoloff
puheenjohtaja
ordförande

Antti Peltonen
pöytäkirjanpitäjä
protokollförare

Pöytäkirja tarkastettu

Protokollet justerat

Outi AlankoKahiluoto Jan Vapaavuori

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Dokumentet är elektroniskt undertecknat.
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Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 1113) 29.01.2015.

Protokollet har hållits offentligt framlagt på Helsingfors stads 
registratorskontor (Norra esplanaden 1113) 29.01.2015.

Antti Peltonen
hallintopäällikkö
förvaltningschef


