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Kokousaika 26.08.2015 18:00 - 20:26

Kokouspaikka Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu 20 

Läsnä

Jäsenet

Puoskari, Mari kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. 

varapuheenjohtaja
Paavolainen, Sara kaupunginvaltuuston 2. 

varapuheenjohtaja
Abdulla, Zahra
Alanko-Kahiluoto, Outi saapui 18:06, poissa: 179§ - 181§
Andersson, Hennariikka
Anttila, Maija
Arhinmäki, Paavo
Asko-Seljavaara, Sirpa
Brettschneider, Gunvor
Ebeling, Mika
Enroth, Matti
Hakanen, Yrjö
Hakola, Juha poistui 19:33, poissa: 190§ - 197§
Heinäluoma, Eero
Hetemaj, Fatbardhe
Holopainen, Mari
Honkasalo, Veronika
Hursti, Rene
Huru, Nina
Ikävalko, Suzan
Ingervo, Sirkku
Jalovaara, Ville
Järvinen, Jukka
Kanerva, Seppo
Kantola, Helena
Karhuvaara, Arja
Kivekäs, Otso
Koivulaakso, Dan
Kolbe, Laura
Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi
Kousa, Tuuli saapui 19:16, poissa: 179§ - 187§
Krohn, Minerva
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Lindell, Harri
Loukoila, Eija
Lovén, Jape
Majuri, Pekka
Modig, Silvia
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija
Månsson, Björn
Mäki, Terhi
Mäkimattila, Sari
Männistö, Lasse
Niiranen, Matti
Oker-Blom, Jan D
Oskala, Hannu
Packalén, Tom
Pajamäki, Osku
Pakarinen, Pia
Pelkonen, Jaana
Peltokorpi, Terhi
Perälä, Erkki
Puhakka, Sirpa
Raatikainen, Mika
Raittinen, Timo
Rantala, Marcus
Rantanen, Tuomas
Rauhamäki, Tatu
Rautava, Risto
Razmyar, Nasima
Relander, Jukka
Rissanen, Laura
Rydman, Wille
Saarnio, Pekka poistui 19:32, poissa: 189§ - 197§
Sevander, Tomi
Soininvaara, Osmo poistui 20:16, poissa: 195§ - 197§
Stranius, Leo
Sumuvuori, Johanna
Taipale, Ilkka
Torsti, Pilvi
Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas poistui 19:33, poissa: 190§ - 197§
Valokainen, Tuomo
Vuorjoki, Anna
Finne-Elonen, Laura varajäsen
Hyttinen, Nuutti varajäsen
Juva, Katriina varajäsen
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saapui 19:33, poissa: 179§ - 188§
Laaksonen, Heimo varajäsen
Lehtipuu, Otto varajäsen

saapui 18:07, poissa: 179§ - 183§
Luukkainen, Hannele varajäsen

saapui 19:33, poissa: 179§ - 188§
Nyholm, Henrik varajäsen

saapui 19:32, poissa: 179§ - 187§
Sydänmaa, Johanna varajäsen
Taipale, Kaarin varajäsen
Vepsä, Sinikka varajäsen

saapui 19:33, poissa: 179§ - 188§
Vesikansa, Sanna varajäsen
Vuorinen, Markku varajäsen
Ylikahri, Ville varajäsen

Muut

Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
poissa: 193§

Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja
Viljanen, Ritva apulaiskaupunginjohtaja
Sinnemäki, Anni apulaiskaupunginjohtaja
Korhonen, Tapio kansliapäällikkö
Sarvilinna, Sami kaupunginlakimies
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Peltonen, Antti vs. hallintojohtaja
Andersson, Victor kaupunginsihteeri
Erroll, Katri hallintoasiantuntija
Härmälä, Timo kaupunginsihteeri
Matikainen, Kristiina kaupunginsihteeri
Rautanen, Marja-Liisa kaupunginsihteeri
Sippola-Alho, Tanja kaupunginsihteeri
Thoden, Annikki vs. kaupunginsihteeri
Mickwitz, Leena kaupunginsihteeri
Nyfors, Maria kaupunginsihteeri
Linden, Timo vs. apulaiskaupunginsihteeri
Kari, Tapio viestintäpäällikkö
Katajamäki, Paula tiedottaja
Djupsjö, Stefan ylikielenkääntäjä
Teppo, Tiina johtava asiantuntija

Puheenjohtaja

Mari Puoskari kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
179-187 §, 194-197 §
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Harry Bogomoloff kaupunginvaltuuston 1. 
varapuheenjohtaja
188-193 §

Pöytäkirjanpitäjä

Tiina Teppo johtava asiantuntija
179-187 §

Antti Peltonen hallintopäällikkö
188-197 §
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Tid 26.08.2015 18:00 - 20:26

Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 

Närvarande

Ledamöter

Puoskari, Mari stadsfullmäktiges ordförande
Bogomoloff, Harry stadsfullmäktiges I vice ordförande
Paavolainen, Sara stadsfullmäktiges II vice ordförande
Abdulla, Zahra
Alanko-Kahiluoto, Outi anlände 18:06, frånvarande: 179§ - 

181§
Andersson, Hennariikka
Anttila, Maija
Arhinmäki, Paavo
Asko-Seljavaara, Sirpa
Brettschneider, Gunvor
Ebeling, Mika
Enroth, Matti
Hakanen, Yrjö
Hakola, Juha avlägsnade sig 19:33, frånvarande: 

190§ - 197§
Heinäluoma, Eero
Hetemaj, Fatbardhe
Holopainen, Mari
Honkasalo, Veronika
Hursti, Rene
Huru, Nina
Ikävalko, Suzan
Ingervo, Sirkku
Jalovaara, Ville
Järvinen, Jukka
Kanerva, Seppo
Kantola, Helena
Karhuvaara, Arja
Kivekäs, Otso
Koivulaakso, Dan
Kolbe, Laura
Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi
Kousa, Tuuli anlände 19:16, frånvarande: 179§ - 

187§
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Krohn, Minerva
Lindell, Harri
Loukoila, Eija
Lovén, Jape
Majuri, Pekka
Modig, Silvia
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija
Månsson, Björn
Mäki, Terhi
Mäkimattila, Sari
Männistö, Lasse
Niiranen, Matti
Oker-Blom, Jan D
Oskala, Hannu
Packalén, Tom
Pajamäki, Osku
Pakarinen, Pia
Pelkonen, Jaana
Peltokorpi, Terhi
Perälä, Erkki
Puhakka, Sirpa
Raatikainen, Mika
Raittinen, Timo
Rantala, Marcus
Rantanen, Tuomas
Rauhamäki, Tatu
Rautava, Risto
Razmyar, Nasima
Relander, Jukka
Rissanen, Laura
Rydman, Wille
Saarnio, Pekka avlägsnade sig 19:32, frånvarande: 

189§ - 197§
Sevander, Tomi
Soininvaara, Osmo avlägsnade sig 20:16, frånvarande: 

195§ - 197§
Stranius, Leo
Sumuvuori, Johanna
Taipale, Ilkka
Torsti, Pilvi
Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas avlägsnade sig 19:33, frånvarande: 

190§ - 197§
Valokainen, Tuomo
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Vuorjoki, Anna
Finne-Elonen, Laura ersättare
Hyttinen, Nuutti ersättare
Juva, Katriina ersättare

anlände 19:33, frånvarande: 179§ - 
188§

Laaksonen, Heimo ersättare
Lehtipuu, Otto ersättare

anlände 18:07, frånvarande: 179§ - 
183§

Luukkainen, Hannele ersättare
anlände 19:33, frånvarande: 179§ - 
188§

Nyholm, Henrik ersättare
anlände 19:32, frånvarande: 179§ - 
187§

Sydänmaa, Johanna ersättare
Taipale, Kaarin ersättare
Vepsä, Sinikka ersättare

anlände 19:33, frånvarande: 179§ - 
188§

Vesikansa, Sanna ersättare
Vuorinen, Markku ersättare
Ylikahri, Ville ersättare

Övriga

Pajunen, Jussi stadsdirektör
frånvarande: 193§

Sauri, Pekka biträdande stadsdirektör
Viljanen, Ritva biträdande stadsdirektör
Sinnemäki, Anni biträdande stadsdirektör
Korhonen, Tapio kanslichef
Sarvilinna, Sami stadsjurist
Saxholm, Tuula finansdirektör
Peltonen, Antti stf. förvaltningsdirektör
Andersson, Victor stadssekreterare
Erroll, Katri förvaltningsexpert
Härmälä, Timo stadssekreterare
Matikainen, Kristiina stadssekreterare
Rautanen, Marja-Liisa stadssekreterare
Sippola-Alho, Tanja stadssekreterare
Thoden, Annikki stf. stadssekreterare
Mickwitz, Leena stadssekreterare
Nyfors, Maria stadssekreterare
Linden, Timo stf. biträdande stadssekreterare
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Kari, Tapio kommunikationschef
Katajamäki, Paula informatör
Djupsjö, Stefan övertranslator
Teppo, Tiina ledande sakkunnig

Ordförande

Mari Puoskari stadsfullmäktiges ordförande
179-187 §, 194-197 §

Harry Bogomoloff stadsfullmäktiges I vice ordförande
188-193 §

Protokollförare

Tiina Teppo ledande sakkunnig
179-187 §

Antti Peltonen förvaltningschef
188-197 §
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§ Asia

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

180 Pj/2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Val av protokolljusterare

181 Kj/3 Muutoksia kaupunginvaltuuston kokoonpanossa
Ändringar i stadsfullmäktiges sammansättning

182 Kj/4 Kaupunginhallituksen jäsenen ja toisen varapuheenjohtajan sekä 
kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen valinta
Val av ledamot och andre ordförande i stadsstyrelsen och ersättare i 
stadsstyrelsens koncernsektion

183 Kj/5 Varhaiskasvatuslautakunnan varajäsenen valinta
Val av ersättare i barnomsorgsnämnden

184 Kj/6 Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan varajäsenten valinta
Val av ersättare i kultur- och biblioteksnämnden

185 Kj/7 Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan jäsenen ja 
puheenjohtajan valinta
Val av ledamot och ordförande i direktionen för svenska 
arbetarinstitutet

186 Kj/8 Lainan ja kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen 
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:lle
Lån och stadens proprieborgen till Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy

187 Sj/9 Käräjäoikeuden lautamiehen valinta
Val av nämndeman vid tingsrätten

188 Kaj/10 Hakaniemen kauppahallin peruskorjauksen hankesuunnitelma
Projektplan för ombyggnad av Hagnäs saluhall

189 Kaj/11 Jätkäsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja päiväkoti, hankesuunnitelman 
hyväksyminen
Projektplan för en byggnad för årskurserna 1-2 i Jätkäsaaren 
peruskoulu och ett daghem på Busholmen

190 Kaj/12 Jakomäen tontin 41200/28 ja Pihlajiston tontin 38317/4 
vuokrausperusteet
Arrendegrunder för tomten 41200/28 i Jakobacka och tomten 38317/4 
i Rönninge

191 Kaj/13 Kivikon asuinrakennusten tontin vuokrausperusteet ja osto-oikeuden 
sisällyttäminen tontin maanvuokrasopimukseen (Mellunkylä, Kivikko, 
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tontti 47355/1)
Arrendegrunder för en tomt för bostadshus i Stensböle och villkor om 
en köpoption i arrendeavtalet (Mellungsby, Stensböle, tomten 
47355/1)

192 Kaj/14 Keski-Vuosaaren asuntotontin ja autopaikkatontin vuokrausperusteet 
ja vuokrasopimuksen osto-oikeutta tarkoittava ehto (Vuosaari, tontit 
54052/6 ja 54054/4)
Arrendegrunder för bostadstomten 54052/6 och parkeringstomten 
54054/4 i Mellersta Nordsjö och ett villkor om en köpoption i 
arrendeavtalet för bostadstomten (Nordsjö)

193 Kaj/15 Taka-Töölön korttelin 463 tontin 28 asemakaavan muuttaminen (nro 
12309, Töölönkatu 28)
Detaljplaneändring för tomten 28 i kvarteret 463 i Bortre Tölö (nr 
12309, Tölögatan 28)

194 Kaj/16 Taka-Töölön korttelin 514 tontin 3 ja sen ympäristön asemakaavan 
muuttaminen (nro 12310, Olympiastadion)
Detaljplaneändring för tomten 3 i kvarteret 514 med omgivning i Bortre 
Tölö (nr 12310, Olympiastadion)

195 Kaj/17 Jätkäsaaren eräiden tonttien sekä satama- ja katualueiden 
asemakaavan muuttaminen (nro 12272, Terassitalokortteli)
Detaljplaneändring för vissa tomter och hamn- och gatuområden på 
Busholmen (nr 12272, terrasshuskvarteret)

196 Kaj/18 Herttoniemen (43.ko) eräiden kortteli-, puisto- ja katualueitten 
asemakaavan hyväksyminen ja puisto- ja katualueitten asemakaavan 
muuttaminen (nro 12286, Roihuvuoren pohjoisrinne)
Detaljplan för kvarters-, park- och gatuområden och 
detaljplaneändring för park- och gatuområden i Hertonäs (nr 12286, 
Kasbergets norra sluttning)

197 -/19 Kokouksessa jätetyt aloitteet
Motioner inlämnade vid sammanträdet
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§ 179
Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi.

Nimenhuuto ja estyneet

Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen tämän kokouksen osalta 
ovat jättäneet läsnäololistassa mainitut valtuutetut ja heidän tilalleen on 
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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää todeta esteen ilmoittaneet valtuutetut ja 
heidän tilalleen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä 
todeta kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 180
Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta valittiin pöytäkirjantarkastajiksi 
valtuutetut Tuomas Rantanen ja Pia Pakarinen sekä varalle Pilvi Torsti 
ja Jan D. Oker-Blom.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi 
valtuutettua ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 181
Muutoksia kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

HEL 2014-014638 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

1. myöntää varavaltuutettu Verna Castrénille vapautuksen 
varavaltuutetun luottamustoimesta

2. todeta, että keskusvaalilautakunta nimeää Vihreiden 
valtuustoryhmälle 19. varavaltuutetun toukokuun 2017 
lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi

Liitteet

1 Verna Castrénin eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainittu Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus toteaa, että varavaltuutettu Verna Castrén (Vihr.) on 
pyytänyt vapautusta varavaltuutetun luottamustoimesta.

Vaalilain 93 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunta on valtuuston 
puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja, jos 
varavaltuutettujen määrä jää valtuuston toimikauden aikana vajaaksi. 
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja on 10.8.2015 pyytänyt 
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keskusvaalilautakuntaa nimeämään Vihreiden valtuustoryhmälle 19. 
varavaltuutetun.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi

Liitteet

1 Verna Castrénin eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainittu Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelu-liikelaitos
Keskusvaalilautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 17.08.2015 § 728

HEL 2014-014638 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää varavaltuutettu Verna Castrénille vapautuksen 
varavaltuutetun luottamustoimesta

2. todeta, että keskusvaalilautakunta nimeää Vihreiden 
valtuustoryhmälle 19. varavaltuutetun toukokuun 2017 
lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
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Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
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§ 182
Kaupunginhallituksen jäsenen ja toisen varapuheenjohtajan sekä 
kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen valinta

HEL 2015-007338 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

1. myöntää Emma Karille vapautuksen kaupunginhallituksen jäsenen 
ja toisen varapuheenjohtajan sekä kaupunginhallituksen 
konsernijaoston varajäsenen luottamustoimista

2. valita Sanna Vesikansan uudeksi kaupunginhallituksen jäseneksi 
ja Otso Kivekkään kaupunginhallituksen toiseksi 
varapuheenjohtajaksi sekä

3. valita Otso Kivekkään Tuomas Rantasen 
uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallituksen 
konsernijaostoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi 
kaupunginhallituksen toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että uuden jäsenen 
henkilökohtainen varajäsen kaupunginhallituksessa on Tuomas 
Rantanen.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti 
selontekona, että keskustelun kuluessa valtuutettu Otso Kivekäs oli 
ehdottanut kaupunginhallituksen konsernijaoston uudeksi 
varajäseneksi Otso Kivekästä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Emma Karin eronpyyntö
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2 Emma Karin eronpyyntöä koskeva täydennys

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Emma Karille vapautuksen kaupunginhallituksen jäsenen 
ja toisen varapuheenjohtajan sekä kaupunginhallituksen 
konsernijaoston varajäsenen luottamustoimista

2. valita Sanna Vesikansan uudeksi kaupunginhallituksen jäseneksi 
ja Otso Kivekkään kaupunginhallituksen toiseksi 
varapuheenjohtajaksi sekä

3. valita ______________ Tuomas Rantasen 
henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallituksen 
konsernijaostoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi 
kaupunginhallituksen toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että uuden jäsenen 
henkilökohtainen varajäsen kaupunginhallituksessa on Tuomas 
Rantanen.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Emma Karin (Vihr.) 14.1.2015 (§ 5) 
kaupunginhallituksen jäseneksi ja toiseksi varapuheenjohtajaksi sekä 
(§ 6) konsernijaoston varajäseneksi vuoden 2016 lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi. Emma Kari pyytää 18.6.2015 eroa kaupunginhallituksen 
jäsenen ja konsernijaoston varajäsenen luottamustoimista.

Kuntalain (365/1995) 38 § mukaan luottamustoimesta voi erota 
pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka 
valittavana luottamushenkilö on. Kesken toimikautta avoimeksi 
tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi 
ajaksi uusi luottamushenkilö.
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Kaupunginhallituksen johtosäännön (18.9.1996) mukaan 
kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallituksen, konsernijaoston ja 
tietotekniikkajaoston jäsenet ja varajäsenet. Valtuusto valitsee 
kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen 
varapuheenjohtajan kaupunginhallituksen varsinaisista jäsenistä. 

Konsernijaoston jäsenet ja varajäsenet valitaan kaupunginhallituksen 
jäsenistä ja varajäsenistä. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen 
kunnanhallitukseen kuntalain 33 ja 35 §:ssä (365/1995) määrätyn 
mukaisesti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Emma Karin eronpyyntö
2 Emma Karin eronpyyntöä koskeva täydennys

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.06.2015 § 657

HEL 2015-007338 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää
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1. myöntää Emma Karille vapautuksen kaupunginhallituksen jäsenen 
ja toisen varapuheenjohtajan sekä kaupunginhallituksen 
konsernijaoston varajäsenen luottamustoimista, 

2. valita Sanna Vesikansan uudeksi kaupunginhallituksen jäseneksi 
ja Otso Kivekkään kaupunginhallituksen toiseksi 
varapuheenjohtajaksi sekä

3. valita ________________ Tuomas Rantasen 
henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallituksen 
konsernijaostoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi 
kaupunginhallituksen toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että uuden jäsenen 
henkilökohtainen varajäsen kaupunginhallituksessa on Tuomas 
Rantanen.

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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§ 183
Varhaiskasvatuslautakunnan varajäsenen valinta

HEL 2013-007466 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

1. myöntää Suvi Linjamaalle vapautuksen  
varhaiskasvatuslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ja

2. valita Lea Pinomaan Mika Ebelingin uudeksi henkilökohtaiseksi 
varajäseneksi varhaiskasvatuslautakuntaan vuoden 
2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti 
selontekona, että keskustelun kuluessa valtuutettu Mika Ebeling oli 
ehdottanut, että Lea Pinomaa valittaisiin Mika Ebelingin uudeksi 
henkilökohtaiseksi varajäseneksi varhaiskasvatuslautakuntaan.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Suvi Linjamaan eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää
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1. myöntää Suvi Linjamaalle vapautuksen  
varhaiskasvatuslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ja

2. valita ____________ Mika Ebelingin uudeksi henkilökohtaiseksi 
varajäseneksi varhaiskasvatuslautakuntaan vuoden 
2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginvaltuusto valitsi 16.1.2013 (5 §) Suvi Linjamaan 
varajäseneksi varhaiskasvatuslautakuntaan toimikaudeksi 2013 - 2016. 
Suvi Linjamaa (KD) pyytää 3.8.2015 vapautusta 
varhaiskasvatuslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta.

Kunnan luottamustoimeen on vaalikelpoinen henkilö, jonka kotikunta 
kyseinen kunta on. Luottamushenkilön menettäessä 
vaalikelpoisuutensa on luottamushenkilön valinneen toimielimen 
todettava luottamustoimi päättyneeksi.

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

Varhaiskasvatustoimen johtosäännön (6.6.2012, 2 §) mukaan 
varhaiskasvatuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet valitaan 
suomenkielisestä kieliryhmästä. Valittavan henkilön tulee olla 
vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 36 §:ssä (365/1995) määrätyn 
mukaisesti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Suvi Linjamaan eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
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Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Varhaiskasvatuslautakunta
Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.08.2015 § 691

HEL 2013-007466 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Suvi Linjamaalle vapautuksen  
varhaiskasvatuslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ja

2. valita ____________ Mika Ebelingin uudeksi henkilökohtaiseksi 
varajäseneksi varhaiskasvatuslautakuntaan vuoden 
2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

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
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§ 184
Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan varajäsenten valinta

HEL 2015-007722 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

1. myöntää Jani Ryhäselle vapautuksen kulttuuri- ja 
kirjastolautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ja

2. valita Antton Rönnholmin Jaana Alajan uudeksi henkilökohtaiseksi 
varajäseneksi vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto päätti panna asian pöydälle Verna Castrénin 
vapautuksen sekä Johanna Sumuvuoren henkilökohtaisen varajäsenen 
osalta.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti 
selontekona, että keskustelun kuluessa valtuutettu Osku Pajamäki oli 
ehdottanut, että Jani Ryhäsen tilalle valitaan Antton Rönnholm.

Lisäksi valtuutettu Otso Kivekäs oli ehdottanut, että Verna Castrénin 
tilalle tulevan varajäsenen osalta asia jätettäisiin pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Jani Ryhäsen eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus
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Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Verna Castrénille vapautuksen kulttuuri- ja 
kirjastolautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ja 

2. valita _____________ Johanna Sumuvuoren uudeksi 
henkilökohtaiseksi varajäseneksi vuoden 2017 toukokuun 
lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Jani Ryhäselle vapautuksen kulttuuri- ja 
kirjastolautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ja 

2. valita _____________ Jaana Alajan uudeksi henkilökohtaiseksi 
varajäseneksi vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Verna Castrénin (Vihr.) ja Jani Ryhäsen 
(SDP) 16.1.2013 (§ 5) kulttuuri- ja kirjastolautakunnan varajäseneksi 
vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Verna Castrén pyytää 
26.6.2015 ja Jani Ryhänen 1.7.2015 eroa kulttuuri- ja 
kirjastolautakunnan varajäsenen luottamustoimesta.

Kuntalain (365/1995) 33 § mukaan vaalikelpoinen luottamustoimeen on 
henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. Luottamushenkilön 
menettäessä vaalikelpoisuutensa on sen toimielimen, jonka valittava 
luottamushenkilö on, todettava luottamustoimi päättyneeksi.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan 
toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan 
henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 33 ja 36 §:ssä 
(365/1995) määrätyn mukaisesti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Verna Castrénin eronpyyntö
2 Jani Ryhäsen eronpyyntö
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Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta
Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.08.2015 § 692

HEL 2015-007722 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Verna Castrénille vapautuksen kulttuuri- ja 
kirjastolautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ja 

2. valita _____________ Johanna Sumuvuoren uudeksi 
henkilökohtaiseksi varajäseneksi vuoden 2017 toukokuun 
lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Jani Ryhäselle vapautuksen kulttuuri- ja 
kirjastolautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ja 

2. valita _____________ Jaana Alajan uudeksi henkilökohtaiseksi 
varajäseneksi vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
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§ 185
Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan jäsenen ja 
puheenjohtajan valinta

HEL 2015-006592 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaan

1. myöntää Nils Torvaldsille vapautuksen ruotsinkielisen 
työväenopiston johtokunnan jäsenen ja 
puheenjohtajan luottamustoimista sekä

2. valita Marcus Rantalan uudeksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi 
ruotsinkieliseen työväenopistoon toukokuun 2017 lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti todeta, että uuden jäsenen 
henkilökohtainen varajäsen johtokunnassa on Johanna Stenman.

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 Nils Torvaldsin eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kaupunginvaltuusto valitsi 16.1.2013 (§ 5) Nils Torvaldsin (RKP) 
ruotsinkielisen johtokunnan jäseneksi ja puheenjohtajaksi vuoden 2016 
lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Nils Torvalds pyytää 31.5.2015 
vapautusta ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan puheenjohtajan 
tehtävästä.

Kuntalain (365/1995) 38 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota 
pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka 
valittavana luottamushenkilö on.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan 
toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan 
henkilön tulee olla vaalikelpoinen johtokuntaan kuntalain (365/1995) 33 
ja 36 §:ssä määrätyn mukaisesti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Nils Torvaldsin eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta
Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.06.2015 § 656

HEL 2015-006592 T 00 00 02

Päätös
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Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Nils Torvaldsille vapautuksen ruotsinkielisen 
työväenopiston johtokunnan jäsenen ja 
puheenjohtajan luottamustoimista sekä

2. valita Marcus Rantalan uudeksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi 
ruotsinkieliseen työväenopistoon toukokuun 2017 lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että uuden jäsenen 
henkilökohtainen varajäsen johtokunnassa on Johanna Stenman.

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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§ 186
Lainan ja kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen 
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:lle

HEL 2015-006082 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
myöntää Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:lle pesu- ja pukuhuonetilojen 
peruskorjaukseen kaupungin omavelkaisen takauksen enintään 1 880 
000 euron suuruisten ja 10 vuoden pituisten rahalaitoslainojen, niiden 
korkojen ja mahdollisten perimiskulujen maksamisen vakuudeksi, ilman 
vastavakuutta. Takaus myönnetään sillä ehdolla, että taattavien 
lainojen nimelliskorko tai emissiokurssin ja nimelliskoron perusteella 
laskettava efektiivinen korko saa lainan ottohetkellä enimmillään 
vastata kaupunginvaltuuston talousarvion hyväksymisen yhteydessä 
kaupunginjohtajalle antaman lainanottovaltuuden mukaista korkoa.

Edelleen kaupunginvaltuusto päätti myöntää Mäkelänrinteen 
Uintikeskus Oy:lle em. investointia varten urheilu- ja 
ulkoilulaitosrahastosta 1 250 000 euron suuruisen lainan seuraavin 
ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 20 vuoden 
kuluessa lainan nostosta

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on vallitsevan peruskoron 
(0,25 %) suuruinen ilman marginaalia

Lainan vakuus: Lainalle ei aseteta vakuutta

Lainan erityisehdot: Laina-ajan kaksi ensimmäistä vuotta ovat 
lyhennysvapaita

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Heikki Kohi, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 36124

heikki.kohi(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakemus
2 Hankesuunnitelma

Muutoksenhaku
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Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy on yleishyödyllinen yhteisö, joka on 
perustettu 20.2.1997. Uintikeskus avattiin yleisölle 10.5.1999. 
Monipuolisen uimahallin lisäksi rakennuksessa on palloiluhalli, 
kuntosali, ryhmäliikuntatilat sekä vuokrattavia liikunta- ja kokoustiloja. 
Yhtiö hallitsee vuokraoikeuden nojalla Helsingin kaupungilta vuokrattua 
urheilutoimintaa palvelevien rakennusten tonttia 22586/4 Helsingin 
Vallilassa sekä omistaa ja hallitsee tontilla sijaitsevaa rakennusta.

Mäkelänrinteen Uintikeskus on paitsi kotimaan tasolla merkittävä 
uintikeskus myös monien kansainvälisten kilpailujen näyttämö. 
Uintikeskuksessa on järjestetty mm. uinnin lyhyen radan EM-kilpailut 
vuonna 2006 ja viimeksi taitouinnin nuorten MM-kilpailut vuonna 2014. 
Mäkelänrinteen urheilulukio ja Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemia 
käyttävät liikuntatiloja päivittäin. Lisäksi eri lajien maajoukkueet pitävät 
leirejä ja harjoittelevat tiloissa säännöllisesti. Kahdeksan viime vuoden 
aikana uintikävijöiden määrä on ollut tasaisessa kasvussa ollen lähes 
600 000 henkilöä vuonna 2014. Palloiluhallin käyttöaste on tasaisesti 
lähes 100 %. 

Helsingin kaupunki omistaa enemmistön 66,7 % yhtiön osakekannasta. 
Loput osakkeista jakautuvat tasan Uimaliiton Tuki ry:n ja 
Urheiluopistosäätiön kesken. Kaupungin laitosavustuksen (vuonna 
2014: 687 000 euroa) osuus yhtiön kokonaistuotoista on noin 15 %. 
Avustuksella pidetään uimalipun hinta kohtuullisella tasolla ja samalla 
katetaan toiminnalliset tappiot sekä lainojen pääomakulut.

Hankesuunnitelman mukaan Uintikeskuksen pesuhuonetilojen 
rakennustekninen kunto on niin kehno, että useissa kohdin vettä on 
kulkeutunut vesieristeiden läpi kellaritiloihin mm. sähköpääkeskukseen. 
Pesutilojen peruskorjauksen yhteydessä on tarkoitus laajentaa 
pukuhuonetiloja vastaamaan lisääntyneen kävijämäärän tarpeisiin ja 
parantaa tilojen esteettömyyttä. Hankkeen kokonaislaajuus on 1 147 
brm2, josta pukuhuonelaajennuksen osuus on 230 brm2. Alustavan 
aikataulun mukaan peruskorjaus on tarkoitus tehdä vuoden 2016 
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aikana painottaen kesäaikaa, jolloin myös Uimastadion ja Kumpulan 
maauimala ovat asiakkaiden käytettävissä.

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:lle on tällä hetkellä kaupungilta 
rakennusaikaista lainaa noin 1 250 000 € (kvsto 24.9.1997, 330 §) 
jonka viimeinen lyhennys on 30.11.2017. Tämän lisäksi yhtiöllä ei ole 
muuta korollista velkaa.

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n hakemuksen mukaan hankkeen 
tavoitehinta on 3 130 000 euroa, josta 40 % osuus katettaisiin               
1 250 000 euron uuv -rahastolainalla ja loput 60 % 1 880 000 euron 
rahalaitoslainalla, jolle haetaan kaupungin omavelkaista takausta. 
Hankkeen rahoitus lisää vain tilapäisesti vuonna 2017 yhtiön 
laitosavustustarvetta, sillä vuonna 2018 em. nykyinen kaupunginlaina 
on maksettu takaisin. Hankkeelle haetaan myös Opetus- ja 
kulttuuriministeriön myöntämää valtionavustusta, joka vastaavasti 
vähentäisi ulkopuolisen rahoituksen tarvetta.

Liikuntalautakunta toteaa lausunnossaan 28.5.2015, että 
Mäkelänrinteen Uintikeskuksen pesu- ja pukutilojen peruskorjaus 
palvelee toteutuessaan liikuntamahdollisuuksien kehittämistä ja on näin 
Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen 3 §:n 
mukainen. Liikuntalautakunta puoltaa urheilu- ja 
ulkoilulaitosrahastolainan ja kaupungin omavelkaisen takauksen 
myöntämistä Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:lle.

Lainaan sisältyvä korkotuki (peruskoron ja ns. markkinakoron välisen 
erotuksen diskontattu nykyarvo) sekä lainalle myönnettävän takauksen 
muodossa annettava tuki on EU:n komission antaman asetuksen nro 
651/2014 (ns. ryhmäpoikkeusasetus) 55 artiklan mukainen ja alittaa 
kyseisen asetuksen 4 artiklan mukaisen ilmoituskynnysarvon. Tuki on 
näin ollen vapautettu valtiontukea koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta.

Kaupunginhallitus esittää liikuntalautakunnan lausuntoon viitaten, että 
kaupunginvaltuusto päättää kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti 
myöntää Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:lle urheilu- ja 
ulkoilulaitosrahastolainaa sekä kaupungin omavelkaisen takauksen. 
Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja on rahastovaraukset 
huomioiden käytettävissä tällä hetkellä noin 4 100 000 euroa, eli 
riittävästi haettavalle lainalle.

Mikäli kaupunginvaltuusto päättää kaupunginhallituksen esityksen 
mukaisesti myöntää lainan, kaupunginhallitus tulee 
toimeenpanopäätöksessään kehottamaan kaupunginkanslian talous- ja 
suunnitteluosaston varainhallintayksikköä laatimaan tarvittavat laina-
asiakirjat.
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Mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy takauspäätöksen, 
kaupunginhallitus tulee toimeenpanopäätöksessään kehottamaan 
kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa tekemään 
takaussitoumukset.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Heikki Kohi, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 36124

heikki.kohi(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakemus
2 Hankesuunnitelma

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Liikuntavirasto
Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 15.06.2015 § 629

HEL 2015-006082 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti 
myöntää Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:lle pesu- ja pukuhuonetilojen 
peruskorjaukseen kaupungin omavelkaisen takauksen enintään               
1 880 000 euron suuruisten ja 10 vuoden pituisten rahalaitoslainojen, 
niiden korkojen ja mahdollisten perimiskulujen maksamisen 
vakuudeksi, ilman vastavakuutta. Takaus myönnetään sillä ehdolla, että 
taattavien lainojen nimelliskorko tai emissiokurssin ja nimelliskoron 
perusteella laskettava efektiivinen korko saa lainan ottohetkellä 
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enimmillään vastata kaupunginvaltuuston talousarvion hyväksymisen 
yhteydessä kaupunginjohtajalle antaman lainanottovaltuuden mukaista 
korkoa.

Edelleen kaupunginvaltuusto päättää kaupunginhallituksen esityksen 
mukaisesti myöntää Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:lle em. investointia 
varten urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 1 250 000 euron suuruisen 
lainan seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 20 vuoden 
kuluessa lainan nostosta

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on vallitsevan peruskoron 
(0,25 %) suuruinen ilman marginaalia

Lainan vakuus: Lainalle ei aseteta vakuutta

Lainan erityisehdot: Laina-ajan kaksi ensimmäistä vuotta ovat 
lyhennysvapaita

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Heikki Kohi, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 36124

heikki.kohi(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 28.05.2015 § 104

HEL 2015-006082 T 02 05 03 00

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon 
koskien Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n lainahakemusta:

Liikuntalautakunta puoltaa, että Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:lle 
myönnettäisiin urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 1 250 000 euron 
suuruinen laina Mäkelänrinteen Uintikeskuksen allastilojen pesu- ja 
pukuhuonetilojen peruskorjausta varten. Lisäksi lautakunta puoltaa 
kaupungin takauksen myöntämistä rahoituslaitoksilta haettaville 
lainoille.

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n enemmistöomistaja on Helsingin 
kaupunki 2/3 omistusosuudella. Muina osakkaina ovat Uimaliiton Tuki 
ry ja Urheiluopistosäätiö. Kaupunki on vuokrannut yhtiölle tontin, joka 
sijaitsee Helsingin kaupungin Vallilan kaupunginosassa korttelissa nro 
22586. Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy avattiin toukokuussa 1999.
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Mäkelänrinteen Uintikeskuksen merkitys on tärkeä alueellisesti. 
Vuonna 2015 uinnin kävijämäärä oli 582 429 ja koko Uintikeskuksen 
807 242 kävijää. Mäkelänrinteen Urheilulukio ja Pääkaupunkiseudun 
Urheiluakatemia käyttävät liikuntatiloja päivittäin. Lisäksi eri lajien 
maajoukkueet pitävät leirejä ja harjoittelevat tiloissa säännöllisesti.

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy esittää lainahakemuksessaan 
kaupungin lainan myöntämistä urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista 
allasaluetta palvelevien pesu- ja pukuhuonetilojen peruskorjausta 
varten sekä kaupungin takauksen myöntämistä rahoituslaitoslainoille.

Peruskorjattavat tilat ovat allastilojen puku- ja pesuhuoneet niihin 
liittyvine WC-tiloineen ja saunat. Samalla on tarkoitus parantaa 
liikuntaesteisten pukeutumistiloja. Lisäksi pesuhuoneista on tarkoitus 
poistaa kylmävesialtaat ja rakentaa uusi kylmäallastila 
virkistysallasosaston välittömään läheisyyteen nykyiselle ulkoalueelle. 
Kaikkien tilojen pintamateriaalit ja kalusteet uusitaan. Tilojen 
talotekniikka (LVIS) uusitaan ajanmukaiseksi, ja pesu- ja 
pukuhuonetiloille hankitaan erilliset, pelkästään ko. tiloja palvelevat IV-
koneet.

Hankkeen laajuus on luonnossuunnitelmien mukaan 1 147 brm², josta 
laajennuksen osuus on 230 brm².

Uintikeskuksen märkätilojen seinälaatoitusten kunto on huono ja 
vedeneristys puutteellinen, mikä on johtanut veden pääsyyn 
rakenteisiin. Näiden korjaamiseksi vedeneristys ja laatoitukset on 
uusittava.

Uimahallin pukuhuonetilat ovat tiloiltaan ja kaappimäärältään liian 
pienet vastaamaan nykyisten kävijämäärien tarpeita. Pukukaappeja on 
tällä hetkellä 515 kpl. Kaappimäärä on mitoitettu rakentamisaikaisen 
vuotuisen kävijämäärätavoitteen mukaan eli 300 000 - 400 000 käyntiä 
vuodessa, kun asiakasmäärä on nykyisin jo kaksinkertainen. 
Korjaustoimien yhteydessä on mahdollista jonkin verran laajentaa 
pukuhuonetiloja ja lisätä pukukaappeja 350 - 400 kappaleella.

Alustavan aikataulun mukaan peruskorjaus aloitettaisiin osittain 
helmikuun alussa 2016. Kaikilta osin peruskorjaustyöt käynnistyisivät 
huhtikuun alussa 2016, ja kaikkien tilojen pitäisi olla valmiit viimeistään 
lokakuun 2016 lopussa. Korjaustoimien on tarkoitus ajoittua 
mahdollisimman paljon kesäaikaan. Allastilat olisivat peruskorjauksesta 
huolimatta Mäkelänrinteen Urheilulukion, Urhean, uimaseurojen ja 
maajoukkueen käytössä. Pallohalli, kuntosali ja ohjattu liikunta 
toimisivat pääosin lähes normaalisti.

Esittelijä
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liikuntajohtaja
Anssi Rauramo

Lisätiedot
Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812
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§ 187
Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

HEL 2015-001320 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

 myöntää Seppo Korpipäälle vapautuksen käräjäoikeuden 
lautamiehen tehtävästä ja

 valita Ari Lainevuon käräjäoikeuden lautamieheksi 
toukokuun 2017 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Seppo Korpipään eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi 13.2.2013 (36 §) Seppo Korpipään 
käräjäoikeuden lautamieheksi kaupunginvaltuuston toimikauden ajaksi. 
Seppo Korpipää pyytää 17.5.2015 vapautusta käräjäoikeuden 
lautamiehen tehtävästä.

Lautamiehet valitaan valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. 
Käräjäoikeuden lautamiehen tehtävistä vapautettavien tilalle valitaan 
uudet lautamiehet toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä
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Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Seppo Korpipään eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Helsingin käräjäoikeus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.08.2015 § 693

HEL 2015-001320 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää 

 myöntää Seppo Korpipäälle vapautuksen käräjäoikeuden 
lautamiehen tehtävästä ja

 valita Ari Lainevuon käräjäoikeuden lautamieheksi 
toukokuun 2017 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
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§ 188
Hakaniemen kauppahallin peruskorjauksen hankesuunnitelma

HEL 2014-008086 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä 31.3.2015 päivätyn Hakaniemen kauppahallin 
peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman siten, että 
hankkeen enimmäislaajuus on 4 675 brm² ja että 
rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 12 
500 000 euroa huhtikuun 2014 kustannustasossa.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat kolme toivomuspontta:

1. Hyväksyessään Hakaniemen kauppahallin peruskorjauksen 
hankesuunnitelman kaupunginvaltuusto edellyttää, että 
peruskorjattujen tilojen vuokranmäärityksessä otetaan huomioon 
hallikaupan jatkuvuuden tavoite. (Pia Pakarinen)

2. Hyväksyessään peruskorjauksen hankesuunnitelman valtuusto 
edellyttää, että kiinteistölautakunta käsittelee Hakaniemen hallin 
sisäisen  pääomavuokran määrittelyn uudelleen ja pohtii 
ratkaisua, jossa vastaavalla tavalla kuin esimerkiksi 
Finlandiatalon osalta on toimittu sisäistä pääomavuokraa 
määriteltäessä käytetään yhden prosentin (1%) korkoa kohteen 
yleisen kulttuurihistoriallisen merkityksen johdosta. (Pilvi Torsti)

3. Selvitetään mahdollisuudet pidentää Hakaniemen hallin 
yhteydessä toimivan ulkotorin aukioloaikaa (nykyisin arkisin 
6:30-15:00, lauantaisin klo 6:30-15:00) kuten useilla muillakin 
Helsingin merkittävillä toreilla. Samalla selvitetään 
mahdollisuudet iltatoriin. (Mari Holopainen)

Käsittely

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

Valtuutettu Pia Pakarinen oli valtuutettu Laura Kolben kannattamana 
ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:
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 Hyväksyessään Hakaniemen kauppahallin 
peruskorjauksen hankesuunnitelman 
kaupunginvaltuusto edellyttää, että 
peruskorjattujen tilojen vuokranmäärityksessä 
otetaan huomioon hallikaupan jatkuvuuden tavoite.

Valtuutettu Yrjö Hakanen oli valtuutettu Mika Ebelingin kannattamana 
ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Valtuusto edellyttää, että Hakaniemen hallin 
kauppiaiden kanssa neuvotellaan remontin 
jälkeisistä sopimuksista niin, että vuokrat eivät 
kohoa kohtuuttomasti.

Valtuutettu Pilvi Torsti oli valtuutettu Yrjö Hakasen kannattamana 
ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään peruskorjauksen hankesuunnitelman 
valtuusto edellyttää, että kiinteistölautakunta 
käsittelee Hakaniemen hallin sisäisen 
 pääomavuokran määrittelyn uudelleen ja pohtii 
ratkaisua, jossa vastaavalla tavalla kuin esimerkiksi 
Finlandiatalon osalta on toimittu sisäistä 
pääomavuokraa määriteltäessä käytetään yhden 
prosentin (1%) korkoa kohteen yleisen 
kulttuurihistoriallisen merkityksen johdosta.

Valtuutettu Mari Holopainen oli valtuutettu Mika Ebelingin 
kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Selvitetään mahdollisuudet pidentää Hakaniemen 
hallin yhteydessä toimivan ulkotorin aukioloaikaa 
(nykyisin arkisin 6:30-15:00, lauantaisin klo 6:30-
15:00) kuten useilla muillakin Helsingin merkittävillä 
toreilla. Samalla selvitetään mahdollisuudet iltatoriin. 

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin 
yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.
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Puheenjohtaja esitti hyväksyttäväksi seuraavan äänestysjärjestyksen: 
Toivomusponsien hyväksymisestä äänestetään erikseen. 

1 äänestys

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

JAA-ehdotus: Hyväksyessään Hakaniemen kauppahallin 
peruskorjauksen hankesuunnitelman kaupunginvaltuusto edellyttää, 
että peruskorjattujen tilojen vuokranmäärityksessä otetaan huomioon 
hallikaupan jatkuvuuden tavoite.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 80
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, 
Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, 
Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, 
Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene 
Hursti, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, 
Jukka Järvinen, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Dan 
Koivulaakso, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli 
Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Harri Lindell, Eija Loukoila, 
Jape Lovén, Pekka Majuri, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Seija 
Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse 
Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, 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, Jukka Relander, 
Laura Rissanen, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Leo 
Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, 
Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Sanna 
Vesikansa, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 2
Nina Huru, Seppo Kanerva

Poissa: 3
Juha Hakola, Osmo Soininvaara, Thomas Wallgren

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Pia Pakarisen 
ehdottaman toivomusponnen.

2 äänestys
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Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Pilvi Torstin ehdottaman 
toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Hyväksyessään peruskorjauksen hankesuunnitelman 
valtuusto edellyttää, että kiinteistölautakunta käsittelee Hakaniemen 
hallin sisäisen  pääomavuokran määrittelyn uudelleen ja pohtii 
ratkaisua, jossa vastaavalla tavalla kuin esimerkiksi Finlandiatalon 
osalta on toimittu sisäistä pääomavuokraa määriteltäessä käytetään 
yhden prosentin (1%) korkoa kohteen yleisen kulttuurihistoriallisen 
merkityksen johdosta. 
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 43
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, 
Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Yrjö 
Hakanen, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, 
Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Dan 
Koivulaakso, Tuuli Kousa, Eija Loukoila, Jape Lovén, Silvia Modig, 
Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jan D 
Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa 
Puhakka, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka 
Relander, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Leo Stranius, Johanna 
Sumuvuori, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomo 
Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 39
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, 
Jussi Chydenius, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, 
Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Seppo Kanerva, Helena 
Kantola, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, 
Terhi Koulumies, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Harri Lindell, 
Pekka Majuri, Seija Muurinen, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Hannu 
Oskala, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi 
Peltokorpi, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Tatu 
Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Johanna 
Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Markku Vuorinen

Poissa: 3
Juha Hakola, Osmo Soininvaara, Thomas Wallgren

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Pilvi Torstin ehdottaman 
toivomusponnen.

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

JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että Hakaniemen hallin kauppiaiden 
kanssa neuvotellaan remontin jälkeisistä sopimuksista niin, että vuokrat 
eivät kohoa kohtuuttomasti. 
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 42
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, 
Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Yrjö 
Hakanen, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, 
Rene Hursti, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka 
Järvinen, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Eija Loukoila, 
Jape Lovén, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi 
Mäki, Sari Mäkimattila, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Sirpa 
Puhakka, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Pekka 
Saarnio, Tomi Sevander, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Ilkka 
Taipale, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomo Valokainen, Sanna 
Vesikansa, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 40
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, 
Jussi Chydenius, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, 
Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Otso 
Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva 
Krohn, Heimo Laaksonen, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija Muurinen, 
Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Tom 
Packalén, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki 
Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus 
Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille 
Rydman, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Markku Vuorinen

Poissa: 3
Juha Hakola, Osmo Soininvaara, Thomas Wallgren

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Yrjö Hakasen 
ehdottamaa toivomuspontta.

4 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Mari Holopaisen ehdottaman 
toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.
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JAA-ehdotus: Selvitetään mahdollisuudet pidentää Hakaniemen hallin 
yhteydessä toimivan ulkotorin aukioloaikaa (nykyisin arkisin 6:30-15:00, 
lauantaisin klo 6:30-15:00) kuten useilla muillakin Helsingin 
merkittävillä toreilla. Samalla selvitetään mahdollisuudet iltatoriin. 
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 65
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Paavo Arhinmäki, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, 
Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Jasmin 
Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, 
Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, 
Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Otso 
Kivekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo 
Laaksonen, Eija Loukoila, Pekka Majuri, Silvia Modig, Sami Muttilainen, 
Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse 
Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara 
Paavolainen, Tom Packalén, Osku Pajamäki, Jaana Pelkonen, Erkki 
Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo 
Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Nasima Razmyar, Jukka 
Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Leo 
Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, 
Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna 
Vuorjoki

Tyhjä: 17
Sirpa Asko-Seljavaara, Jussi Chydenius, Nina Huru, Seppo Kanerva, 
Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Harri 
Lindell, Jape Lovén, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Tuomas 
Rantanen, Risto Rautava, Tomi Sevander, Ulla-Marja Urho, Markku 
Vuorinen

Poissa: 3
Juha Hakola, Osmo Soininvaara, Thomas Wallgren

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Mari Holopaisen 
ehdottaman toivomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakaniemen halli, hankesuunnitelma



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 35 (349)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/10
26.08.2015

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

2 Viitesuunnitelma
3 Hankeaikataulu

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakaniemen Ykköskauppiaat ry Kunnallisvalitus, valtuusto
Hakaniemen Käsityöläiset ry Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Hakaniemen halli on valmistunut vuonna 1914. Korjauksia siihen on 
tehty vuosina 1952, 1971 ja 1996. Tekniset järjestelmät ovat 
huonokuntoisia ja eri vuosikymmeniltä. Sisätilan lämpötilaerot kesällä ja 
talvella ovat suuret. Rakennuksessa ei ole jäähdytystä eikä riittävästi 
kylmävarastoja toiminnan kehittämiseksi. Rakennukseen on tehty 
toistuvasti hätäkorjauksia, jotta hallikauppa voisi jatkua siellä.

Nyt suunnitellulla peruskorjauksella hallirakennukseen saadaan 
ajanmukaiset ilmanvaihto- ja sähköjärjestelmät sekä toimivat varasto- 
ja sosiaalitilat. 

Rakennustyön on suunniteltu alkavan tammikuussa 2017 ja 
valmistuvan elokuussa 2018. 

Toimenpidealueen laajuus on 4 675 brm², 3 145 htm² ja 2 729 hym².

Kellarin laajennuksen pinta-alat ovat 932 brm², 302 htm² ja 245 hym² ja 
ne sisältyvät edellä mainittuihin kokonaisaloihin.

Hankesuunnitelma on liitteenä 1 ja hankkeen viitesuunnitelma liitteenä 
2..

Esittelijän perustelut

Yleistä hankkeesta   

Kauppahalli on kaksikerroksinen tiilirunkoinen rakennus, joka on 
valmistunut vuonna 1914. Julkisivut ovat puhtaaksimuurattua punatiiltä, 
sokkeli kiviverhoiltu ja vesikatto konesaumattua peltiä. Väli- ja alapohjat 
ovat teräsbetonipalkistojen varaan raudoitettua ontelotiiltä. Rakennus 
on perustettu puupaaluille. Ensimmäinen ja toinen kerros ovat 
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myymälätilaa; kellarissa on teknisiä tiloja ja varastoja. Lisäksi 
rakennuksessa on matala kylmä ullakko. 

Kauppahallin myymälä- ja varastotilat eivät vastaa tämän päivän 
toiminnallisia ja terveysviranomaisten vaatimuksia. Toiseen kerrokseen 
1970-luvulla toteutettu sosiaalitilaratkaisu vie myymälätilaa ja estää 
asiakaskierron. Liikuntaesteisten kulkuyhteydet ovat puutteelliset. 

Rakennuksen talotekniikka on elinkaarensa päässä eivätkä talotekniset 
tilat täytä nykymääräyksiä. Sisällä on kesällä erittäin kuuma, koska 
myymälöiden kylmäkalusteiden lauhduttimet sijaitsevat hallitilassa ja 
siirtävät lämmön halliin. Viemäriputkissa on ollut vuotoja ja tukoksia. 
Sähkönjakelujärjestelmä on ikääntynyt, ja laitteiston kirjo on suuri. 
Kellarissa on todettu kosteusvaurioita. 

Hakaniemen kauppahallin 1. kerroksessa myydään elintarvikkeita ja 2. 
kerroksessa lahja- ja kuivatavaroita. Molemmissa kerroksissa on 
rajoitetusti ravintola- ja kahvilatoimintaa. Kellarissa tulevat sijaitsemaan 
sosiaalitilat, kuiva- ja kylmävarastot sekä pääosa teknisistä tiloista. 

Tavarahuolto toimii torin puolella sijaitsevan lastauslaiturin kautta. 
Sekajätteet kerätään torin maanalaisiin jätesäiliöihin ja kellariin 
rakennetaan uusi kylmätila biojätteille. 

Kauppahalli tulee korjauksen jälkeen jatkamaan kauppahallina.

Peruskorjauksen hankesuunnittelussa on oltu jatkuvassa 
vuorovaikutuksessa kiinteistöviraston tilakeskuksen, hallin vuokralaisen 
Helsingin tukkutorin ja sen vuokralaisena olevien halli- ja 
torikauppiaitten ja näitä edustavien yhdistysten kanssa.

Jos hankesuunnitelma hyväksytään ja päästään hankkeen 
yksityiskohtaiseen suunnitteluun, tarkoituksena on pitää säännöllistä 
yhteyttä myös hallin liikkeenharjoittajiin. 

Esittelijä pitää lisäksi tärkeänä, että Tukkutori tarjoaa vanhoille 
kauppiaille mahdollisuuden palata vanhoille paikoilleen ja että hallin 
nykyinen perusluonne elintarvikekauppahallina säilyy myös 
peruskorjauksen ja siihen sisältyvän ravintolatilaratkaisun jälkeen.

Toimenpiteet

Kauppahallin talotekniikka uusitaan nykymääräykset täyttäväksi. 
Rakennetaan uudet sähkö-, iv-, jäähdytys-, kylmä- sekä LTO-
järjestelmät sekä uudet, määräykset täyttävät talotekniset tilat uuteen 
kellariin ja ullakolle. 
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Rakennuksen sisäpuoliset vesi- ja viemäriverkostot puretaan ja 
uusitaan kokonaisuudessaan. Tonttiviemärit ja -vesijohto uusitaan. 
Rakennus liitetään Helsingin Energian kaukokylmäverkkoon. 

Helsingin kaupungin vesihuollon on rakennettava rakennuksen ali 
kulkevan sekaveden runkoviemärin korvaava uusi viemäri, jonka tulee 
kiertää myös mahdollisesti myöhemmin rakennettava toriparkki. 

Rakennuksen esteettömyyttä parannetaan rakentamalla määräykset 
täyttävä sisääntuloluiska, hissi ja WC liikuntaesteisille. Kerrosten välistä 
sisäyhteyttä parannetaan kahdella uudella tavara- ja huoltohissillä, 
joista toinen on uusittava hissi vanhaan kuiluun. 

Ensimmäisen kerroksen lattiat uusitaan ja varustetaan vesikiertoisella 
lattialämmityksellä. Uudet myymäläkalusteet ja talotekniikka 
toteutetaan niin, että myymälöiden kokoa voidaan joustavasti muuttaa 
myymäläyksiköitä yhdistelemällä. Jokaiseen myymäläyksikköön tulee 
oma vesi-, viemäri-, kylmä-, sähkö- ja dataliittymä. 

Toinen kerros palautetaan suojelumääräyksen hengen mukaisesti 
kokonaan myymäläkäyttöön siirtämällä 1970-luvulla rakennetut 
kauppiaiden sosiaalitilat ja iv-konehuone uuteen kellariin. Rakennetaan 
varaus ravintolalle. Uusitaan yleisön WC-tilat. 

Vesikatto ja yläpohjan lämmöneristeet uusitaan. 

Hankkeen laajuus on 4 675 brm², 3 145 htm² ja 2 729 hym². Kellarin 
laajennuksen pinta-alat ovat 932 brm², 302 htm² ja 245 hym² ja ne 
sisältyvät edellä mainittuihin kokonaisaloihin.

Kustannukset ja vaikutus käyttötalouteen

Kiinteistöviraston tilakeskuksen laatiman kustannusennusteen mukaan 
hankkeen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 12 500 000 euroa 
huhtikuun 2014 kustannustasossa. 

Vuoden 2015 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden 
vuosien 2015-2024 rakentamisohjelmassa hankkeelle on osoitettu 
rahoitus talousarvion kohdassa muut tilakeskuksen korjaushankkeet 
vuosille 2015-2017.

Vuokravaikutus

Pääomavuokra on laskettu 3 %:n korolla. Perittävä vuokra on yhteensä 
27,23 euroa/htm²/kk, josta pääomavuokraa on 20,84 euroa/htm²/kk, ja 
se sisältää tonttivuokran 3,18 euroa/htm²/kk. Kuukausivuokra on 
85 658 euroa ja vuosivuokra 1 027 899 euroa.
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Esitetyin laskuperustein Hakaniemen kauppahallin peruskorjauksen ja 
laajennuksen jälkeen tukkutorilta perittävä pääomavuokraosuus olisi 
näin runsaat 50 000 euroa nykyistä noin 34 000 euron 
kokonaisvuokraa korkeampi. Pääomavuokraan tulee edelleen 
lisättäväksi ylläpitovuokra, joka ei ole vielä tiedossa. 

Tukkutorin käyttötaloutta sitoo talousarviossa tulojen ja menojen 
erotuksena syntyvä toimintakate. Tähän saakka tukkutori on pystynyt 
kattamaan vuokra- ja ylläpitokulut vuokratuloillaan. Jatkossakin 
tukkutorin toiminnassa on tavoitteena, että tuloilla pystytään kattamaan 
menot. Myös kaupungin tilojen ulosvuokrauksessa on periaatteena, 
että vuokrilla voidaan vähintään kattaa menot.

Tavoitteena on, että Hakaniemen kauppahallin peruskorjauksen ja 
laajennuksen jälkeen vuokralaisilta peritään vuokraa, jolla voidaan 
kattaa tukkutorilta perittävä vuokra. Vuokranmäärityksessä ja 
vuokrasopimuksissa on kuitenkin otettava huomioon hallin toiminnan ja 
perusluonteen jatkuvuus, hallin yleinen kaupankäynnin taso sekä 
muiden vastaavantyyppisten tilojen markkinavuokrataso.

Vertailun vuoksi voidaan vielä todeta, että tukkutorin Vanhasta 
Kauppahallista ja Hietalahden hallista tilakeskukselle maksamat 
vuokrat perustuvat neuvottelutulokseen, jossa lähtökohtana on pidetty 
sitä, että tilakeskus on vastannut rakennuksen ulkovaipan korjauksesta 
ja entisöinnistä ja tukkutori kauppiaiden tiloista ja toiminnallista 
tarpeista aiheutuneista kustannuksista, joita sitten on pidetty 
pääomavuokran määrittämisen perusteena. Niissä kauppiailta perityt 
vuokrat johtavat suurin piirtein nollatulokseen tukkutorin kannalta.

Vuoden 2015 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden 
vuosien 2015-2024 rakentamisohjelmassa hankkeelle on osoitettu 
rahoitus tilakeskuksen muiden korjaushankkeiden määrärahasta 8 02 
02 04 vuosille 2015-2017. 

Rakentamisen suunnitellaan alkavan tammikuussa 2017 ja hankkeen 
valmistuvan elokuussa 2018. Näin mahdollistetaan vuoden 2016 
joulumyynti ja hallin aukeaminen syysmyynnin alkaessa. Tältä osin 
hankkeen aikataulua on muutettu liitteenä 3 olevaan aikatauluun 
verrattuna.

Kiinteistöviraston tilakeskus vastaa hankkeen toteuttamisesta sekä 
Helsingin tukkutori ja tilakeskus vastuunjakotaulukon mukaisesti 
rakennuksen ylläpidosta.

Lopuksi
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Ehdotus on kauppahallin peruskorjauksen ja laajennuksen 
hankesuunnitelman hyväksymistä koskevilta osin kiinteistölautakunnan 
esityksen mukainen.

Kiinteistölautakunta edellytti lisäksi, että Hakaniemen hallikauppiaiden 
edustajaa kuullaan hankkeen suunnitteluprosessin edetessä ja että 
hankkeen etenemisen vaiheista tiedotetaan kiinteistölautakuntaa ja 
hallikauppiaita sopivin väliajoin. 

Kaupunginhallitus toteaa, että kiinteistölautakunnan esitys tullaan näiltä 
osin sisällyttämään kaupunginhallituksen tekemään 
toimeenpanopäätökseen.

Lisäksi kiinteistölautakunta piti tärkeänä, että Tukkutori tarjoaa 
vanhoille kauppiaille mahdollisuuden palata vanhoille paikoilleen. 

Edelleen kiinteistölautakunta piti tärkeänä, että hallin nykyinen 
perusluonne elintarvikekauppahallina säilyy myös peruskorjauksen ja 
siihen sisältyvän ravintolatilaratkaisun jälkeen.

Kaupunginhallitus yhtyy edellä esitettyyn.

Kiinteistölautakunnan päätös tehtiin ehdolla, että Helsingin tukkutori 
antaa puoltavan lausunnon hankesuunnitelmasta.

Teknisen palvelun lautakunta on lausunnossaan 7.5.2015 puoltanut 
kiinteistöviraston tilakeskuksen laatimaa kauppahallin peruskorjauksen 
hankesuunnitelmaa.

Helsingin tukkutorin näkemyksen mukaan peruskorjaushanke on 
välttämätön ja tarpeellinen. Se on osa kaupungin strategiaohjelmaa, 
jossa Helsingin kilpailukykyä kehitetään suomalaisen ruoan ja
matkailun keskuksena. Halli on lisäksi tärkeä osa kauppaperinnettä ja 
strategiaa, jossa Helsinki haluaa olla Suomen yritysystävällisin 
kaupunki.

Kaupunginhallitus toteaa, että mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy 
hankesuunnitelman, kaupunginhallitus tulee 
täytäntöönpanopäätöksessään kehottamaan tilakeskusta kuulemaan 
Hakaniemen hallikauppiaiden edustajia hankkeen suunnitteluprosessin 
edetessä ja tiedottamaan hankkeen etenemisen vaiheista 
kiinteistölautakunnalle ja hallikauppiaille sopivin väliajoin.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
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Liitteet

1 Hakaniemen halli, hankesuunnitelma
2 Viitesuunnitelma
3 Hankeaikataulu

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakaniemen Ykköskauppiaat ry Kunnallisvalitus, valtuusto
Hakaniemen Käsityöläiset ry Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta
Teknisen palvelun lautakunta
Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.06.2015 § 659

HEL 2014-008086 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 31.3.2015 päivätyn Hakaniemen 
kauppahallin peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman 
siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 4 675 brm² ja että 
rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 12 
500 000 euroa huhtikuun 2014 kustannustasossa.

Samalla kaupunginhallitus toteaa, että jos kaupunginvaltuusto 
hyväksyy hankesuunnitelman, kaupunginhallitus tulee 
täytäntöönpanopäätöksessään kehottamaan tilakeskusta kuulemaan 
Hakaniemen hallikauppiaiden edustajia hankkeen suunnitteluprosessin 
edetessä ja tiedottamaan hankkeen etenemisen vaiheista 
kiinteistölautakunnalle ja hallikauppiaille sopivin väliajoin.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
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Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 12.05.2015 § 219

HEL 2014-008086 T 10 06 00

Esitys

A

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 31.3.2015 päivätyn 
Hakaniemen kauppahallin peruskorjauksen ja laajennuksen 
hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen 
enimmäislaajuus on 4 675 brm² ja että rakentamiskustannusten 
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 12 500 000 euroa 
kustannustasossa 4/2014.

Kiinteistölautakunta edellyttää lisäksi, että Hakaniemen 
hallikauppiaiden edustajaa kuullaan hankkeen suunnitteluprosessin 
edetessä ja että hankkeen etenemisen vaiheista tiedotetaan 
kiinteistölautakuntaa ja hallikauppiaita sopivin väliajoin.

Lisäksi kiinteistölautakunta pitää tärkeänä, että Tukkutori tarjoaa 
vanhoille kauppiaille mahdollisuuden palata vanhoille paikoilleen.

Edelleen kiinteistölautakunta pitää tärkeänä, että hallin nykyinen 
perusluonne elintarvikekauppahallina säilyy myös peruskorjauksen ja 
siihen sisältyvän ravintolatilaratkaisun jälkeen.

Päätös tehdään ehdolla, että Helsingin tukkutori antaa puoltavan 
lausunnon hankesuunnitelmasta. 

B

Kiinteistölautakunta päätti, että hankkeen suunnittelu voi jatkua 
odottamatta päätöksen lainvoimaisuutta.

Käsittely

12.05.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Asian käsittelyn kuluessa tehtiin seuraavat vastaehdotukset, jotka 
esittelijä sisällytti omaan esitykseensä:

Vastaehdotus:
Juha Hakola: Esitysehdotuksen kohtaan A lisätään 2.kappaleeksi:
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Kiinteistölautakunta edellyttää lisäksi, että Hakaniemen 
hallikauppiaiden edustajaa kuullaan hankkeen suunnitteluprosessin 
edetessä ja että hankkeen etenemisen vaiheista tiedotetaan 
kiinteistölautakuntaa ja hallikauppiaita sopivin väliajoin.

Kannattajat: Jasmin Hamid

Vastaehdotus:
Jasmin Hamid: Lisätään kohtaan A:

Lautakunta pitää tärkeänä, että Tukkutori tarjoaa vanhoille kauppiaille 
mahdollisuuden palata vanhoille paikoilleen.

Kannattajat: Antti Hytti

Vastaehdotus:
Antti Hytti: Lisätään kohtaan A:

Kiinteistölautakunta pitää tärkeänä, että hallin nykyinen perusluonne 
elintarvikekauppahallina säilyy myös peruskorjauksen ja siihen 
sisältyvän ravintolatilaratkaisun jälkeen.

Kannattajat: Kirsi Pihlaja

Arto Hiltunen: Muutan esitystäni seuraavasti:

Esitysehdotuksen A kohtaan lisätään ensimmäisen kappaleen perään 
seuraavat kappaleet:

Kiinteistölautakunta edellyttää lisäksi, että Hakaniemen 
hallikauppiaiden edustajaa kuullaan hankkeen suunnitteluprosessin 
edetessä ja että hankkeen etenemisen vaiheista tiedotetaan 
kiinteistölautakuntaa ja hallikauppiaita sopivin väliajoin.

Lisäksi kiinteistölautakunta pitää tärkeänä, että Tukkutori tarjoaa 
vanhoille kauppiaille mahdollisuuden palata vanhoille paikoilleen.

Edelleen kiinteistölautakunta pitää tärkeänä, että hallin nykyinen 
perusluonne elintarvikekauppahallina säilyy myös peruskorjauksen ja 
siihen sisältyvän ravintolatilaratkaisun jälkeen.

28.04.2015 Pöydälle

16.04.2015 Pöydälle

21.08.2014 Palautettiin
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07.08.2014 Pöydälle

26.06.2014 Pöydälle

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Aulikki Korhonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 31823

aulikki.korhonen(a)hel.fi
Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi

Teknisen palvelun lautakunta 07.05.2015 § 107

HEL 2014-008086 T 10 06 00

Lausunto

Teknisen palvelun lautakunta antoi kiinteistölautakunnalle seuraavan 
lausunnon, jolla se puoltaa Hakaniemen kauppahallin peruskorjauksen 
hankesuunnitelmaa, joka on kiinteistöviraston tilakeskuksen laatima. 

16.04.2015 Palautettiin

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Taulavuori

Lisätiedot
Timo Taulavuori, toimitusjohtaja, puhelin: (09) 310 32500

timo.taulavuori(a)hel.fi
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§ 189
Jätkäsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja päiväkoti, 
hankesuunnitelman hyväksyminen

HEL 2015-002256 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä 15.2.2015 päivätyn Jätkäsaaren peruskoulun luokat 1 - 2 ja 
lasten päiväkoti -hankkeen hankesuunnitelman siten, että hankkeen 
enimmäislaajuus on 3 231 brm² ja rakentamiskustannusten 
enimmäishinta arvonlisäverottomana 10 500 000 euroa joulukuun 2014 
kustannustasossa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Ville Vastamäki, kehittämisinsinööri, puhelin: 310 25902

ville.vastamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Jätkäsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja päiväkoti, hankesuunnitelma 
15.2.2015

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Jätkäsaaren peruskoulun luokat 1 - 2 ja lasten päiväkoti -hankkeen 
rakennuspaikka on Länsisataman kaupunginosassa Jätkäsaaren 
alueella. Rakennus pihoineen sijoittuu Rionkadun, Hietasaarenkujan ja 
Hampurinkujan rajaamalle tontille 20811/1 Bunkkerin pohjoispuolelle. 
Tontti on opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YO).

Opetuslautakunta ja varhaiskasvatuslautakunta ovat antaneet 
hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon. 
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Hankesuunnitelma on liitteenä 1. Hankesuunnitelman tekniset 
selostukset on koottu erilliseksi liitteeksi, joka on nähtävänä 
tilakeskuksessa.

Esittelijän perustelut

Koulutilojen tarve

Jätkäsaaren alueella ei ole koulutiloja. Jätkäsaaren peruskoulun luokat 
1 - 2 sijoittuvat Taivallahden peruskoulun oppilaaksiottoalueelle, joka 
kuuluu suurpiiriin 1 / perusopetuslinjan alueelle 4 (eteläinen ja keskinen 
alue). Lähimmät peruskoulut ovat Ruoholahden ala-aste samalla 
oppilaaksiottoalueella ja Ressun peruskoulu eri oppilaaksiottoalueella. 
Tietokeskuksen laatiman projektiennusteen 2/2013 mukaan 
Jätkäsaaren alueella asuvien 7 - 8 -vuotiaiden suomenkielisten lasten 
määrä on vuonna 2014 33 lasta ja vuonna  2023 282 lasta.

Lasten päivähoidon tarve

Jätkäsaaren peruskoulun luokat 1 - 2 ja lasten päiväkoti -hanke 
sijaitsee Kampinmalmi - Lauttasaari - Töölö varhaiskasvatusalueella, 
Jätkäsaaren alueella. Uusi rakentuva Jätkäsaaren alue on kasvanut 
voimakkaasti vuodesta 2013 alkaen asuntorakentamisen myötä.  
Varhaiskasvatusvirastolla on tarve saada uusille alueille riittävät 
palvelut lähipalveluina. Helsingin strategian mukainen päiväkotien 
tilankäytön tehostaminen tarkoittaa, että uusien alueiden päiväkotien 
lukumäärää on arvioitava ja tilankäyttöä tehostettava sekä 
yksikkökohtaisesti että osana koko palveluverkkoa.

Yleistä hankkeesta

Kaksikerroksinen koulu-päiväkotirakennus tulee toteuttamaan uuden 
kaupunginosan lähipalvelutarpeita. Hankesuunnitelman mukainen 
laajuus perustuu opetusviraston ja varhaiskasvatusviraston hankkeesta 
tekemään tarveselvitykseen. Siihen tulevat koulutilat 200 oppilaalle 
(luokka-asteet 1 - 2) sekä 130 tilapaikan lasten päiväkoti. Toiminnan 
tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista kehitystä.  Henkilökuntaa 
rakennukseen tulee yhteensä noin 50 henkeä.

Laajuuden määrittelyssä käytetään sekä varhaiskasvatusviraston että 
opetusviraston uusia tilankäytön tehostamistavoitteita 8 htm2/ 
tilapaikka ja 8 htm2/oppilaspaikka = yht. 2640 htm2. 
Hankesuunnitelman viitesuunnitelmista laskettu huoneistoala alitti 
tämän ollen 2611 htm2. Hankesuunnitelman viitesuunnitelmista 
laskettuna ko. huoneistoalan laajuisen kaksikerroksisen rakennuksen 
bruttoala tontille sijoitettuna on 3231 brm2.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 46 (349)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/11
26.08.2015

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

Suunnitteluratkaisun lähtökohtana on tehokas tilankäyttö perustuen 
tavoitteeseen 8 htm² / oppilaspaikka ja tilapaikka. Tämän tavoitteen 
hankesuunnitelman viitesuunnitelmat täyttävät. Jatkosuunnittelussa 
tavoitetta tarkennetaan niin, että vuokranmaksun perusteeksi 
määriteltävä huoneistoala jakaantuu täsmällisesti koululle 8 htm² / 
oppilaspaikka ja päiväkodille 8 htm² / tilapaikka kokonaislaajuuden 
puitteissa.

Rakennus on sijoitettu paikalleen sekä tontin erityispiirteiden että 
toiminnan vaatimusten ehdoilla. Koulun tilat ja päiväkotitilat sijoittuvat 
molemmat kahteen kerrokseen omiin siipiinsä. Yhteiskäyttöiset ja 
julkisemmat tilat, kuten kuumennuskeittiö ja liikuntasali sekä hissi, on 
sijoitettu rakennuksen keskialueelle, joka rajautuu koilliskulmassa 
olevan Rionkadun katuaukioon. Osaa tiloista on mahdollista käyttää 
ilta- ja vapaa-ajan toimintaan. Päiväkodin ja peruskoulun omat tilat 
liittyvät rakennuksen keskialueeseen viereisten katujen suuntaisesti. 

Tilajärjestelyt perustuvat muuntojoustavuuteen. Rakennuksen 
runkojärjestelmä, mitoitus ja talotekniset ratkaisut mahdollistavat tilojen 
joustavan käytön ja myöhemmät tilamuutokset.

Tontin ulkoalue on koulun ja päiväkodin yhteinen vuorokäyttöön 
perustuva piha. Piha-alueelta erotetaan erillinen aidattu osa pienimmille 
lapsille käyttöön tarvittaessa. Piha ja sen toiminnot on tarkoitettu 
palvelemaan alueen asukkaita iltaisin ja viikonloppuisin. Viereiseen 
Hyväntoivonpuistoon lähelle koulu-päiväkotirakennusta toteutettava 
aidattu leikkialue on myös koulun ja päiväkodin käytettävissä.

Tontin länsireuna on entistä merenpohjaa. Tontin etelä- ja 
kaakkoisreunassa on luonnontilassa ollut avokalliota entisellä 
Hietasaarella. Tontti vaatii laajoja täyttöjä sekä lisäksi maanpaineseinän 
rakentamisen tontin etelärajalle Bunkkerin tonttiin rajoittuen. Rakennus 
perustetaan teräsputkipaaluille.

Rakennus tehdään pääosin teräsbetonirunkoisena; ulkoseinät ovat 
kantavia sisäkuorielementtiseiniä, ala-, väli- ja yläpohjana on 
ontelolaatastot. Ulkoverhouksena on pääosin puhtaaksi muurattu tiili 
erikoismuurausosuuksin.

Rakennuksen pääilmanvaihtojärjestelmä on koneellinen keskitetty 
matalapaineinen ja tarpeenmukainen ilmanvaihtojärjestelmä. 
Tuloilmakammio kiertää rakennuksen yläpohjan yläpuolella julkisivua. 
Kammiosta tuloilma otetaan omilla kanavilla koulun luokkahuoneisiin 
sekä päiväkodin ryhmä- ja lepohuoneisiin.

Rakennuksen koko edellyttää väestönsuojatilojen toteuttamista. 
Rakennuksen 80 väestönsuojapaikkaa tulevat Jätkäsaarenkallion 
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yhteisväestönsuojaan. Rakennuksen autopaikat sijoitetaan tontille ja 
saattoliikennepaikat Rionkadun varteen.

Rakennus suunnitellaan esteettömäksi. Suunnittelussa ja 
toteutuksessa huomioidaan paloturvallisuus, rakenteiden ilmatiiveys, 
sisäilman laatu, valaistus, luonnonvalon hyödyntäminen ja 
äänenvaimennus. Meren läheisyys ja alueelle ominainen tuulisuus 
huomioidaan osana kosteudenhallinnan suunnittelua. Rakenteet, 
materiaalit, kalusteet ja varusteet ovat kulutusta kestäviä ja 
käyttökustannuksiltaan edullisia. Materiaalivalintoja tehtäessä tulee 
ottaa huomioon myös kierrätettävyys ja korjattavuus. Rakennus 
suunnitellaan Helsingin kaupungin palvelurakennusten 
matalaenergiarakentamisen ohjeiden mukaisesti. 

Hanketta on esitelty kaupunginkanslian Jätkäsaaren alueryhmässä, 
jossa on kaupunkisuunnitteluviraston ja rakennusvalvontaviraston 
edustus. Hankkeen viitesuunnitelmat on esitelty pelastuslaitoksella, 
ympäristökeskuksessa sekä varhaiskasvatusviraston 
työsuojelutoimikunnassa. Viitesuunnitelmista on pidetty palaveri 
Helsingin kaupungin esteettömyysasioista vastaavan projektinjohtajan 
kanssa. Palavereissa ja saaduissa lausunnoissa esitetyt asiat otetaan 
huomioon jatkosuunnittelussa.

Hankkeen kustannukset

Vuodesta 2011 lähtien rakentamisohjelmassa ollut alustava arvio 
hankkeen kustannuksista on perustunut hintaan 3 000 euroa/brm². 
Tällöin tiedossa ei ole ollut tontin ja Jätkäsaaren rakentamisessa 
toteutuneita erityisvaatimuksia, jotka nostavat hankkeen 
yksikkökustannuksia 3 000 eurosta 3 250 euroon, ja koko hankkeen 
kustannusennusteen 9 miljoonasta eurosta 10,5 miljoonaan euroon 
joulukuun 2014 hintatasossa.

Tontista ja Jätkäsaaren alueesta vaativana rakennuspaikkana johtuvia 
kustannuksia lisääviä asioita ovat:
-          Kaupunkikuvalliset vaatimukset (kaupunkisuunnitteluvirasto ja 
rakennusvalvonta)
-          Rakentaminen tiiviissä, pääosin rakennetussa 
kaupunkirakenteessa
-          Pieni ahdas tontti edellyttää kaksikerroksista rakennusta
-          Alueellisen jäteputkijärjestelmän hankkeelle tulevat 
kustannukset 
-          Väestösuojakustannuksia yhteisväestönsuojaratkaisusta 
(kalliimpi kuin rakennukseen toteutettuna tilaohjelmaan sisältyvänä 
tilana)
-          Laivamelun huomioonottaminen rakenteissa 
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Rakentamisen laatutasovaatimuksista ja kiristyneistä määräyksistä 
johtuvaa kustannusnousua aiheuttavat mm:
-          Rakennuksen puhtausluokkavaatimus P1
-          Rakennusaikainen sääsuojahuputus
-          Ilmanvaihdon uudet lämmöntalteenottomääräykset

Lisäksi hanke suunniteltiin erityisilmanvaihtoratkaisulla (koneellinen 
keskitetty matalapaineinen ja tarpeenmukainen ilmanvaihtojärjestelmä) 
tavoitteena parempi sisäilman laatu.

Säästöjä hankkeelle on haettu tai niitä on saatu:
-          Yksinkertainen rakennusmassa tontin sallimissa puitteissa
-          Sekä päiväkotisiivessä että koulusiivessä 1. ja 2. kerros 
keskenään lähes samanlaiset (toistuvuus) 
-          Tarveselvityksessä esitetty kattoterassi 3. kerrokseen osana 
piharatkaisua jätettiin pois hankesuunnitteluvaiheen aikana
-          Tontille toteutettava ulkoalue on koulun ja päiväkodin yhteinen 
vuorokäyttöön perustuva piha

Rakennuksen autopaikat sijoittuvat tontille. Autopaikkakustannukset 
sisältyvät kustannusarvioon. Alueella on jätteen 
putkikuljetusjärjestelmä, johon rakennus liitetään. Liittymiskustannukset 
ovat 70 000 euroa. Ne sisältyvät kustannusarvioon.

Rakennuksen edellyttämät 80 väestönsuojapaikkaa tulevat 
Jätkäsaarenkallion yhteisväestönsuojaan. Näistä 40 paikkaa sisältyy 
kustannusarvioon ja 40 paikkaa on maksettu talousarvion kohdasta 
8 22 19.

Vuokravaikutus

Kiinteistöviraston tilakeskuksen vuokra-arvio on laskettu 
arvonlisäverottomasta summasta 10 580 000 euroa (10 500 000 euroa 
+ 80 000 euroa), jossa 80 000 euroa on 40 väestönsuojapaikan 
kustannus: 

pääomavuokra   noin  18,80 euroa/htm²/kk  
ylläpitovuokra               4,80 euroa/htm²/kk (vuoden 2015 tasossa, 
sisältäen sähkön) 
yhteensä           noin   23,60 euroa/htm²/kk. 

Viitesuunnitelman mukaisesti huoneistoala koululle ja päiväkodille on 
jaettu seuraavasti: 
koulu 1550,5 htm² (7,75 htm² / oppilaspaikka) ja päiväkoti 1060,5 htm² 
(8,16 htm² / tilapaikka).
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Siten kuukausivuokra onkoulun tiloista noin 36 545 euroa/kk ja 
vuosivuokra noin 438 540 euroa sekä päiväkodin tiloista noin 24 996 
euroa/kk ja vuosivuokra noin 299 952 euroa.

Tilakeskuksen laskentaperusteena on 3 %:n tuotto ja 30 vuoden 
poistoaika. Tontin vuokra sisältyy pääomavuokraan.

Pääomavuokra tarkentuu toteutuneiden kustannusten mukaan ja 
ylläpitovuokra valmistumisajankohdan ylläpitovuokraa vastaavaksi. 
Jatkosuunnittelussa tarkennetaan vuokranmaksun perusteena olevan 
huoneistoalan jako koulu/päiväkoti vastaamaan tavoitetta 8 htm² / 
oppilaspaikka ja 8 htm² / tilapaikka hankkeen kokonaislaajuuden 
puitteissa.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Alustavan aikataulun mukaan rakentaminen alkaa 4/2016 ja työ 
valmistuu 6/2017.   

Kiinteistöviraston tilakeskus vastaa hankkeen toteuttamisesta ja 
kiinteistön ylläpidosta.

Hankkeen rahoitus

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2015 - 2024 hanke on esitetty vuosina 
2016 - 2017 toteutettavana hankkeena.

Helsingin kaupungin vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman 
2015 - 2017 liitteenä olevaan talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2015 - 2024 hankkeelle on esitetty TA-
kohdassa 8 02 01 yhteensä 9,00 milj. euroa (alv. 0 %): 0,35 milj. euroa 
vuodelle 2015, 4,30 milj. euroa vuodelle 2016 ja 4,22 milj. euroa 
vuodelle 2017. Kiinteistölautakunta on sisällyttänyt hankkeen vuoden 
2016 talousarvioehdotuksensa talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmaan vuosiksi 2016 - 2025 annetun 
talousarvioehdotuksen raamin rajoissa.

Tontin rakentamiskelpoiseksi saattamiseksi tehtäville töille varataan 
rahoitus 1,4 miljoonaa euroa Länsisataman esirakentamiseen 
osoitetuista määrärahoista. Näitä töitä ovat hankkeen tontilla osittain 
olevan Bunkkerin matalan lisäsiiven purku, tukimuurin rakentaminen 
Bunkkerin puoleiselle tontinrajalle sekä tontin edellyttämät täytöt.

Lopuksi

Päätösehdotus on kiinteistölautakunnan yksimielisen esityksen 
mukainen.
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Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Ville Vastamäki, kehittämisinsinööri, puhelin: 310 25902

ville.vastamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Jätkäsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja päiväkoti, hankesuunnitelma 
15.2.2015

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta
Opetuslautakunta
Varhaiskasvatuslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.08.2015 § 697

HEL 2015-002256 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 15.2.2015 päivätyn Jätkäsaaren 
peruskoulun luokat 1 - 2 ja lasten päiväkoti -hankkeen 
hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 3 231 
brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta arvonlisäverottomana 
10 500 000 euroa joulukuun 2014 kustannustasossa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Ville Vastamäki, kehittämisinsinööri, puhelin: 310 25902

ville.vastamaki(a)hel.fi
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Opetuslautakunta 14.04.2015 § 58

HEL 2015-002256 T 10 06 00

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kiinteistölautakunnalle esittelijän esityksen 
mukaisen lausunnon 15.2.2015 päivätyn Jätkäsaaren peruskoulun 
luokkien 1-2 ja päiväkodin uudisrakennushankkeen 
hankesuunnitelmasta. Samalla opetuslautakunta toteaa hyväksyvänsä 
tilakeskuksen määrittelemän vuokra-arvion alustavana. 

Käsittely

14.04.2015 Ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

17.03.2015 Poistettiin

Esittelijä
linjanjohtaja
Outi Salo

Kiinteistölautakunta 31.03.2015 § 147

HEL 2015-002256 T 10 06 00

Kiinteistökartta 49/671 495, Rionkatu

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 15.2.2015 päivätyn 
Jätkäsaaren peruskoulun luokat 1 - 2 ja lasten päiväkoti -hankkeen 
hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen 
enimmäislaajuus on 3 231 brm² ja että rakentamiskustannusten 
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 10 500 000 euroa joulukuun 
2014 kustannustasossa.

Kiinteistölautakunta päätti oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen 
jatkamaan hankkeen suunnittelua odottamatta päätöksen 
lainvoimaisuutta.

Päätös tehdään ehdolla, että opetuslautakunta antaa puoltavan 
lausunnon hankesuunnitelmasta.

Esittelijä
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tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Tarja Lehto, projektinjohtaja, puhelin: 310 31822

tarja.lehto(a)hel.fi
Grundström Irmeli, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi

Varhaiskasvatuslautakunta 10.03.2015 § 38

HEL 2015-002256 T 10 06 00

Päätös

Varhaiskasvatuslautakunta päätti hyväksyä Jätkäsaaren peruskoulun 
luokat 1–2 ja päiväkoti -hankkeen, lasten päiväkodin liitteenä olevan 
tarveselvityksen ja antoi kiinteistölautakunnalle 15.2.2015 päivätystä 
hankesuunnitelmasta omalta osaltaan puoltavan lausunnon.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Sirkka Könkkölä-Viitasalo, suunnittelija, puhelin: 310 42545

sirkka.konkkola-viitasalo(a)hel.fi
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§ 190
Jakomäen tontin 41200/28 ja Pihlajiston tontin 38317/4 
vuokrausperusteet

HEL 2015-006708 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen 
mukaisesti:

A

oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan Helsingin kaupungin 38. 
kaupunginosan (Malmi) asemakaavan muutokseen nro 12135 
sisältyvän korttelin nro 38317 asuinkerrostalotontin nro 4 tai sen sijaan 
tulevan tontin kiinteistöviraston tonttiosaston osastopäällikön 
määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka seuraavin 
ehdoin: 

1

Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
kerrosneliömetrihintana 25 euroa.

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

Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien liike- tai niihin verrattavien 
tilojen osalta esitetään perittäväksi samaa maanvuokraa kuin 
asuntotontilta.

2

Asuntotontin 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.

B
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oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan Helsingin kaupungin 41. 
kaupunginosan (Suurmetsä) 2.5.2013 hyväksytyn tonttijaon nro 12574 
mukaisen korttelin nro 41200 asuinkerrostalotontin nro 28 (kerrostalo) 
tai sen sijaan tulevan tontin kiinteistöviraston tonttiosaston 
osastopäällikön määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka 
seuraavin ehdoin: 

1

Asuntotontin 41200/28 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena 
virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 
vastaavana kerrosneliömetrihintana 20 euroa.

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

Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien liike- tai niihin verrattavien 
tilojen osalta esitetään perittäväksi samaa maanvuokraa kuin 
asuntotontilta.

2

Asuntotontin 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
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Kopio asemakaavan muutoksesta nro 12135
2 Kopio asemakaavan muutoksesta nro 12134
3 Tonttitiedot
4 Tonttijakokartta nro 12574

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Jakomäen täydennysrakentamistontille (AK) 41200/28 sekä Pihlajiston 
asuntotontille (A) 38317/4 ehdotetaan vahvistettavaksi 
vuokrausperusteet.

Tontille 38317/4 esitetyt vuokrausperusteet vastaavat 
rakennusoikeuden nykyarvoa (ind.1908) noin 477 euroa/k-m². 
Esitettävien vuokrausperusteiden mukaan määräytyvän maanvuokran 
vaikutus asumiskustannuksiin on noin 1,91 euroa/kk/m² (ns. ARA-
alennuksen aikana noin 1,53 euroa/kk/m²).

Tontille 41200/28 esitetyt vuokrausperusteet vastaavat 
rakennusoikeuden nykyarvoa (ind.1908) noin 382 euroa/k-m². 
Esitettävien vuokrausperusteiden mukaan maanvuokran vaikutus 
asumiskustannuksiin on noin 1,53 euroa/kk/m² (ns. ARA-alennuksen 
aikana noin 1,22 euroa/kk/m²).

Esittelijän perustelut

Varauspäätökset 

Kaupunginhallitus päätti 25.8.2014 (836 §) varata Nuorisosäätiölle 
31.12.2016 saakka tontin 38317/4 valtion tukemien nuorille ja nuorille 
lapsiperheille suunnattujen vuokra-asuntojen suunnittelua varten. 
Hankkeen asuinhuoneistoalasta vähintään puolet tulee olla 
perheasuntoja (kaksi makuuhuonetta tai enemmän).

Tonttia 41200/28 ei ole varattu. Tontti muodostetaan 
täydennysrakentamista varten tontista 41200/25 (entinen tontti 
41200/20), joka on ollut vuokrattuna Helsingin kaupungin asunnot 
Oy:lle. Tontille rakennetaan valtion tukemia vuokra-asuntoja ja se 
vuokrataan Helsingin kaupungit asunnot Oy:lle. 

Asemakaavatiedot

Voimassa olevan asemakaavan mukaan tontti 38317/4 kuuluu 
asuinrakennusten korttelialueeseen (A). Tonttia koskeva asemakaava 
on liitteenä 1.

Asuntotontilla (AK) 41200/20 on voimassa täydennysrakentamista 
koskeva asemakaavan muutos. Kaavamuutoksella tontista on erotettu 
lisärakentamista varten muun muassa uusi asuinkerrostalotontti (AK) 
41200/24. Samalla tontin 41200/20 pinta-alaa on pienennetty ja siitä on 
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muodostettu tontti (AK) 41200/25. Täydennysrakentamishankkeen 
edetessä päätettiin vielä erottaa tontista 41200/25 omaksi tontikseen 
tontti (AK) 41200/28 (tontti 41200/28 on hyväksytyn tonttijaon nro 
12574 mukainen tontti). 

Tonttia koskeva asemakaava on liitteenä 2.

Tonttien tiedot

Tonttien pinta-alat, osoitteet ja rakennusoikeudet ilmenevät liitteistä 3 ja 
4. Tontit ovat ohjeellisia kaavatontteja eikä niitä ole vielä merkitty 
kiinteistörekisteriin. 

Ehdotetut vuokrausperusteet

Vertailutiedot

Tontin 38317/4 vuokrausperusteita määriteltäessä voidaan 
vertailukohtana käyttää esimerkiksi kaupunginvaltuuston 7.5.2014 (145 
§) päättämiä vuokrausperusteita. Siinä valtuusto päätti oikeuttaa 
kiinteistölautakunnan vuokraamaan läheiset Johtokiventien tontit 
38029/3 ja 38031/4 pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin 
"lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavana 
kerrosneliömetrihintana 25 euroa. 

Tontin 41200/28 osalta taas vertailukohdaksi sopivat valtuuston vuonna 
2014 samaan täydennysrakentamishankkeeseen kuuluvalle tontille 
41200/24 vahvistaman vuokrausperusteen, virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavan 
20 euron kerrosneliömetrihinnan.

Asuntotonttien vuokra

Pihlajiston kerrostalotontin (AK) 38317/4 vuosivuokra ehdotetaan 
määriteltäväksi pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin 
”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
kerrosneliömetrihintana 25 euroa. Maanvuokran teoreettinen vaikutus 
asumiskustannuksiin olisi tällöin 1,91 euroa/kk/m² ja arava-alennus 
huomioon ottaen noin 1,53 euroa/as-m²/kk. Tontille esitettävä vuokra 
vastaa nykyarvoltaan (3/2015, ind. 19,08) noin 477 euron 
kerrosneliömetrihintaa. 

Jakomäen kerrostalotontin (AK) 41200/28 vuosivuokra ehdotetaan 
määriteltäväksi pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin 
”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
kerrosneliömetrihintana 20 euroa. Maanvuokran teoreettinen vaikutus 
asumiskustannuksiin olisi tällöin 1,53 euroa/kk/m² ja arava-alennus 
huomioon ottaen noin 1,22 euroa/as-m²/kk. Tontille esitettävä vuokra 
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vastaa nykyarvoltaan (3/2015, ind. 19,08) noin 382 euron 
kerrosneliömetrihintaa. 

Niistä asuntojen ulkopuolisista asuntoja palvelevista tiloista, jotka saa 
asemakaavamääräysten mukaan rakentaa asemakaavaan merkityn 
kerrosalan lisäksi, ei perittäisi vuokraa.

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

Tontin 41200/28 osalta vuokra-ajaksi ehdotetaan 31.12.2075 päättyvää 
vuokrakautta, sillä samaan täydennysrakentamiskokonaisuuteen 
kuuluvalle tontille 41200/24 on vahvistettu vuokrausperusteet 
31.12.2075 saakka. Tontille 38317/4 vuokra-ajaksi ehdotetaan 
31.12.2080 päättyvää vuokrakautta.

Lopuksi

Ehdotus on kiinteistölautakunnan yksimielisen esityksen mukainen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Kopio asemakaavan muutoksesta nro 12135
2 Kopio asemakaavan muutoksesta nro 12134
3 Tonttitiedot
4 Tonttijakokartta nro 12574

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.08.2015 § 698

HEL 2015-006708 T 10 01 01 02
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Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

A

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan 
vuokraamaan Helsingin kaupungin 38. kaupunginosan (Malmi) 
asemakaavan muutokseen nro 12135 sisältyvän korttelin nro 38317 
asuinkerrostalotontin nro 4 tai sen sijaan tulevan tontin 
kiinteistöviraston tonttiosaston osastopäällikön määräämästä 
ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin: 

1

Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
kerrosneliömetrihintana 25 euroa.

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

Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien liike- tai niihin verrattavien 
tilojen osalta esitetään perittäväksi samaa maanvuokraa kuin 
asuntotontilta.

3

Asuntotontin 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). 

4

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä 
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

B

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan 
vuokraamaan Helsingin kaupungin 41. kaupunginosan (Suurmetsä) 
2.5.2013 hyväksytyn tonttijaon nro 12574 mukaisen korttelin nro 41200 
asuinkerrostalotontin nro 28 (kerrostalo) tai sen sijaan tulevan tontin 
kiinteistöviraston tonttiosaston osastopäällikön määräämästä 
ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka seuraavin ehdoin: 

1
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Asuntotontin 41200/28 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena 
virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 
vastaavana kerrosneliömetrihintana 20 euroa.

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

Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien liike- tai niihin verrattavien 
tilojen osalta esitetään perittäväksi samaa maanvuokraa kuin 
asuntotontilta.

3

Asuntotontin 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). 

4

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä 
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 11.06.2015 § 280

HEL 2015-006708 T 10 01 01 02

Esitys

A

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta 
oikeutetaan vuokraamaan Helsingin kaupungin 38. kaupunginosan 
(Malmi) asemakaavan muutokseen nro 12135 sisältyvä asuntotontti 
38317/4 (kerrostalo) tai sen sijaan tuleva tontti kiinteistöviraston 
tonttiosaston osastopäällikön määräämästä ajankohdasta alkaen 
31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin: 

1
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Asuntontin 38317/4 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena 
virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 
vastaavana kerrosneliömetrihintana 25 euroa.

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

Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien liike- tai niihin verrattavien 
tilojen osalta esitetään perittäväksi samaa maanvuokraa kuin 
asuntotontilta.

3

Asuntotontin 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). 

4

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä 
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

B

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta 
oikeutetaan vuokraamaan Helsingin kaupungin 41. kaupunginosan 
(Suurmetsä) 2.5.2013 hyväksytyn tonttijaon nro 12574 mukainen 
asuntotontti 41200/28 (kerrostalo) tai sen sijaan tuleva tontti 
kiinteistöviraston tonttiosaston osastopäällikön määräämästä 
ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka seuraavin ehdoin: 

1

Asuntotontin 41200/28 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena 
virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 
vastaavana kerrosneliömetrihintana 20 euroa.

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

Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien liike- tai niihin verrattavien 
tilojen osalta esitetään perittäväksi samaa maanvuokraa kuin 
asuntotontilta.

3
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Asuntotontin 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). 

4

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä 
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. 

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Jessina Haapamäki, kiinteistölakimies, puhelin: 310 74463

jessina.haapamaki(a)hel.fi
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§ 191
Kivikon asuinrakennusten tontin vuokrausperusteet ja osto-
oikeuden sisällyttäminen tontin maanvuokrasopimukseen 
(Mellunkylä, Kivikko, tontti 47355/1)

HEL 2015-005507 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen 
mukaisesti:

A

oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan Helsingin kaupungin 47. 
kaupunginosan (Mellunkylä) asemakaavan muutokseen nro 11860 
sisältyvän suunnitellun tontin 47355/1 tai siitä muodostettavat tontit 
lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka 
seuraavin ehdoin:

1

Tontin 47355/1 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 
25 euron kerrosneliömetrihintaa sääntelemättömien vapaarahoitteisten 
omistus- ja vuokra-asuntojen osalta.

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

2

Muuten noudatetaan soveltuvin osin tavanomaisia asuntotonttien 
vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä 
lisäehtoja.

B

oikeuttaa kiinteistölautakunnan sisällyttämään tontin 47355/1 
vuokrasopimukseen kaupunginhallituksen 1.3.2010 (251 §) tekemän 
periaatepäätöksen mukaisesti seuraavat osto-oikeutta tarkoittavat ja 
siihen liittyvät ehdot:

1

Vuokralaisella on tonttiin osto-oikeus, joka on voimassa enintään viisi 
(5) vuotta maanvuokrasopimuksen mukaisen vuokra-ajan alkamisesta.
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Vuokralaisella on mahdollisuus käyttää osto-oikeuttaan aikaisintaan, 
kun tontille rakennettava rakennus/rakennettavat rakennukset on 
rakennusvalvontaviranomaisen toimesta hyväksytty käyttöön 
otettavaksi.

2

Kauppahinta osto-oikeutta käytettäessä perustuu virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaan 
rakennusoikeuden yksikköhintaan 28 euroa/k-m² vapaarahoitteisten 
omistus- ja vuokra-asuntojen osalta.

Kauppahinta määräytyy kaupantekohetkellä viimeksi julkaistulla 
elinkustannusindeksin pisteluvulla korjatun edellä mainitun 
yksikköhinnan mukaan.

Kaupungilla on kuitenkin kaikissa tapauksissa oikeus periä vähintään 
edellä mainittuun yksikköhintaan perustuvaa kauppahintaa, joka 
saadaan kertomalla edellä mainittu yksikköhinta luvulla 19,08 (4/2015, 
ind. 1908).

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten, asumista palvelevien tilojen osalta ei peritä 
kauppahintaa.

3

Mikäli tontin lopullinen yhteenlaskettu kerrosalamäärä lainvoimaisessa 
rakennusluvassa ylittää tontin pitkäaikaisen vuokrasopimuksen vuokran 
määrittämisen perusteena käytetyn kerrosalamäärän tai mainittu 
kerrosalamäärä muutoin ylitetään, kaupungilla on oikeus periä ostajalta 
kultakin ylittävältä kerrosneliömetriltä vastaavaa lisäkauppahintaa.

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti 
selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Yrjö Hakanen 
ehdottanut, että valtuusto hyväksyy esityksen siten muutettuna, että 
kohta B osto-optiosta jätetään pois. 

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
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Liitteet

1 Ote asemakaavan nro 11860 kaavakartasta

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Jyränoja Oy Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 5.5.2010 Kivikon alueen asemakaavan 
muutoksen nro 11860, ja se tuli lainvoimaiseksi 18.6.2010. 

Kaavaan merkitylle asuinrakennusten tontille 47355/1 (A) tullaan 
rakentamaan vapaarahoitteisia omistus- ja vuokra-asuntoja. Tonttia on 
tarjottu varauksensaajalle suoraan ostettavaksi. Tontti saatetaan 
kuitenkin ensin vuokrata pitkäaikaisesti, joten sille tulee vahvistaa myös 
vuokrausperusteet. Samalla tulisi sisällyttää tontin vuokrasopimukseen 
kaupunginhallituksen periaatepäätöksen (1.3.2010, 251 §) mukaiset 
tontin osto-optiota koskevat ehdot.

Esitettävien vuokrausperusteiden mukaan tontin laskennallinen 
asuintilojen k-m²-hinta on tasossa 4/2015 (ind. 1908) noin 477 euroa/k-
m². Tällöin maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin 
olisi noin 1,91 euroa/as-m²/kk. 

Tontin osto-oikeuteen perustuvan myyntihinnan esitetään määräytyvän 
asuintilojen osalta hintatasossa 4/2015 (ind.1908) noin 534 euron/k-m² 
mukaan.

Tontti esitetään vuokrattavaksi 31.12.2080 saakka.

Esittelijän perustelut

Varauspäätös

Kaupunginhallitus päätti 25.8.2014 (836 §) varata Kivikon asuntotontin 
(A) 47355/1 Jyränoja Oy:lle 31.12.2016 saakka vapaarahoitteisten 
sääntelemättömien omistus- ja/tai vuokra-asuntojen suunnittelua varten 
ilman Hitas-ehtoja. 
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Asemakaava- ja tonttitiedot

Kaupunginvaltuuston 5.5.2010 hyväksymän ja 18.6.2010 
lainvoimaiseksi tulleen Kivikon asemakaavan muutoksen nro 11860 
mukaan tontti 47355/1 kuuluu asuinrakennusten korttelialueeseen (A).

Tontin asemakaavan mukainen rakennusoikeus on 560 k-m² ja suurin 
sallittu kerrosluku tontilla on II.

Tontin pinta-ala on 1 618 m² ja osoite Kivikonkaari 36. Tonttia ei ole 
vielä merkitty kiinteistörekisteriin, mutta sitä koskeva tonttijako nro 
12616 on hyväksytty 1.6.2015.

Asemakaavakartta on liitteenä 1.

Maaperätiedot

Kaupungilla käytettävissä olevien tietojen mukaan tontilla ei ole 
harjoitettu toimintaa, joka saattaisi aiheuttaa maaperän pilaantumista.

Vertailutiedot ja ehdotetut vuokrausperusteet

Kaupunginvaltuusto päätti 29.8.2012 (237 §) oikeuttaa 
kiinteistölautakunnan vuokraamaan Mellunkylän Kivikon tontit (A) 
47352/2-3 ja 47353/1, 2 ja 4 lautakunnan määräämästä ajankohdasta 
alkaen 31.12.2075 saakka pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 
25 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa. Tontit 47352/2 ja 3 sekä 
47353/1 ja 2 on vuokrattu pitkäaikaisesti ja niille on toteutettu 
vapaarahoitteisia omistusasuntoja sekä asumisoikeusasuntoja. 

Nyt ehdotetaan sovellettavaksi samaa vuokrausperustetta, koska 
kohteet ovat hyvin vertailukelpoisia.

Ehdotuksen mukaan tontin (A) 47355/1 vuosivuokra määräytyy 
vastaavasti pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 25 euron suuruista 
asuinkerrosneliömetrihintaa. Tällöin asuntotontin laskennallinen k-m²-
hinta hintatasossa 4/2015 (ind. 1908) on noin 477 euroa/k-m². Tontin 
maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin on noin 1,91 
euroa/as-m²/kk.

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

Vuokra-aika

Vuokra-ajaksi ehdotetaan noin 65 vuotta eli 31.12.2080 päättyvää 
vuokrakautta.
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Osto-optio

Kaupunginhallitus päätti 1.3.2010 (251 §), että vapaarahoitteiseen 
vuokra-asuntotuotantoon osoitetut tontit luovutetaan vuokraamalla ne 
siten, että vuokralaisella on tonttiin osto-oikeus.

Päätöksen perusteella vapaarahoitteista omistus- ja vuokra-
asuntotuotantoa varten luovutettavan tontin 47355/1 osalta esitetään 
vuokralaiselle oikeutta ostaa tontti sisällyttämällä osto-optiota koskeva 
ehto vuokrasopimukseen.

Osto-option ehdot määräytyisivät mainitun päätöksen mukaisesti. Siten 
vuokralainen voisi käyttää osto-oikeutta aikaisintaan, kun tontille 
rakennettava rakennus on rakennusvalvontaviranomaisen toimesta
hyväksytty käyttöönotettavaksi. Osto-oikeus olisi voimassa enintään 
5 vuotta maanvuokrasopimuksen mukaisen vuokra-ajan alkamisesta.

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan kauppahinnan perustana 
oleva rakennusoikeuden pääoma-arvo on maanvuokran perusteena 
oleva elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaava 
rakennusoikeuden yksikköhinta kerrottuna 1,1:llä sekä korjattuna 
kaupantekohetkellä viimeksi julkaistulla elinkustannusindeksin 
pisteluvulla.

Tällä perusteella määräytyvä yksikköhinta olisi tontin 47355/1 osalta 
28 euroa/k-m² (25 x 1,1) asuntokerrosalan osalta. Nykyarvoltaan 
(4/2015, ind.1908) tämä vastaa noin 534 euron kerrosneliömetrihintaa.

Kaupungilla olisi esityksen mukaan kuitenkin kaikissa tapauksissa 
oikeus periä asuntoalan osalta vähintään 28 euron yksikköhintaan 
perustuvaa kauppahintaa, joka saadaan kertomalla mainittu 
yksikköhinta vähintään luvulla 19,08 (4/2015, ind. 1908).

Lisäksi kaupungilla olisi oikeus periä tontista lisäkauppahintaa, mikäli 
tontin lopullinen yhteenlaskettu kerrosalamäärä lainvoimaisessa 
rakennusluvassa, poikkeamispäätöksessä tai muutoin ylittää 
pitkäaikaisen vuokrasopimuksen vuokran määrittämisen perusteena 
käytetyn kerrosalamäärän.

Lopuksi

Ehdotus on kiinteistölautakunnan yksimielisen esityksen mukainen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
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Liitteet

1 Ote asemakaavan nro 11860 kaavakartasta

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Jyränoja Oy Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.08.2015 § 699

HEL 2015-005507 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

A

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan 
vuokraamaan Helsingin kaupungin 47. kaupunginosan (Mellunkylä) 
asemakaavan muutokseen nro 11860 sisältyvän suunnitellun tontin 
47355/1 tai siitä muodostettavat tontit lautakunnan määräämästä 
ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:

1

Tontin 47355/1 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 
25 euron kerrosneliömetrihintaa sääntelemättömien vapaarahoitteisten 
omistus- ja vuokra-asuntojen osalta.

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

2
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Muuten noudatetaan soveltuvin osin tavanomaisia asuntotonttien 
vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä 
lisäehtoja.

B

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan 
sisällyttämään tontin 47355/1 vuokrasopimukseen 
kaupunginhallituksen 1.3.2010 (251 §) tekemän periaatepäätöksen 
mukaisesti seuraavat osto-oikeutta tarkoittavat ja siihen liittyvät ehdot:

1

Vuokralaisella on tonttiin osto-oikeus, joka on voimassa enintään viisi 
(5) vuotta maanvuokrasopimuksen mukaisen vuokra-ajan alkamisesta.

Vuokralaisella on mahdollisuus käyttää osto-oikeuttaan aikaisintaan, 
kun tontille rakennettava rakennus/rakennettavat rakennukset on 
rakennusvalvontaviranomaisen toimesta hyväksytty käyttöön 
otettavaksi.

2

Kauppahinta osto-oikeutta käytettäessä perustuu virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaan 
rakennusoikeuden yksikköhintaan 28 euroa/k-m² vapaarahoitteisten 
omistus- ja vuokra-asuntojen osalta.

Kauppahinta määräytyy kaupantekohetkellä viimeksi julkaistulla 
elinkustannusindeksin pisteluvulla korjatun edellä mainitun 
yksikköhinnan mukaan.

Kaupungilla on kuitenkin kaikissa tapauksissa oikeus periä vähintään 
edellä mainittuun yksikköhintaan perustuvaa kauppahintaa, joka 
saadaan kertomalla edellä mainittu yksikköhinta luvulla 19,08 (4/2015, 
ind. 1908).

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten, asumista palvelevien tilojen osalta ei peritä 
kauppahintaa.

3

Mikäli tontin lopullinen yhteenlaskettu kerrosalamäärä lainvoimaisessa 
rakennusluvassa ylittää tontin pitkäaikaisen vuokrasopimuksen vuokran 
määrittämisen perusteena käytetyn kerrosalamäärän tai mainittu 
kerrosalamäärä muutoin ylitetään, kaupungilla on oikeus periä ostajalta 
kultakin ylittävältä kerrosneliömetriltä vastaavaa lisäkauppahintaa.
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Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 11.06.2015 § 277

HEL 2015-005507 T 10 01 01 02

Kiinteistökartta 117/680 503, Kivikonkaari 36

Esitys

A

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta 
oikeutetaan vuokraamaan Helsingin kaupungin 47. kaupunginosan 
(Mellunkylä) asemakaavan muutokseen nro 11860 sisältyvä suunniteltu 
tontti 47355/1 tai siitä muodostettavat tontit lautakunnan määräämästä 
ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:

1

Tontin 47355/1 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 
25 euron kerrosneliömetrihintaa sääntelemättömien vapaarahoitteisten 
omistus- ja vuokra-asuntojen osalta.

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

2

Muuten noudatetaan soveltuvin osin tavanomaisia asuntotonttien 
vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä 
lisäehtoja.

B

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta 
oikeutetaan sisällyttämään tontin 47355/1 vuokrasopimukseen 
kaupunginhallituksen periaatepäätöksen (1.3.2010, 251 §) mukainen 
seuraava osto-optio ja muut ehdot:

1
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Vuokralaisella on tonttiin osto-oikeus, joka on voimassa enintään viisi 
(5) vuotta maanvuokrasopimuksen mukaisen vuokra-ajan alkamisesta.

Vuokralaisella on mahdollisuus käyttää osto-optiotaan aikaisintaan, kun 
tontille rakennettava rakennus/rakennettavat rakennukset on 
rakennusvalvontaviranomaisen toimesta hyväksytty käyttöön 
otettavaksi.

2

Kauppahinta osto-oikeutta käytettäessä perustuu virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaan 
rakennusoikeuden yksikköhintaan 28 euroa/k-m² vapaarahoitteisten 
omistus- ja vuokra-asuntojen osalta.

Kauppahinta määräytyy kaupantekohetkellä viimeksi julkaistulla 
elinkustannusindeksin pisteluvulla korjatun edellä mainitun 
yksikköhinnan mukaan.

Kaupungilla on kuitenkin kaikissa tapauksissa oikeus periä vähintään 
edellä mainittuun yksikköhintaan perustuvaa kauppahintaa, joka 
saadaan kertomalla edellä mainittu yksikköhinta luvulla 19,08 (4/2015, 
ind. 1908).

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten, asumista palvelevien tilojen osalta ei peritä 
kauppahintaa.

3

Mikäli tontin lopullinen yhteenlaskettu kerrosalamäärä lainvoimaisessa 
rakennusluvassa ylittää tontin pitkäaikaisen vuokrasopimuksen vuokran 
määrittämisen perusteena käytetyn kerrosalamäärän tai mainittu 
kerrosalamäärä muutoin ylitetään, kaupungilla on oikeus periä ostajalta 
kultakin ylittävältä kerrosneliömetriltä vastaavaa lisäkauppahintaa.

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Miia Pasuri, kiinteistölakimies, puhelin: 310 34439

miia.pasuri(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Tonttiosasto Asuntotonttitoimisto Asuntotonttitoimiston 
toimistopäällikkö 13.05.2015 § 137

HEL 2015-005507 T 10 01 01 02
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Kivikonkaari 36

Päätös

Asuntotonttitoimiston toimistopäällikkö päätti vuokrata Helsingin 
kaupungin 47. kaupunginosan (Mellunkylä) asemakaavan muutoksen 
nro 11860 mukaisen korttelin 47355 ohjeellisen tontin 1 
(kiinteistötunnus 91-47-355-1, pinta-ala 1 618 m², os. Kivikonkaari 36) 
Jyränoja Oy:lle rakennusluvan hakemista ja maanrakennustöiden 
aloittamista varten jäljempänä mainitulla tavalla ja ehdoin

Vuokranantaja

Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta

Vuokralainen

Jyränoja Oy (Y-tunnus 2502286-3) perustettavan yhtiön lukuun

Vuokra-alue

Helsingin kaupungin 47. kaupunginosan (Mellunkylä) korttelin 47355 
ohjeellinen tontti 1 (pinta-ala 1 618 m², os. Kivikonkaari 36)

Käyttötarkoitus

Rakennusluvan hakeminen sekä maanrakennustöiden aloittaminen

Vuokra-aika

16.5. - 15.11.2015, kuitenkin kauintaan siihen saakka, kunnes 
kaupunginvaltuuston päätöksen nojalla tehtävä vuokra-aluetta koskeva 
pitkäaikainen vuokrasopimus alkaa. 

Vuokra ja vuokran maksu

890 euron kuukausivuokra, joka erääntyy maksettavaksi kuukausittain 
etukäteen. 

Vuokranmaksu laskun eräpäivänä.

Muut ehdot

1
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Vuokralaisella ei ole oikeutta vuokranantajaa kuulematta siirtää 
vuokraoikeutta toiselle.

2

Vuokralaisella on oikeus omalla riskillään aloittaa vuokra-alueella 
maanrakennustyöt 16.5.2015 alkaen. 

Vuokralaisella ei ole oikeutta aloittaa muita rakennustöitä vuokra-
alueella ennen tontin pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen 
allekirjoittamista.

Vuokranantaja ei vastaa vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, 
mikäli ylempi toimielin päättää vastaisuudessa olla tekemättä vuokra-
aluetta koskevaa pitkäaikaista maanvuokrasopimusta vuokralaisen 
kanssa. Vuokralainen on tällöin velvollinen kustannuksellaan viipymättä 
ennallistamaan vuokra-alueen ja saattamaan sen muutoinkin 
vuokranantajan hyväksymään kuntoon. 

3

Vuokralainen on velvollinen noudattamaan kaupunginhallituksen 
varauspäätöksen 25.8.2014 (836 §) mukaisia ehtoja, ellei tämän 
sopimuksen ehdoissa ole jonkin asian osalta toisin todettu.

4

Vuokra-alueelle on suunniteltava ja rakennettava vapaarahoitteisia 
omistus- ja/tai vuokra-asuntoja. 

Vuokra-alueen suunnittelu ja toteuttaminen tulee tehdä yhteistyössä 
kaupungin alueellisten yhteistyö- ja koordinointiryhmien kanssa.

5

Vuokra-alueelle rakennettavan rakennuksen piirustukset on esitettävä 
kiinteistöviraston tonttiosaston hyväksyttäväksi ennen rakennusluvan 
hakemista.

6

Varausalueelle toteutettavan rakennuksen suunnittelussa ja 
rakentamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota energiatehokkuutta 
parantaviin ratkaisuihin. Rakennuksen tulee täyttää vähintäänkin C-
energiatehokkuusluokalle asetetut vaatimukset siten, että E-luku alittaa 
tason 120 kWh/m²/vuosi, ellei kiinteistölautakunta erittäin painavasta 
varauksensaajasta riippumattomasta syystä toisin päätä.
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Varauksensaaja on velvollinen viimeistään hakiessaan varausalueen 
pitkäaikaista vuokraamista esittämään kiinteistöviraston tonttiosastolle 
varausalueelle rakennettavaa rakennusta koskevan energiatodistuksen 
tai muun rakennuksen energiatehokkuutta osoittavan kiinteistöviraston 
tonttiosaston hyväksymän selvityksen.

7

Vuokralainen on velvollinen noudattamaan asemakaavan muutoksen 
nro 11860 määräyksiä, ellei niistä myönnetä poikkeamispäätöstä. 

Vuokralainen on velvollinen noudattamaan alueellisia rakennustapa- ja 
suunnitteluohjetta.

Vuokralainen on velvollinen kustannuksellaan hankkimaan kaikki 
hankkeen toteuttamiseksi vaadittavat viranomaisluvat ja noudattamaan 
niiden määräyksiä. 

Vuokranantaja ei vastaa mistään vuokralaisen hankkeen toteuttamisen 
eikä käytön mahdollisesti aiheuttamista vahingoista, haitoista eikä 
kustannuksista. 

8

Siltä osin kuin hanke sijoittuu katu- tai puistoalueelle, hanke on 
suunniteltava yhteistyössä Helsingin kaupungin rakennusviraston 
kanssa. Vuokralainen on velvollinen hankkimaan hankkeelleen 
rakennusviraston myöntämän sijoitusluvan, ellei rakennusvirasto toisin 
määrää.

9

Vuokralainen on velvollinen työmaan järjestämisessä ja vuokra-alueen 
rakentamisessa ottamaan huomioon työmaan sijainnin asettamat 
kaupunkikuvalliset ja muut erityisvaatimukset. 

Työmaa on pidettävä jatkuvasti yleisilmeeltään siistinä ja järjestettävä 
siten, että se näyttää huolitellulta kaupunkikuvassa, eikä siitä saa 
aiheutua vaaraa alueen tuntumassa liikkuville. Ympäröiville kiinteistöille 
on turvattava kohtuulliset toimintaedellytykset rakennustyön aikana. 

Katu- ja muiden yleisten alueiden luovuttamisesta työmaan käyttöön on 
sovittava rakennusviraston kanssa sen määräämin ehdoin. Mikäli 
työmaa-alueita sijoitetaan tonttialueille, näiden luovuttamisesta 
työmaan käyttöön on sovittava kiinteistöviraston tonttiosaston kanssa.

10
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Vuokralainen on velvollinen korvauksetta sallimaan asemakaavaan 
merkityllä yhdyskuntateknisen huollon tunnelia varten varatulla vuokra-
alueen osalla maanalaisen tilan sekä sen vaatimien rakenteiden 
rakentamisen, pitämisen, käyttämisen, ylläpitämisen ja uusimisen. 
Mainitulla vuokra-alueen osalla ei sallita kiinteitä rakenteita eikä 
maanleikkauksia tai täyttöjä, jotka voisivat aiheuttaa haitan tai riskin 
tunnelille.

11

Vuokralainen on osaltaan velvollinen yhdessä korttelin 47355 tonttien 
sekä tarvittavilta osin myös muiden lähialueen kortteleiden tonttien 
kanssa kustannuksellaan laatimaan kyseisten tonttien toteuttamisen ja 
käytön edellyttämiä rasitteita, rasitteenluonteisia oikeuksia sekä 
yhteisjärjestelyjä koskevat rasite- ja/tai yhteisjärjestelysopimukset sekä 
esittämään sopimukset kiinteistöviraston tonttiosaston hyväksyttäväksi. 
Mainittu sopimus/sopimukset tulee liittää osapuolina olevien 
vuokratonttien pitkäaikaisiin maanvuokrasopimuksiin.

Rasite- ja/tai yhteisjärjestelysopimuksissa on tällöin muun ohella 
tarvittaessa sovittava tonttien toteuttamisen ja käytön edellyttämien 
yhteisten ajo- ja kulkuyhteyksien, autopaikkojen, pelastusteiden, 
yhteisten rakenteiden, yhteisten leikki- ja oleskelutilojen, 
kunnallisteknisten johtojen, laitteiden ja rakenteiden sekä muiden 
vastaavien kuntoonpanosta ja kunnossapidosta sekä näistä 
aiheutuvien kustannusten jakamisesta.

Rasitteet ja yhteisjärjestelyt tulee pyrkiä järjestämään siten, että näistä 
aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa rasitetulle kiinteistölle 
(vähimmän mahdollisen haitan periaate). Tonteilla ei ole puolin eikä 
toisin oikeutta periä tonttien rakentamisen ja käytön edellyttämistä 
välttämättömistä rasitteista tai rasitteenluonteisista oikeuksista mitään 
korvausta, elleivät osapuolet keskenään toisin sovi tai vuokranantaja 
toisin määrää.

Mikäli mainitut tontit eivät pääse em. asioista sopimukseen, 
vuokranantajalla on oikeus päättää näistä harkintansa mukaan sekä 
sisällyttää niitä koskevat ehdot tonttien maanvuokrasopimuksiin ja 
mainittuihin sopimuksiin.

Yleisten alueiden osalta vuokralainen on velvollinen sopimaan vuokra-
alueen toteuttamisen ja käytön edellyttämistä rasitteista, 
rasitteenluonteisista oikeuksista sekä yhteisjärjestelyistä 
rakennusviraston kanssa.

Vuokranantaja ei vastaa mistään mainitusta sopimuksesta aiheutuvista 
velvoitteista, haitoista eikä kustannuksista eikä rasitteiden ja 
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yhteisjärjestelyjen perustamisesta aiheutuvista kustannuksista. 
Vuokranantaja ei vastaa myöskään vahingoista, haitoista eikä 
kustannuksista, mikäli mainitussa sopimuksessa havaitaan 
vastaisuudessa virheitä ja/tai puutteita eikä vahingoista, haitoista eikä 
kustannuksista, mikäli kyseisten tonttien välillä ei ole sovittu kaikista 
kiinteistön toteuttamisen ja/tai käytön edellyttämistä rasitteista.

12

Vuokra-alueella sijaitsee tai saattaa sijaita käytössä olevia 
kunnallisteknisiä johtoja, viemäreitä ja laitteita. Vuokralainen on 
velvollinen kustannuksellaan erikseen selvittämään tontin johtotiedot 
ennen rakentamisen aloittamista (kaupunkimittausosasto, 
johtotietopalvelu, puhelin 310 31988 tai 310 31989).

Vuokralainen on velvollinen korvauksetta sallimaan mainittujen 
kunnallisteknisten johtojen, viemäreiden ja laitteiden rakentamisen, 
pitämisen, käyttämisen, huoltamisen ja uudistamisen vuokra-alueella. 
Mikäli tontin asemakaavan mukainen rakentaminen ja/tai käyttö 
edellyttää mainittujen kunnallisteknisten johtojen tms. siirtämistä, 
vuokralainen on velvollinen sopimaan siirtämisestä kiinteistöviraston 
tonttiosaston sekä kyseisten johtojen omistajien kanssa.

Kaupungilla on oikeus korvauksetta erikseen sopia tämän oikeuden 
luovuttamisesta kolmannelle.

Vuokranantaja ei vastaa vuokralaiselle eikä kolmannelle mahdollisesti 
aiheutuvista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli 
vuokralaisen tontin rakentamisen aloittaminen tai rakentaminen 
viivästyy mahdollisista kunnallisteknisten johtojen tai viemärien 
siirroista johtuen.

13

Vuokralaisen tulee noudattaa vuokra-alueen rakentamisessa kulloinkin 
voimassaolevaa vuokranantajan (kiinteistöviraston tonttiosasto) 
laatimaa toimintaohjetta ”Kaivu- ja louhintatoimenpiteiden suorittaminen 
sekä kaadettavat puut” (Ohje on viimeksi päivitetty 31.3.2015), ellei 
vuokranantajan kanssa toisin sovita tai se toisin määrää.

14

Vuokranantaja ilmoittaa käytettävissään olevien tietojen perusteella, 
ettei vuokra-alueella aiemmin ole harjoitettu toimintaa, joka saattaisi 
aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista.

Mikäli vuokra-alueelle rakennettaessa ilmenee tarvetta maaperän 
puhdistamiseen, vuokralainen on velvollinen välittömästi ottamaan 
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yhteyttä asian sopimiseksi vuokranantajaan (kiinteistöviraston 
tonttiosasto, Johanna Hytönen, puhelin 09 310 36414). Tällöin 
vuokranantaja vastaa vuokralaiselle vakiintuneiden periaatteiden 
mukaisesti maaperän puhdistamisesta aiheutuneista tavanomaisiin 
maanrakennuskustannuksiin nähden ylimääräisistä kustannuksista, 
mikäli korvattavista kuluista ja yksikköhinnoista sekä toimenpiteistä on 
sovittu vuokranantajan kanssa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

Edellä mainittu ei koske vuokralaisen toiminnasta aiheutunutta 
pilaantumista.

Vuokranantaja ei vastaa maaperän puhdistamisesta aiheutuvasta 
viivästymisestä, eikä viivästyksestä johtuvista vahingoista eikä 
kustannuksista, joita vuokralaisen hankkeelle saattaa aiheutua vuokra-
alueen maaperän puhdistamisesta.

Edellä mainittu vuokranantajan vastuu pilaantuneesta maaperästä ja 
velvollisuus maaperän puhdistamisesta aiheutuneiden kustannusten 
korvaamiseen on voimassa siihen asti, kun vuokra-alueelle 
rakennettavat rakennukset ovat asemakaavan nro 11860 ja tämän 
vuokrasopimuksen käyttötarkoituksen mukaisesti ensimmäisen kerran 
viranomaisen toimesta hyväksytty käyttöönotettavaksi. Mikäli 
maaperää joudutaan tämän jälkeen puhdistamaan, vastaa 
vuokralainen kustannuksellaan maaperän puhdistamisesta.

15

Vuokranantaja ei vastaa vuokralaiselle aiheutuvista kustannuksista ja 
mahdollisista vahingoista, kuten suunnittelu- ja muista kuluista, joita 
vuokralaiselle saattaa aiheutua esimerkiksi siitä, että tämä päätös 
oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen 
päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu tai etteivät hanketta 
koskevat luvat tule lainvoimaisiksi tai niiden myöntäminen pitkittyy tai 
estyy.

16

Jos vuokralainen ei noudata tätä sopimusta tai sen nojalla annettuja 
määräyksiä, vuokralainen voidaan velvoittaa maksamaan kaupungille 
sopimussakkoa kulloinkin enintään 100 000 euroa.

17

Muuten noudatetaan asuntoalueen maanvuokrasopimuslomakkeen 
vakioehtoja lukuun ottamatta 1 § 1-5 mom., 3 §, 5 §, 6 § 2 mom., 7 §, 
11 § 2-4 mom., 16 §, 17 § 4-10 mom. sekä lisäksi 11 § 1 mom. ja 19 § 
edellä mainitulla tavoin täydennettynä.
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(A1147-999)

Päätöksen perustelut

Tällä päätöksellä hyväksyttävä lyhytaikainen vuokraus on po. tonttia 
koskevan kaupunginhallituksen varauspäätöksen mukainen ja 
noudattaa kaupungin vakiintuneita käytäntöjä.

Lisätiedot
Miia Pasuri, kiinteistölakimies, puhelin: 310 34439

miia.pasuri(a)hel.fi
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§ 192
Keski-Vuosaaren asuntotontin ja autopaikkatontin 
vuokrausperusteet ja vuokrasopimuksen osto-oikeutta tarkoittava 
ehto (Vuosaari, tontit 54052/6 ja 54054/4)

HEL 2015-004972 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen 
mukaisesti:

A

oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan Helsingin kaupungin 54. 
kaupunginosan (Vuosaari) korttelin nro 54052 erityisasumisen tontin 
nro 6 (asemakaavamerkintä AKS) tai siitä muodostettavat tontit 
lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka 
seuraavin ehdoin:

1

Tontin 54052/6 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 
27 euron asuinkerrosneliömetrihintaa sääntelemättömien 
vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen osalta.

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

Tontille mahdollisesti toteutettavien liike- ja julkisten tilojen vuosivuokra 
määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 14 euron kerrosneliömetrihintaa. 

Tontin rahoitus- ja hallintamuodon muututtua esimerkiksi 
varauspäätöksen tai kaavan muuttamisen johdosta kyseisen tontin 
osalta voidaan käyttää vuokran määräytymisen perusteena seuraavia 
uusia rahoitus- ja hallintamuotoja sekä pistelukua 100 vastaavia 
hintoja: 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) tukemien asuntojen 
ja välimuodon asuntojen (kuten Hitas, asumisoikeus) osalta 24 euroa 
sekä vapaarahoitteisten omistusasuntojen osalta 28 euroa.

Asuntotonttien vuosivuokrista peritään 80 % siltä ajalta, jona tonteille 
rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion 
asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tonteille 
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rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella 
korkotukea.

2

Muuten noudatetaan soveltuvin osin tavanomaisia asuntotonttien 
vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä 
lisäehtoja.

B

oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan Helsingin kaupungin 54. 
kaupunginosan (Vuosaari) korttelin nro 54054 autopaikoitustontin nro 4 
(asemakaavamerkintä LPA) tai siitä muodostettavat tontit lautakunnan 
määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka seuraavin 
ehdoin:

1

Tontin 54054/4 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 
1 euron neliömetrihintaa.

2

Muuten noudatetaan soveltuvin osin tavanomaisia autopaikoitusalueen 
vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä 
lisäehtoja.

C

oikeuttaa kiinteistölautakunnan sisällyttämään tontin 54052/6 
vuokrasopimukseen kaupunginhallituksen periaatepäätöksen 
(1.3.2010, 251 §) mukainen seuraava osto-optio ja siihen liittyvät ehdot:

1

Vuokralaisella on tonttiin osto-oikeus, joka on voimassa enintään viisi 
(5) vuotta maanvuokrasopimuksen mukaisen vuokra-ajan alkamisesta.

Vuokralaisella on mahdollisuus käyttää osto-optiotaan aikaisintaan, kun 
tontille rakennettava rakennus/rakennettavat rakennukset on 
rakennusvalvontaviranomaisen toimesta hyväksytty käyttöön 
otettavaksi ja asunnot on otettu vapaarahoitteiseen vuokra-
asuntokäyttöön.

2
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Tonttia myytäessä on sopimusehdoin varmistettava, että sille 
rakennetut asunnot pidetään vuokra-asuntokäytössä vähintään 
kymmenen vuotta rakennuksen käyttöönotosta. 

Hitas-sääntelyä ei noudateta.

3

Kauppahinta osto-oikeutta käytettäessä perustuu virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaan 
rakennusoikeuden yksikköhintaan 30 euroa/k-m² vapaarahoitteisten 
vuokra-asuntojen osalta ja 15 euroa/k-m² liike- ja julkisten tilojen osalta.

Kauppahinta määräytyy kaupantekohetkellä viimeksi julkaistulla 
elinkustannusindeksin pisteluvulla korjattujen edellä mainittujen 
yksikköhintojen mukaan.

Kaupungilla on kuitenkin kaikissa tapauksissa oikeus periä vähintään 
edellä mainittuihin yksikköhintoihin perustuvaa kauppahintaa, joka 
saadaan kertomalla edellä mainitut yksikköhinnat luvulla 19,08 (4/2015, 
ind. 1908).

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten, asumista palvelevien tilojen osalta ei peritä 
kauppahintaa.

4

Mikäli tontin lopullinen yhteenlaskettu kerrosalamäärä lainvoimaisessa 
rakennusluvassa ylittää pitkäaikaisen vuokrasopimuksen vuokran 
määrittämisen perusteena käytetyn kerrosalamäärän tai mainittu 
kerrosalamäärä muutoin ylitetään, kaupungilla on oikeus periä ostajalta 
kultakin ylittävältä kerrosneliömetriltä vastaavaa lisäkauppahintaa.

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti 
selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Yrjö Hakanen 
ehdottanut, että valtuusto hyväksyy esityksen niin muutettuna, että siitä 
jätetään pois kohta C, joka sisältää osto-option.

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ote asemakaavan nro 11953 kaavakartasta

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 29.8.2012 Keski-Vuosaaren 
Mustalahdentien alueen asemakaavan muutoksen nro 11953, ja se tuli 
lainvoimaiseksi 12.10.2012. 

Kaavaan merkitylle erityisasumisen tontille 54052/6 (AKS) tullaan 
rakentamaan vanhuksille tarkoitettuja vapaarahoitteisia vuokra-
asuntoja. Tonttia on tarjottu varauksensaajalle ostettavaksi suoraan. 
Tontti saatetaan kuitenkin ensin vuokrata pitkäaikaisesti, joten sille 
tulee myös vahvistaa vuokrausperusteet. Samalla tulisi sisällyttää 
tontin vuokrasopimukseen kaupunginhallituksen periaatepäätöksen 
(1.3.2010, 251 §) mukaiset tontin osto-optiota koskevat ehdot.

Esitettävien vuokrausperusteiden mukaan tontin 54052/6 
laskennallinen asuintilojen k-m²-hinta on tasossa 4/2015 (ind. 1908) 
noin 515 euroa/k-m² sekä liike- ja julkisten tilojen k-m²-hinta noin 
267 euroa/k-m². Tällöin maanvuokran teoreettinen vaikutus 
asumiskustannuksiin olisi noin 2,06 euroa/as-m²/kk. 

Tontin 54052/6 osto-option mukaisen myyntihinnan esitetään 
määräytyvän asuintilojen osalta hintatasossa 4/2015 (ind.1908) noin 
572 euron/k-m² ja vastaavasti liike- ja julkisten tilojen osalta noin 
286 euron/k-m² mukaan. 

Kaava-alueelle sijoittuu lisäksi kaupungin omistuksessa oleva 
maantasoinen autopaikkatontti 54054/4 (LPA), jolle tulee myös 
vahvistaa vuokrausperusteet.

Mainitut tontit esitetään vuokrattaviksi 31.12.2080 saakka.

Esittelijän perustelut

Varauspäätös
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Kaupunginhallitus päätti 25.8.2014 (836 §) varata Vuosaaren 
asuntotontin (AKS) 54052/6 Graniittiholvi Oy:lle 31.12.2016 saakka 
senioreille suunnattujen vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen 
suunnittelua varten.

Tontille 54054/4 (LPA) ei ole tehty varauspäätöstä.

Asemakaava- ja tonttitiedot

Kaupunginvaltuuston 29.8.2012 hyväksymän ja 12.10.2012 
lainvoimaiseksi tulleen Keski-Vuosaaren asemakaavan muutoksen nro 
11953 mukaan tontti 54052/6 kuuluu ensisijaisesti vanhusten asuntoja 
varten tarkoitettujen asuinkerrostalojen korttelialueeseen (AKS) ja tontti 
54146/4 (nykyinen tontti 54054/4) autopaikkojen korttelialueeseen 
(LPA). 

Erityisasumisen tontin 54052/6 asemakaavan mukainen 
rakennusoikeus on 2 100 + 250 k-m², jossa ensimmäinen luku ilmoittaa 
asuntokerrosalan ja toinen luku asumista palveleville liike- tai julkisille 
tiloille varattavan kerrosalan. Suurin sallittu kerrosluku tontilla on VI.

Tontin 54052/6 pinta-ala on 1 279 m² ja osoite Mustalahdentie 1. Tontti 
on merkitty kiinteistörekisteriin 30.5.2015.

Tontin 54054/4 pinta-ala on 381 m² ja osoite Mustalahdentie 7. Tontti 
on merkitty kiinteistörekisteriin 26.5.2015.

Tonttien sijaintikartta on liitteenä 1 ja ote asemakaavakartasta liitteenä 
2.

Maaperätiedot

Kaupungilla käytettävissä olevien tietojen mukaan tontilla 54052/6 ei 
ole harjoitettu toimintaa, joka saattaisi aiheuttaa maaperän 
pilaantumista. 

Tontilla 54054/4 on tehty pilaantuneen maaperän kunnostus. 
Ympäristökeskuksen kunnostuksesta 16.12.2014 antaman kirjeen 
mukaan puhdistus on tehty hyväksyttävällä tavalla. Alueelle jääneiden 
pilaantuneiden maiden vuoksi vuokranantajalla on kuitenkin viiden 
vuoden ajan vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta lukien velvollisuus 
korvata mahdollisesta maaperän puhdistamisesta aiheutuvat 
tavanomaisiin maanrakennuskustannuksiin nähden ylimääräiset 
kustannukset siten kuin vuokranantajan ja vuokralaisen kesken 
tarkemmin sovitaan.

Ehdotetut vuokrausperusteet
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Asuntotontin vuokra

Vuokrausperusteiden määrittelyssä on huomioitu samalle tai 
vastaavalle alueelle aiemmin vahvistetut vuokrausperusteet pyrkien 
yhdenmukaiseen ja johdonmukaiseen hinnoitteluun.

Esitettävien vuokrausperusteiden mukaan tontin (AKS) 54052/6 
vuosivuokra määräytyy pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 
27 euron suuruista asuinkerrosneliömetrihintaa. Tällöin asuntotontin 
laskennallinen k-m²-hinta hintatasossa 4/2015 (ind. 1908) on noin 
515 euroa/k-m². Tontin maanvuokran teoreettinen vaikutus 
asumiskustannuksiin on noin 2,06 e/kk/m².

Tontille 54052/6 toteutettavien liike- ja julkisten tilojen osalta esitetään, 
että vuosivuokra määräytyy pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 
14 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa. Hintatasossa 4/2015 (ind. 
1908) laskettu kerrosneliömetrihinta on 267 euroa/k-m². 

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

LPA-tontin vuokra

Maantasoisen autopaikkatontin (LPA) 54054/4 vuosivuokran 
ehdotetaan perustuvan vakiintuneen käytännön mukaisesti virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaan 
1 euron suuruiseen tonttineliömetrihintaan.

Mainittu vuokra vastaa velvoiteautopaikkojen maantasoisilta 
autopaikkatonteilta (LPA) vakiintuneesti perittyä vuokraa.

Vuokra-aika

Vuokra-ajaksi ehdotetaan kaikkien edellä mainittujen tonttien osalta 
noin 65 vuotta, eli 31.12.2080 päättyvää vuokrakautta.

Osto-optio

Kaupunginhallitus päätti 1.3.2010 (251 §), että vapaarahoitteiseen 
vuokra-asuntotuotantoon osoitetut tontit luovutetaan vuokraamalla ne 
siten, että vuokralaisella on tonttiin osto-oikeus.

Päätöksen perusteella vapaarahoitteista vuokra-asuntotuotantoa varten 
luovutettavan tontin 54052/6 osalta esitetään vuokralaiselle oikeutta 
ostaa tontti sisällyttämällä osto-optiota koskeva ehto 
vuokrasopimukseen.
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Osto-option ehdot määräytyisivät mainitun päätöksen mukaisesti. Siten 
vuokralainen voisi käyttää osto-oikeutta aikaisintaan, kun tontille 
rakennettava rakennus on rakennusvalvontaviranomaisen toimesta 
hyväksytty käyttöönotettavaksi ja asunnot on otettu vapaarahoitteiseen 
vuokra-asuntokäyttöön. Osto-oikeus olisi voimassa enintään 5 vuotta 
maanvuokrasopimuksen mukaisen vuokra-ajan alkamisesta.

Lisäksi tontilla olevat rakennukset tulisi pitää vuokra-asuntokäytössä 
vähintään kymmenen vuotta rakennuksen käyttöönotosta.

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan kauppahinnan perustana 
oleva rakennusoikeuden pääoma-arvo on maanvuokran perusteena 
oleva elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaava 
rakennusoikeuden yksikköhinta kerrottuna 1,1:llä sekä korjattuna 
kaupantekohetkellä viimeksi julkaistulla elinkustannusindeksin 
pisteluvulla.

Tällä perusteella määräytyvä yksikköhinta olisi tontin 54052/6 osalta 
30 euroa/k-m² (27 x 1,1) asuntokerrosalan osalta. Nykyarvoltaan 
(4/2015, ind.1908) tämä vastaa noin 572 euron kerrosneliömetrihintaa. 
Liike- ja julkisten tilojen osalta yksikköhinta olisi 15 euroa/k-m² (14 x 
1,1), joka vastaa nykyarvoltaan noin 286 euron kerrosneliömetrihintaa.

Kaupungilla olisi esityksen mukaan kuitenkin kaikissa tapauksissa 
oikeus periä asuntoalan osalta vähintään 30 euron yksikköhintaan ja 
liike- ja julkisten tilojen osalta 15 euron yksikköhintaan perustuvaa 
kauppahintaa, joka saadaan kertomalla mainittu yksikköhinta vähintään 
luvulla 19,08 (4/2015, ind. 1908).

Lisäksi kaupungilla olisi oikeus periä tontista lisäkauppahintaa, mikäli 
tontin lopullinen yhteenlaskettu kerrosalamäärä lainvoimaisessa 
rakennusluvassa, poikkeamispäätöksessä tai muutoin ylittää 
pitkäaikaisen vuokrasopimuksen vuokran määrittämisen perusteena 
käytetyn kerrosalamäärän.

Lopuksi

Ehdotus on kiinteistölautakunnan yksimielisen esityksen mukainen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
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2 Ote asemakaavan nro 11953 kaavakartasta

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.08.2015 § 700

HEL 2015-004972 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

A

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan 
vuokraamaan Helsingin kaupungin 54. kaupunginosan (Vuosaari) 
korttelin nro 54052 erityisasumisen tontin nro 6 (asemakaavamerkintä 
AKS) tai siitä muodostettavat tontit lautakunnan määräämästä 
ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:

1

Tontin 54052/6 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 
27 euron asuinkerrosneliömetrihintaa sääntelemättömien 
vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen osalta.

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

Tontille mahdollisesti toteutettavien liike- ja julkisten tilojen vuosivuokra 
määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 14 euron kerrosneliömetrihintaa. 

Tontin rahoitus- ja hallintamuodon muututtua esimerkiksi 
varauspäätöksen tai kaavan muuttamisen johdosta kyseisen tontin 
osalta voidaan käyttää vuokran määräytymisen perusteena seuraavia 
uusia rahoitus- ja hallintamuotoja sekä pistelukua 100 vastaavia 
hintoja: 
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Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) tukemien asuntojen 
ja välimuodon asuntojen (kuten Hitas, asumisoikeus) osalta 24 euroa 
sekä vapaarahoitteisten omistusasuntojen osalta 28 euroa.

Asuntotonttien vuosivuokrista peritään 80 % siltä ajalta, jona tonteille 
rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion 
asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tonteille 
rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella 
korkotukea.

2

Muuten noudatetaan soveltuvin osin tavanomaisia asuntotonttien 
vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä 
lisäehtoja.

B

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan 
vuokraamaan Helsingin kaupungin 54. kaupunginosan (Vuosaari) 
korttelin nro 54054 autopaikoitustontin nro 4 (asemakaavamerkintä 
LPA) tai siitä muodostettavat tontit lautakunnan määräämästä 
ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:

1

Tontin 54054/4 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 
1 euron neliömetrihintaa.

2

Muuten noudatetaan soveltuvin osin tavanomaisia autopaikoitusalueen 
vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä 
lisäehtoja.

C

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan 
sisällyttämään tontin 54052/6 vuokrasopimukseen 
kaupunginhallituksen periaatepäätöksen (1.3.2010, 251 §) mukainen 
seuraava osto-optio ja siihen liittyvät ehdot:

1

Vuokralaisella on tonttiin osto-oikeus, joka on voimassa enintään viisi 
(5) vuotta maanvuokrasopimuksen mukaisen vuokra-ajan alkamisesta.
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Vuokralaisella on mahdollisuus käyttää osto-optiotaan aikaisintaan, kun 
tontille rakennettava rakennus/rakennettavat rakennukset on 
rakennusvalvontaviranomaisen toimesta hyväksytty käyttöön 
otettavaksi ja asunnot on otettu vapaarahoitteiseen vuokra-
asuntokäyttöön.

2

Tonttia myytäessä on sopimusehdoin varmistettava, että sille 
rakennetut asunnot pidetään vuokra-asuntokäytössä vähintään 
kymmenen vuotta rakennuksen käyttöönotosta. 

Hitas-sääntelyä ei noudateta.

3

Kauppahinta osto-oikeutta käytettäessä perustuu virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaan 
rakennusoikeuden yksikköhintaan 30 euroa/k-m² vapaarahoitteisten 
vuokra-asuntojen osalta ja 15 euroa/k-m² liike- ja julkisten tilojen osalta.

Kauppahinta määräytyy kaupantekohetkellä viimeksi julkaistulla 
elinkustannusindeksin pisteluvulla korjattujen edellä mainittujen 
yksikköhintojen mukaan.

Kaupungilla on kuitenkin kaikissa tapauksissa oikeus periä vähintään 
edellä mainittuihin yksikköhintoihin perustuvaa kauppahintaa, joka 
saadaan kertomalla edellä mainitut yksikköhinnat luvulla 19,08 (4/2015, 
ind. 1908).

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten, asumista palvelevien tilojen osalta ei peritä 
kauppahintaa.

4

Mikäli tontin lopullinen yhteenlaskettu kerrosalamäärä lainvoimaisessa 
rakennusluvassa ylittää pitkäaikaisen vuokrasopimuksen vuokran 
määrittämisen perusteena käytetyn kerrosalamäärän tai mainittu 
kerrosalamäärä muutoin ylitetään, kaupungilla on oikeus periä ostajalta 
kultakin ylittävältä kerrosneliömetriltä vastaavaa lisäkauppahintaa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
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Kiinteistölautakunta 25.06.2015 § 323

HEL 2015-004972 T 10 01 01 02

Kiinteistökartta 107/678 507, Mustalahdentie 1 ja 7

Päätös

A

Kiinteistölautakunta päätti vuokrata As Oy Helsingin Mustalahdentie 
1:lle (Y-tunnus 2683505-7) Helsingin kaupungin 54. kaupunginosan 
(Vuosaari) korttelin 54052 tontin 6 (kiinteistötunnus 91-54-52-6, pinta-
ala 1 279 m², os. Mustalahdentie 1) asuntotarkoituksiin 1.8.2015 - 
31.12.2044 väliseksi ajaksi seuraavin sekä liitteen 1 mukaisin ehdoin:

1

Tammikuun 1. päivästä 2017 alkaen vuosivuokra sidotaan viralliseen 
elinkustannusindeksiin, jossa lokakuu 1951 on 100 siten, että 
perusvuosivuokra on asuintilojen osalta 2 282 euroa vuodessa sekä 
sitä vastaava perusindeksi 100 ja liike- ja julkisten tilojen osalta 
140 euroa vuodessa sekä sitä vastaava perusindeksi 100. Kunkin 
kalenterivuoden vuosivuokra tarkistetaan kertomalla perusvuosivuokra 
luvulla, joka saadaan jakamalla edellisen kalenterivuoden 
keskimääräinen elinkustannusindeksi perusindeksillä 100.

Vuokra maksetaan vuosittain neljässä yhtä suuressa erässä. Eräpäivät 
ovat 1.3., 15.4., 15.7. ja 15.10.

Kalenterivuodelta (1.1. - 31.12.) perittävä vuokra on 31.12.2016 saakka 
asuintilojen osalta 43 541 euroaja liike- ja julkisten tilojen osalta 
2 671 euroa eli yhteensä 46 212 euroa, jolloin ajalta 1.8. - 31.12.2016 
perittävä vuokra on yhteensä 65 467 euroa.

Vuokranantajalla on oikeus korottaa sen lisäksi, mitä 
vuokrasopimuksessa on mainittu, tontin maanvuokraa, mikäli vuokra-
alueelle toteutetaan asuin-, liike- tai niihin verrattavaa 
pääkäyttötarkoituksen mukaista tilaa enemmän kuin 2 113 k-m² tai liike- 
ja julkisia tiloja enemmän kuin 250 k-m².

(A3154-4)

B

Lautakunta päätti vuokrata As Oy Helsingin Mustalahdentie 1:lle (Y-
tunnus 2683505-7) Helsingin kaupungin 54. kaupunginosan (Vuosaari) 
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korttelin 54054 tontin 4 (kiinteistötunnus 91-54-54-4, pinta-ala 381 m², 
os. Mustalahdentie 7) autopaikkoja varten 1.8.2015 - 31.12.2044 
väliseksi ajaksi seuraavin sekä liitteen 2 mukaisin ehdoin:

1

Tammikuun 1. päivästä 2017 alkaen vuosivuokra sidotaan viralliseen 
elinkustannusindeksiin, jossa lokakuu 1951 on 100 siten, että 
perusvuosivuokra on 19 euroa vuodessa sekä sitä vastaava 
perusindeksi 100. Kunkin kalenterivuoden vuosivuokra tarkistetaan 
kertomalla perusvuosivuokra luvulla, joka saadaan jakamalla edellisen 
kalenterivuoden keskimääräinen elinkustannusindeksi perusindeksillä 
100.

Vuokra maksetaan vuosittain yhdessä erässä. Eräpäivä on 30.6.

Kalenterivuodelta (1.1. - 31.12.) perittävä vuokra on 31.12.2016 saakka 
363 euroa, jolloin ajalta 1.8. - 31.12.2016 perittävä vuokra on 
514 euroa.

(A4154-124)

C

Lautakunta päätti, että kohdan A ja B mukaisten vuokrasopimusten 
vuokra-aikaa jatketaan 31.12.2080 saakka sen jälkeen, kun 
kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kyseisten tonttien 
vuokrausperusteet.

11.06.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Miia Pasuri, kiinteistölakimies, puhelin: 310 34439

miia.pasuri(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Tonttiosasto Asuntotonttitoimisto Asuntotonttitoimiston 
toimistopäällikkö 06.05.2015 § 125

HEL 2015-004972 T 10 01 01 02

Mustalahdentie 1

Päätös
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Asuntotonttitoimiston toimistopäällikkö päätti vuokrata Helsingin 
kaupungin 54. kaupunginosan (Vuosaari) asemakaavan muutoksen nro 
11953 mukaisen korttelin 54052 ohjeellisen tontin 6 (kiinteistötunnus 
91-54-52-6, pinta-ala 1 279 m², os. Mustalahdentie 1) As Oy Helsingin 
Mustalahdentie 1:lle rakennusluvan hakemista varten jäljempänä 
mainitulla tavalla ja ehdoin:

Vuokranantaja

Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta

Vuokralainen

As Oy Helsingin Mustalahdentie 1 (Y-tunnus 2683505-7)

Vuokra-alue

Helsingin kaupungin 54. kaupunginosan (Vuosaari) korttelin 54052 
tontti 6 (pinta-ala 1 279 m², os. Mustalahdentie 1)

Käyttötarkoitus

Rakennusluvan hakeminen 

Vuokra-aika

1.5. - 31.10.2015, kuitenkin kauintaan siihen saakka, kunnes 
kaupunginvaltuuston päätöksen nojalla tehtävä vuokra-aluetta koskeva 
pitkäaikainen vuokrasopimus alkaa. 

Vuokra ja vuokran maksu

Vuokra on 7 657 euroa koko vuokra-ajalta (vastaa kahden kuukauden 
vuokraa).

Tämän lyhytaikaisen vuokrasopimuksen kestäessä alle kaksi kuukautta 
vuokralaiselle hyvitetään pitkäaikaisen vuokrasopimuksen vuokrassa 
kahden kuukauden ja lyhytaikaisen vuokrasopimuksen vuokra-ajan 
päättymisen välistä aikaa vastaava vuokra. Hyvityksen määrä on 
enintään 3 829 euroa/kuukausi. Maksettua vuokraa ei kuitenkaan 
hyvitetä ajalta, joka ylittää kaksi kuukautta tämän vuokrauksen 
alkamispäivästä.

Vuokran maksamista koskeva eräpäivä merkitään laskuun. Vuokra 
maksetaan yhdessä erässä viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä.

Muut ehdot

1
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Vuokralaisella ei ole oikeutta vuokranantajaa kuulematta siirtää 
vuokraoikeutta toiselle.

2

Vuokralaisella ei ole oikeutta aloittaa maanrakennustöitä eikä 
rakennustöitä vuokra-alueella ennen tontin pitkäaikaisen 
maanvuokrasopimuksen allekirjoittamista.

3

Vuokralainen on velvollinen noudattamaan kaupunginhallituksen 
varauspäätöksen 25.8.2014 (836 §) mukaisia ehtoja, ellei tämän 
sopimuksen ehdoissa ole jonkin asian osalta toisin todettu.

4

Vuokra-alueelle on suunniteltava ja rakennettava pääasiassa 
senioreille suunnattuja vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja.

Vuokra-alueen suunnittelu ja toteuttaminen tulee tehdä yhteistyössä 
kaupungin alueellisten yhteistyö- ja koordinointiryhmien kanssa.

5

Vuokra-alueelle rakennettavan rakennuksen piirustukset on esitettävä 
kiinteistöviraston tonttiosaston hyväksyttäväksi ennen rakennusluvan 
hakemista.

6

Vuokra-alueelle toteutettavien rakennusten suunnittelussa ja 
rakentamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota energiatehokkuutta 
parantaviin ratkaisuihin. Rakennuksen tulee täyttää vähintään C-
energiatehokkuusluokalle asetetut vaatimukset siten, että E-luku alittaa 
tason 120 kWh/m²/vuosi, ellei kiinteistölautakunta erittäin painavasta 
vuokralaisesta riippumattomasta syystä toisin päätä.

Vuokralainen on velvollinen viimeistään hakiessaan vuokra-alueen 
pitkäaikaista vuokraamista esittämään kiinteistöviraston tonttiosastolle 
vuokra-alueelle rakennettavaa rakennusta koskevan 
energiatodistuksen tai muun rakennuksen energiatehokkuutta 
osoittavan kiinteistöviraston tonttiosaston hyväksymän selvityksen.

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta pidättäytyä vuokra-alueen 
luovuttamisesta, mikäli vuokralaisen hanke ei täytä edellä mainittua 
vaatimusta eikä kiinteistölautakunta myönnä vaatimuksesta poikkeusta.

7



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 92 (349)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/14
26.08.2015

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

Vuokralainen on velvollinen noudattamaan asemakaavan muutoksen 
nro 11953 määräyksiä, ellei niistä myönnetä poikkeamispäätöstä. 

Vuokralainen on velvollinen noudattamaan alueellisia rakennustapa- ja 
suunnitteluohjeita.

Vuokralainen on velvollinen kustannuksellaan hankkimaan kaikki 
hankkeen toteuttamiseksi vaadittavat viranomaisluvat ja noudattamaan 
niiden määräyksiä. 

Vuokranantaja ei vastaa mistään vuokralaisen hankkeen toteuttamisen 
eikä käytön mahdollisesti aiheuttamista vahingoista, haitoista eikä 
kustannuksista. 

8

Siltä osin kuin hanke sijoittuu katu- tai puistoalueelle, hanke on 
suunniteltava yhteistyössä Helsingin kaupungin rakennusviraston 
kanssa. Vuokralainen on velvollinen hankkimaan hankkeelleen 
rakennusviraston myöntämän sijoitusluvan, ellei rakennusvirasto toisin 
määrää.

9

Vuokralainen on velvollinen työmaan järjestämisessä ja vuokra-alueen 
rakentamisessa ottamaan huomioon työmaan sijainnin asettamat 
kaupunkikuvalliset ja muut erityisvaatimukset. 

Työmaa on pidettävä jatkuvasti yleisilmeeltään siistinä ja järjestettävä 
siten, että se näyttää huolitellulta kaupunkikuvassa, eikä siitä saa 
aiheutua vaaraa alueen tuntumassa liikkuville. Ympäröiville kiinteistöille 
on turvattava kohtuulliset toimintaedellytykset rakennustyön aikana. 

Katu- ja muiden yleisten alueiden luovuttamisesta työmaan käyttöön on 
sovittava rakennusviraston kanssa sen määräämin ehdoin. Mikäli 
työmaa-alueita sijoitetaan tonttialueille, näiden luovuttamisesta 
työmaan käyttöön on sovittava kiinteistöviraston tonttiosaston kanssa.

10

Tontin 54052/6 asemakaavan ja rakennusluvan edellyttämät autopaikat 
sijoittuvat LPA-tontille 54146/4.

Vuokralainen on velvollinen huolehtimaan siitä, että edellä mainitut 
autopaikat säilyvät ensisijaisesti tontin 54052/6 asukkaiden käytössä.
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11

Vuokralainen on osaltaan velvollinen yhdessä korttelin 54052 tonttien 
sekä tarvittavilta osin myös muiden lähialueen tonttien kanssa 
kustannuksellaan laatimaan kyseisten tonttien toteuttamisen ja käytön 
edellyttämiä rasitteita, rasitteenluonteisia oikeuksia sekä 
yhteisjärjestelyjä koskevat rasite- ja/tai yhteisjärjestelysopimukset sekä 
esittämään sopimukset kiinteistöviraston tonttiosaston hyväksyttäväksi. 
Mainittu sopimus/sopimukset tulee liittää osapuolina olevien 
vuokratonttien pitkäaikaisiin maanvuokrasopimuksiin.

Rasite- ja/tai yhteisjärjestelysopimuksissa on tällöin muun ohella 
tarvittaessa sovittava tonttien toteuttamisen ja käytön edellyttämien 
yhteisten ajo- ja kulkuyhteyksien, autopaikkojen, pelastusteiden, 
yhteisten rakenteiden, yhteisten leikki- ja oleskelutilojen, 
kunnallisteknisten johtojen, laitteiden ja rakenteiden sekä muiden 
vastaavien kuntoonpanosta ja kunnossapidosta sekä näistä 
aiheutuvien kustannusten jakamisesta.

Rasitteet ja yhteisjärjestelyt tulee pyrkiä järjestämään siten, että näistä 
aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa rasitetulle kiinteistölle 
(vähimmän mahdollisen haitan periaate). Tonteilla ei ole puolin eikä 
toisin oikeutta periä tonttien rakentamisen ja käytön edellyttämistä 
välttämättömistä rasitteista tai rasitteenluonteisista oikeuksista mitään 
korvausta, elleivät osapuolet keskenään toisin sovi tai vuokranantaja 
toisin määrää.

Mikäli mainitut tontit eivät pääse em. asioista sopimukseen, 
vuokranantajalla on oikeus päättää näistä harkintansa mukaan sekä 
sisällyttää niitä koskevat ehdot tonttien maanvuokrasopimuksiin ja 
mainittuihin sopimuksiin.

Yleisten alueiden osalta vuokralainen on velvollinen sopimaan vuokra-
alueen toteuttamisen ja käytön edellyttämistä rasitteista, 
rasitteenluonteisista oikeuksista sekä yhteisjärjestelyistä 
rakennusviraston kanssa.

Vuokranantaja ei vastaa mistään mainitusta sopimuksesta aiheutuvista 
velvoitteista, haitoista eikä kustannuksista eikä rasitteiden ja 
yhteisjärjestelyjen perustamisesta aiheutuvista kustannuksista. 
Vuokranantaja ei vastaa myöskään vahingoista, haitoista eikä 
kustannuksista, mikäli mainitussa sopimuksessa havaitaan 
vastaisuudessa virheitä ja/tai puutteita eikä vahingoista, haitoista eikä 
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kustannuksista, mikäli kyseisten tonttien välillä ei ole sovittu kaikista 
kiinteistön toteuttamisen ja/tai käytön edellyttämistä rasitteista.

12

Vuokra-alueella sijaitsee tai saattaa sijaita käytössä olevia 
kunnallisteknisiä johtoja, viemäreitä ja laitteita. Vuokralainen on 
velvollinen kustannuksellaan erikseen selvittämään tontin johtotiedot 
ennen rakentamisen aloittamista (kaupunkimittausosasto, 
johtotietopalvelu, puhelin 310 31988 tai 310 31989).

Vuokralainen on velvollinen korvauksetta sallimaan mainittujen 
kunnallisteknisten johtojen, viemäreiden ja laitteiden rakentamisen, 
pitämisen, käyttämisen, huoltamisen ja uudistamisen vuokra-alueella. 
Mikäli tontin asemakaavan mukainen rakentaminen ja/tai käyttö 
edellyttää mainittujen kunnallisteknisten johtojen tms. siirtämistä, 
vuokralainen on velvollinen sopimaan siirtämisestä kiinteistöviraston 
tonttiosaston sekä kyseisten johtojen omistajien kanssa.

Kaupungilla on oikeus korvauksetta erikseen sopia tämän oikeuden 
luovuttamisesta kolmannelle.

Vuokranantaja ei vastaa vuokralaiselle eikä kolmannelle mahdollisesti 
aiheutuvista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli 
vuokralaisen tontin rakentamisen aloittaminen tai rakentaminen 
viivästyy mahdollisista kunnallisteknisten johtojen tai viemärien 
siirroista johtuen.

13

Vuokralaisen tulee noudattaa vuokra-alueen rakentamisessa kulloinkin 
voimassaolevaa vuokranantajan (kiinteistöviraston tonttiosasto) 
laatimaa toimintaohjetta ”Kaivu- ja louhintatoimenpiteiden suorittaminen 
sekä kaadettavat puut” (Ohje on viimeksi päivitetty 31.3.2015), ellei 
vuokranantajan kanssa toisin sovita tai se toisin määrää.

14

Vuokranantaja ilmoittaa käytettävissään olevien tietojen perusteella, 
ettei vuokra-alueella aiemmin ole harjoitettu toimintaa, joka saattaisi 
aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista.

Mikäli vuokra-alueelle rakennettaessa ilmenee tarvetta maaperän 
puhdistamiseen, vuokralainen on velvollinen välittömästi ottamaan 
yhteyttä asian sopimiseksi vuokranantajaan (kiinteistöviraston 
tonttiosasto, Johanna Hytönen, puhelin 09 310 36414). Tällöin 
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vuokranantaja vastaa vuokralaiselle vakiintuneiden periaatteiden 
mukaisesti maaperän puhdistamisesta aiheutuneista tavanomaisiin 
maanrakennuskustannuksiin nähden ylimääräisistä kustannuksista, 
mikäli korvattavista kuluista ja yksikköhinnoista sekä toimenpiteistä on 
sovittu vuokranantajan kanssa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

Edellä mainittu ei koske vuokralaisen toiminnasta aiheutunutta 
pilaantumista.

Vuokranantaja ei vastaa maaperän puhdistamisesta aiheutuvasta 
viivästymisestä, eikä viivästyksestä johtuvista vahingoista eikä 
kustannuksista, joita vuokralaisen hankkeelle saattaa aiheutua vuokra-
alueen maaperän puhdistamisesta.

Edellä mainittu vuokranantajan vastuu pilaantuneesta maaperästä ja 
velvollisuus maaperän puhdistamisesta aiheutuneiden kustannusten 
korvaamiseen on voimassa siihen asti, kun vuokra-alueelle 
rakennettavat rakennukset ovat asemakaavan nro 11953 ja tämän 
vuokrasopimuksen käyttötarkoituksen mukaisesti ensimmäisen kerran 
viranomaisen toimesta hyväksytty käyttöönotettavaksi. Mikäli 
maaperää joudutaan tämän jälkeen puhdistamaan, vastaa 
vuokralainen kustannuksellaan maaperän puhdistamisesta.

15

Vuokranantaja ei vastaa vuokralaiselle aiheutuvista kustannuksista ja 
mahdollisista vahingoista, kuten suunnittelu- ja muista kuluista, joita 
vuokralaiselle saattaa aiheutua esimerkiksi siitä, että tämä päätös 
oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen 
päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu tai etteivät hanketta 
koskevat luvat tule lainvoimaisiksi tai niiden myöntäminen pitkittyy tai 
estyy.

16

Jos vuokralainen ei noudata tätä sopimusta tai sen nojalla annettuja 
määräyksiä, vuokralainen voidaan velvoittaa maksamaan kaupungille 
sopimussakkoa kulloinkin enintään 100 000 euroa.

17

Muuten noudatetaan asuntoalueen maanvuokrasopimuslomakkeen 
vakioehtoja lukuun ottamatta 1 § 1-5 mom., 3 §, 5 §, 6 § 2 mom., 7 §, 
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11 § 2-4 mom., 16 §, 17 § 4-10 mom. sekä lisäksi 11 § 1 mom. ja 19 § 
edellä mainitulla tavoin täydennettynä.

(A3154-3)

Päätöksen perustelut

Tällä päätöksellä hyväksyttävä lyhytaikainen vuokraus on po. tonttia 
koskevan kaupunginhallituksen varauspäätöksen mukainen ja 
noudattaa kaupungin vakiintuneita käytäntöjä.

Lisätiedot
Miia Pasuri, kiinteistölakimies, puhelin: 310 34439

miia.pasuri(a)hel.fi
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§ 193
Taka-Töölön korttelin 463 tontin 28 asemakaavan muuttaminen (nro 
12309, Töölönkatu 28)

HEL 2014-000139 T 10 03 03

Esitys

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä 14. kaupunginosan (Taka-Töölö) korttelin 463 tontin 28 
asemakaavan muutoksen 4.11.2014 päivätyn ja 9.6.2015 muutetun 
piirustuksen nro 12309 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta 
ilmenevin perustein.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12309 kartta, päivätty 4.11.2014, 
muutettu 9.6.2015

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12309 selostus, päivätty 
4.11.2014, muutettu 9.6.2015, päivitetty 5.8.2015

3 Havainnekuva, 4.11.2014
4 Tehdyt muutokset
5 Vuorovaikutusraportti 4.11.2014 liitteineen, täydennetty 9.6.2015
6 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 98 (349)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/15
26.08.2015

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

Liite 5
Liite 6

Museovirasto, 
kulttuuriympäristön suojelu

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helen Sähköverkko Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut-
kuntayhtymä/Vesihuolto

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Hakija Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos mahdollistaa Sibelius-Akatemian käytössä 
olevan koulurakennuksen muuttamisen asuinkäyttöön ja 
lisärakentamisen muutostyön yhteydessä. 

Tontilla sijaitseva rakennus suojellaan. Uudisosa täydentää 
kaavamuutosaluetta ympäröivää pääosin 1930-luvulta peräisin olevaa 
yhtenäistä asuinkerrostalokokonaisuutta. Uudisosan sijainti, koko ja 
ulkoasu on sovitettu suojeltavaan rakennukseen ja ympäröivään 
korttelipihaan.

Tontin käyttötarkoitus muuttuu opetustoimintaa palvelevien 
rakennusten korttelialueesta (YO) asuinkerrostalojen korttelialueeksi, 
joka on kulttuurihistoriallisesti arvokas (AK/s). Muutosalueen pinta-ala 
on 3 268 m². Kaavamuutoksessa on rakennusoikeutta 8 140 k-m², josta 
6 050 k-m² on olemassa olevaa kerrosalaa ja 2 090 k-m² uutta 
kerrosalaa.

Esittelijän perustelut
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Asemakaavan muutos on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
ja oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin 
strategisten tavoitteiden toteutumista. 

Kaavamuutos koskee Taka-Töölössä Dunckerinkadun päätteenä 
sijaitsevaa tonttia. Vuonna 1931 valmistuneessa koulurakennuksessa 
toimii Sibelius-Akatemia. Rakennus on suunniteltu 
Ammattienedistämislaitoksen käyttöön (arkkitehti Väinö Vähäkallio) ja 
muutettu koulurakennukseksi vuonna 1980. Nykyisellään siinä on 
opetus-, harjoitus- ja toimistotiloja, ruokala, konserttisali, galleriatilaa, 
liikuntatiloja ja soitinkorjaamon tilat. Rakennus on rakennustaiteellisesti, 
-historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti huomattavan arvokas. 

Voimassa olevassa asemakaavassa tontti on merkitty opetustoimintaa 
palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO). Tontin 
enimmäiskerrosala on 6 050 k-m². Kaava ei sisällä suojelumerkintöjä 
rakennukselle. Välittömästi kaavamuutosalueen länsipuolelle sijoittuu 
osa Pisararadan maanalaista asemakaavaa, jonka kaupunginvaltuusto 
on hyväksynyt 17.6.2015.

Alue sijaitsee valtakunnallisesti merkittävässä rakennetussa 
kulttuuriympäristössä (RKY 2009, Taka-Töölön kerrostaloalue) 
kantakaupungin kaupunkirakenteessa. 

Kiinteistön omistaa Helsingin yliopisto/Suomen Yliopistokiinteistöt Oy.

Asemakaavan muutoksen sisältö ja perustelut

Opetustoiminta rakennuksessa on päättymässä eikä kiinteistöön ole 
löytynyt nykyistä käyttötarkoitusta jatkavaa toimijaa.

Kaavamuutos perustuu hakijan laatimaan viitesuunnitelmaan, jota on 
luonnosvaiheen jälkeen muokattu vuorovaikutuksen perusteella.

Asemakaavan muutoksessa tontti muutetaan asuinkerrostalojen 
korttelialueeksi, joka on kulttuurihistoriallisesti arvokas (AK/s). 
Olemassa oleva rakennus ja sen arvokkaat sisätilat suojellaan 
merkinnällä sr-1. Rakennuksen suojelumerkinnän tavoitteena on 
turvata rakennuksen suojeluarvojen säilyminen ja se ottaa huomioon 
kaava-alueen erityispiirteet. 

Tontille osoitetaan rakennusala ympäristöään täydentävälle 
uudisosalle. Sen sijoittumista, korkeutta ja julkisivumateriaaleja 
ohjataan kaavamääräyksin. Pihamaa on merkitty kauttaaltaan 
istutetuksi eikä pihamaalle saa sijoittaa autopaikkoja tai 
huoltorakennuksia. Kaavaan sisältyy lisäksi piha-alueitten 
kunnostamista, istuttamista ja materiaaleja koskevia määräyksiä. 
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Autopaikat tulee osoittaa tontin ulkopuolisista maanalaisista 
pysäköintitiloista tai lähialueen pysäköintilaitoksista. 

Muutosalueen pinta-ala on 3 268 m². Kaavamuutoksessa on 
rakennusoikeutta 8 140 k-m², josta 6 050 k-m² on olemassa olevaa 
kerrosalaa ja 2 090 k-m² uutta kerrosalaa. Käyttötarkoituksen 
muutoksen myötä suojeltavan rakennuksen kellarikerros lasketaan 
rakennusoikeuteen, joten varsinaista lisärakentamista tontille tulee 1 
480 k-m².

Asemakaavamuutoksen vaikutukset ja kustannukset

Rakennuksen suojeleminen ja käyttötarkoituksen muutos säilyttävät 
alueen kulttuurihistoriallisia arvoja ja tukevat valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista. 

Kaupunkikuvalliset muutokset liittyvät sisäpihan laajennusosaan, joka 
muuttaa viereisten tonttien näkymiä ja valaistusolosuhteita. 

Kaavalla ei ole merkittävää vaikutusta alueen liikennemääriin tai 
teknisen huollon järjestämiselle.

Asemakaavan toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia. 

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Tontin omistaja Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy on 10.3.2014 hakenut 
asemakaavan muuttamista siten, että opetustoiminnan korttelialue 
muutetaan mahdollistamaan asuinkäyttö.

Hakijan konsultti on selvittänyt alueen käyttöä ja 
täydennysrakentamismahdollisuuksia viitesuunnitelmassa, joka on 
toiminut kaavamuutoksen pohjana. Luonnosvaiheen jälkeen on tutkittu 
korttelin varjostusolosuhteita ja muokattu viitesuunnitelmaa 
vuorovaikutuksen perusteella.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman mukaisesti. Kaavaluonnoksesta ja 
luonnosvaiheen jälkeen tehdyistä tutkielmista järjestettiin 
keskustelutilaisuus syksyllä 2014.

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on kirjeitse ja sähköpostitse 
esitetty yhdeksän mielipidettä. Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty 
keskustelutilaisuudessa ja puhelimitse. Esitetyt mielipiteet kohdistuivat 
pääasiassa suojeltavan rakennuksen ja pihatilojen käyttöön ja 
muutoksiin sekä uudisosan kokoon, ulkoasuun ja sijaintiin. Mielipiteet 
on otettu huomioon kaavaehdotusta valmisteltaessa.
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Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty 
viranomaisyhteistyötä asianomaisten hallintokuntien sekä 
Museoviraston ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen kanssa. 

Viranomaisten kannanotot kohdistuivat mm. rakennuksen arvokkaiden 
ominaispiirteiden säilymisen turvaamiseen, suunnitteluratkaisujen 
kehittämiseen ja uudisosan sovittamiseen suojeltavaan rakennukseen 
ja ympäröivään kortteliin. Viranomaisten kannanotot ja lausunnot ovat 
liitteenä ja ne on otettu huomioon kaavaehdotusta valmisteltaessa.

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään tiivistelmät 
mielipiteistä ja viranomaisten kannanotoista sekä niiden vastineet. 
Vuorovaikutusraportin liitteenä on muistio keskustelutilaisuudesta. 

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 5.12.2014 - 
12.1.2015. Ehdotuksesta on tehty kymmenen muistutusta.

Muistutukset ja niiden johdosta tehdyt muutokset

Muistutukset koskivat suojeltavan rakennuksen käyttötarkoitusta, 
alkuperäisen siipiosan ja myöhemmin rakennetun 
varauloskäyntirakenteen purkamista, uudisosan rakentamista, sijaintia, 
kokoa ja soveltuvuutta ympäröivään korttelikokonaisuuteen, 
naapuritonttien asuntojen ja pihatilojen valaistusolosuhteita sekä 
perheasuntoja edellyttävää määräystä. Lisäksi epäiltiin 
kaavamateriaalin oikeellisuutta ja kaavaprosessin lainmukaisuutta.

Muistutukset on otettu huomioon tarkentamalla määräyksiä koskien 
pihatilojen järjestelyjä ja uuden rakennusosan sopeuttamista 
ympäristöönsä. Kaavaehdotuksen räystäskorot on tarkistettu 
mittauspiirustusten ja uuden korkojärjestelmän mukaisiksi.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan kaupungin perusteltuna kannanottona 
antamat vastaukset muistutuksiin ilmenevät tarkemmin 
vuorovaikutusraportista.

Lausunnot ja niiden johdosta tehdyt muutokset

Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa kiinteistölautakunta, 
pelastuslautakunta, yleisten töiden lautakunta, ympäristökeskus, 
rakennusvalvontaviraston kaupunkikuvaosasto, Helen Sähköverkko 
Oy, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, Museovirasto ja 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Helsingin Energia 
on ilmoittanut, ettei sillä ole huomautettavaa asiaan.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa, että 
suunnittelualue on Uudenmaan maakuntakaavojen yhdistelmässä 
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(2014) taajamatoimintojen aluetta sekä kulttuuriympäristön vaalimisen 
kannalta tärkeää aluetta, joka on valtakunnallisesti merkittävää (RKY 
2009). Alueen kautta kulkee liikennetunnelin linjaus (Pisararata). ELY -
keskus katsoo, että asemakaavan muutos noudattaa yleispiirteisempiä 
suunnitelmia ja ottaa huomioon rakennussuojelun ja 
kulttuuriympäristön sille asettamat tavoitteet.

Museovirasto puoltaa ehdotuksen hyväksymistä, mutta esittää 
kaavamääräyksiin eräitä tarkennuksia. Museovirasto huomauttaa, että 
arvokkaat sisätilat ja sisätilojen rakennusosat ovat hyvin säilyneitä ja 
suojelumääräyksen tulisi edellyttää näiden säilymistä pikemminkin kuin 
palauttamista. Uudisosan kaupunkikuvallista soveltuvuutta koskevat 
selostukseen kirjatut tavoitteet sekä pihaa koskevat suojelutavoitteet 
tulisi viedä kaavamääräyksiin.

Kiinteistölautakunnalla, ympäristökeskuksella ja Helen Sähköverkko 
Oy:llä ei ole muutosehdotukseen huomautettavaa. Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä toteaa, että aluetta palvelevat yleiset 
vesijohdot on rakennettu valmiiksi. Muutosehdotus ei edellytä niiden 
siirtämistä.

Muissa lausunnoissa esitettiin  kaavamuutosalueen edustalla 
sijaitsevan jalankulku- ja huoltoreitin muuttamista osaksi kiinteistön 
tonttia, palo- ja pelastusnäkökohtien huomioon ottamista erityisesti 
suhteessa suojelutavoitteisiin sekä kiinteistössä sijaitsevan 
jakelumuuntamon haalausreittiin, ilmanvaihtoon ja muuntamotilaan 
pääsyyn liittyvien tarpeiden huomioon ottamista.

Rakennusvalvonta toteaa, että kaavaehdotus jättää 
rakennuslupavaiheessa selvitettäväksi eräitä myös kaavoitukseen 
liittyviä asioita kuten tontin ulkopuolisia autopaikkoja edellyttävän 
kaavamääräyksen
toteuttamismahdollisuudet, rakenteiden kunnon ja liikennemelun 
selvittäminen suhteessa kaavan suojelumääräyksiin, lisärakentamisen 
vara- ja pelastusteiden järjestäminen sekä mm. mahdollisille
asuntoparville sijoitettavien asuinhuoneiden luonnonvalonsaanti.

Lausunnot on referoitu tarkemmin ja niihin on annettu vastineet 
vuorovaikutusraportissa.

Lausunnot on otettu huomioon tarkentamalla määräyksiä koskien 
tavoitetta rakennuksen ja muun ympäristön säilyttämisestä ja uuden 
rakennusosan sopeuttamisesta ympäristöönsä sekä tarkentamalla 
suojelumääräystä sisä- ja pihatilojen osalta. Muuntamotilojen 
sijoittamisesta rakennuksiin määrätään.
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Tehdyt muutokset ilmenevät tarkemmin liitteestä "Tehdyt muutokset" ja 
kaavaselostuksesta.

Lopuksi

Esittelijä toteaa, että päätösehdotus on 
kaupunkisuunnittelulautakunnan tarkistetun esityksen mukainen. 
Lautakunnan esitys oli yksimielinen. Kaupunkisuunnitteluvirasto on 
päivittänyt selostusta Pisararataa koskevilta osin.

Kaava-alueeseen liittyy maankäyttösopimusmenettely. 
Maankäyttösopimus on allekirjoitettu 1.7.2015.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12309 kartta, päivätty 4.11.2014, 
muutettu 9.6.2015

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12309 selostus, päivätty 
4.11.2014, muutettu 9.6.2015, päivitetty 5.8.2015

3 Havainnekuva, 4.11.2014
4 Tehdyt muutokset
5 Vuorovaikutusraportti 4.11.2014 liitteineen, täydennetty 9.6.2015
6 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Maankäyttösopimus, Töölönkatu 28 asemakaavan muutos nro 

12309.pdf

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Museovirasto, 
kulttuuriympäristön suojelu

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helen Sähköverkko Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut-
kuntayhtymä/Vesihuolto

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Hakija Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Pelastuslautakunta
Rakennuslautakunta
Ympäristölautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto (Koski)

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.08.2015 § 695

HEL 2014-000139 T 10 03 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 14. kaupunginosan (Taka-Töölö) 
korttelin 463 tontin 28 asemakaavan muutoksen 4.11.2014 päivätyn ja 
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9.6.2015 muutetun piirustuksen nro 12309 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Käsittely

10.08.2015 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Jussi Pajunen

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 09.06.2015 § 190

HEL 2014-000139 T 10 03 03

Ksv 4564_1, Töölönkatu 28, karttaruutu G3/S3

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle

 4.11.2014 päivätyn ja 9.6.2015 muutetun 14. kaupunginosan 
(Taka-Töölö) korttelin 463 tontin 28 asemakaavan 
muutosehdotuksen nro 12309 hyväksymistä ja etteivät tehdyt 
muistutukset ja annetut lausunnot anna aihetta muihin 
toimenpiteisiin. Muutokset ilmenevät yksityiskohtaisesti 
esityslistan liitteestä ja kaavaselostuksesta

 ettei kaavan muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

Lisäksi lautakunta päätti

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

11.11.2014 Ehdotuksen mukaan

04.11.2014 Pöydälle

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim
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Lisätiedot
Milla Nummikoski, arkkitehti, puhelin: 310 37477

milla.nummikoski(a)hel.fi
Riitta Salastie, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37218

riitta.salastie(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 05.02.2015 § 61

HEL 2014-000139 T 10 03 03

Kiinteistökartta 61/673 495, Töölönkatu 28

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi 14. kaupunginosan (Taka-Töölö) korttelin 463 
tonttia 28 koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12309 
seuraavan lausunnon:

Lautakunta toteaa, että muutosalueen tontti 14463/28 on Helsingin 
Yliopistokiinteistöt Oy:n omistuksessa. Tontilla sijaitsee vuonna 1931 
valmistunut koulurakennus.

Muutosehdotuksessa opetustoimintaa palvelevien rakennusten 
korttelialue (YO) muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). 
Olemassa oleva rakennus ja sen arvokkaat sisätilat suojellaan 
merkinnällä (sr-1) ja tontille osoitetaan rakennusala uudisosalle.

Tontille on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 8 140 k-m², josta 
6 050 k-m² on olemassa olevaa kerrosalaa ja 2 090 k-m² uutta 
kerrosalaa. Käyttötarkoituksen muutoksen myötä suojeltavan 
rakennuksen kellarikerros lasketaan rakennusoikeuteen, joten 
varsinaista lisärakentamista tontille on tulossa 1 480 k-m². 

Asemakaavan muutosehdotus korottaa yksityisessä omistuksessa 
olevan tontin 14463/28 arvoa merkittävästi, joten kaupunginhallituksen 
9.6.2014 tekemän maapoliittisen päätöksen mukaiset neuvottelut tulee 
käydä tontinomistajan kanssa. Kaavamuutoksen käsittelyä ei tulisi 
jatkaa ennen kuin tontinomistajan kanssa on tehty sopimus. 

Lautakunnalla ei ole huomauttamista itse kaavamuutosehdotukseen.

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi
Esko Patrikainen, apulaisosastopäällikkö, puhelin: 310 36471

esko.patrikainen(a)hel.fi
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Ympäristölautakunta 27.01.2015 § 32

HEL 2014-000139 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antoi 
ympäristökeskus. 

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

juha.korhonen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 20.01.2015 § 21

HEL 2014-000139 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutos koskee Sibelius-Akatemian tilojen muuttamista 
asumiskäyttöön ja mahdollistaa tontin lisärakentamisen.

Rakennuksen käyttötarkoitus muuttuu julkisesta toiminnasta 
yksityiseen asumiseen. Rakennuksen edustan jalankulku- ja 
huoltoreitti, joka nyt on yleistä aluetta, palvelee ainoastaan kiinteistön 
liikennettä ja huoltoa. Kaavoituksen yhteydessä tulee tutkia 
rakennuksen sisäänkäynnin jalankulku- ja huoltoreitin muuttamista 
osaksi kiinteistön tonttia, koska katualue palvelee yksinomaan 
kiinteistön tarpeita.

Asemakaavan muutoksesta ei aiheudu kustannuksia 
rakennusvirastolle.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosta nro 12309 
edellä mainituin huomautuksin.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419
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anu.kiiskinen(a)hel.fi
Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 20.01.2015 § 15

HEL 2014-000139 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi Taka-Töölön (14.ko) asemakaavan 
muutoksesta nro12309, Töölönkatu 28 seuraavan lausunnon:

Asunnoista poistuminen hätätilanteessa tulee olla mahdollista 
omatoimisesti porrashuoneita tai varateitä käyttäen tai 
pelastuslaitoksen avustamana varateiden kautta.

Rakennuksen suojelunäkökohdat eivät saa olla esteenä mm. 
porrashuoneiden ja kerroskäytävien savunpoiston järjestämiseksi 
eivätkä ne saa estää tarvittavia porrashuoneiden palo-osastointeja ja 
huoneistojen välisiä palo-osastointeja. 

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

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Harri Laakso, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31234

harri.laakso(a)hel.fi
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§ 194
Taka-Töölön korttelin 514 tontin 3 ja sen ympäristön asemakaavan 
muuttaminen (nro 12310, Olympiastadion)

HEL 2013-005421 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä 14. kaupunginosan (Taka-Töölö) korttelin 514 tontin 3 ja 
puisto-, katu-, urheilu- ja virkistyspalvelualueita koskevan 
asemakaavan muutoksen 9.12.2014 päivätyn ja 26.5.2015 muutetun 
piirustuksen nro  12310 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta 
ilmenevin perustein.

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti 
selontekona, että keskustelun kuluessa valtuutettu Laura Kolbe oli 
valtuutettu Terhi Peltokorven kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi 
seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään tämän esityksen kaupunginvaltuusto 
edellyttää, että selvitetään voidaanko Olympiastadioninaukio 
-nimen tilalle harkitaan esimerkiksi nimeä Erik von Frenckellin 
aukio. 

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin 
yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

5 äänestys

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

JAA-ehdotus: Hyväksyessään tämän esityksen kaupunginvaltuusto 
edellyttää, että selvitetään voidaanko Olympiastadioninaukio -nimen 
tilalle harkitaan esimerkiksi nimeä Erik von Frenckellin aukio. 
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 12
Harry Bogomoloff, Rene Hursti, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Björn 
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Månsson, Jan D Oker-Blom, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Risto 
Rautava, Laura Rissanen, Ilkka Taipale, Markku Vuorinen

Ei-äänet: 26
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, 
Veronika Honkasalo, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Helena Kantola, 
Dan Koivulaakso, Minerva Krohn, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Eija 
Loukoila, Jape Lovén, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Sari Mäkimattila, 
Henrik Nyholm, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Sirpa Puhakka, Timo 
Raittinen, Tomi Sevander, Pilvi Torsti, Tuomo Valokainen, Anna 
Vuorjoki

Tyhjä: 43
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Sirpa 
Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Laura Finne-
Elonen, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti 
Hyttinen, Suzan Ikävalko, Katriina Juva, Jukka Järvinen, Seppo 
Kanerva, Otso Kivekäs, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli 
Kousa, Heimo Laaksonen, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija 
Muurinen, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Pia 
Pakarinen, Jaana Pelkonen, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika 
Raatikainen, Tatu Rauhamäki, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Wille 
Rydman, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, 
Kaarin Taipale, Ulla-Marja Urho, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Ville 
Ylikahri

Poissa: 4
Eero Heinäluoma, Terhi Mäki, Osku Pajamäki, Tuomas Rantanen

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Laura Kolben 
ehdottamaa toivomuspontta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12310 kartta, päivätty 9.12.2014, 
muutettu 26.5.2015

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12310 selostus, päivätty 
9.12.2014, muutettu 26.5.2015

3 Vuorovaikutusraportti 9.12.2014, täydennetty 26.5.2015
4 Tilastotiedot, tarkistettu 26.5.2015
5 Havainnekuva, 9.12.2014
6 Asemapiirustus
7 ELY-keskuksen rakennussuojelupäätös 13.11.2014
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8 Ympäristöministeriön päätös Helsingin olympiastadionia koskevassa 
rakennussuojeluasiassa

9 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Museovirasto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos mahdollistaa Olympiastadionin kehittämisen 
monipuoliseksi tapahtumakeskukseksi rakennuksen tilojen muutoksilla, 
rakentamalla uusilla maanalaisia tiloja ja liittämällä Olympiastadionin 
korttelialueeseen pohjoinen ja läntinen etupiha sekä puistoaluetta 
Pallokentän ja Tahkontien puolella. 

Helsingin Olympiastadion ja sitä ympäröivä alue on suojeltu 
rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010) nojalla. Sen 
korjaus - tai muutostöitä koskevat määräykset annetaan 
suojelupäätöksessä. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus on 13.11.2014 antamassaan 
rakennussuojelupäätöksessä uudistanut v. 2006 annettua 
suojelupäätöstä, jotta kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävän ja 
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arvokkaan rakennuksen suojelun tavoitteet tukevat sen käyttöä ja ovat 
lähtökohtana sen hoidolle, korjaamiselle sekä muutoksille. 

Ympäristöministeriö on 18.6.2015 vahvistanut ELY-keskuksen tekemän 
suojelupäätöksen suojelumääräyksineen. Ympäristöministeriö on 
samalla tehnyt suojelupäätöksen aluerajaukseen vähäisiä laajennuksia, 
niin että se vastaa asemakaavan muutosta. 

Asemakaavan muutos on valmisteltu yhteistyössä Stadion-säätiön 
kanssa.

Olympiastadionille muodostettava tontti 14514/4 osoitetaan urheilu-, 
liikunta- ja kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi 
(YU), jolle saa rakentaa myös Olympiastadionia palvelevia näyttely-, 
museo-, kokous-, toimisto-, ravintola- ja muita yleisöpalvelutiloja. 
Korttelialueelle osoitetaan uusia maanalaisia liikunta-, ravintola-, 
kokous-, pysäköinti- ja huoltotiloja, Suomen Urheilumuseon laajennus 
(YM 1) ja pohjoiselle etupihalle kioski- ja tekniikkakatos (kt 1). Stadionin 
katsomot katetaan. 

Olympiastadionin sisäänkäynnit on suunniteltu järjestettäväksi 
uudelleen Stadionin pohjois- ja eteläpäädyistä. Tavoitteena on suurten 
yleisömäärien sujuva liikkuminen ja tarpeellisten turvajärjestelyjen 
toteuttaminen. 

Stadionin etukenttä nimetään Olympiastadioninaukioksi. 
Olympiastadioninaukiolta Hammarskjöldintielle kulkevan Tahkontien 
linjausta tarkistetaan. Aukion itäsivua ja siltä Tahkontien kautta 
Hammarskjöldintielle kulkeva jalankulku- ja baanareitti tulee pitää auki 
myös suurten tapahtumien aikana. 

Osa Paavo Nurmen tietä liitetään Olympiastadionin korttelialueeseen 
yleisenä jalankulku- ja pyörätienä. Olympiastadionin 
kaupunkikuvalliseen sommitelmaan kuuluva Paavo Nurmen tien 
Stadionin tornille johtava suora osuus (pp/ht) tulee suunnitella 
Olympiastadionin arkkitehtuurin lähtökohdista shared space -
tyyppisenä katuna. 

Kaavaan sisältyy myös määräyksiä Olympiastadionille ja katu-, puisto-, 
tori-, yleisen jalankulun ja pysäköintialueille tehtävistä valaistus- ja 
ympäristösuunnitelmista. 

Olympiastadionin autopaikkavaatimus on enintään 130 autopaikkaa ja 
polkupyöräpaikkavaatimus vähintään 240 paikkaa. Olympiastadionin 
huolto on suunniteltu maanalaisiin tiloihin, joihin ajo on Pohjoiselta 
Stadiontieltä yksikaistaisen ajoluiskan kautta. Pisararadan 
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tilanvaraukset on merkitty asemakaavan muutosehdotuksen kortteli-, 
puisto-, katu- ja torialueille.

Asemakaavan muutoksessa tontin 14514/4 maanpäällisten 
rakennusten kerrosala on 27 000 k-m², maanalaisten liikunta-, 
ravintola- ja kokoustilojen kerrosala 13 400 k-m² ja maanalaisten 
huolto- ja varastotilojen kerrosala 16 000 k-m². Olympiastadionin 
nykyiseen kerrosalaan 19 917 k-m² verrattuna rakennusoikeuden lisäys 
on 7 083 k-m² maanpäällisiä ja 29 400 k-m² maanalaisia tiloja. 

YU- ja VU -korttelialueille sekä katu- ja puistoalueelle saadaan edellä 
mainittujen tilojen lisäksi sijoittaa maanalaisia teknisiä ja 
pysäköintitiloja. 

Muutosalueen pinta-ala on n. 7,6 ha, josta Olympiastadionin 
korttelialue (YU) on n. 6,1 ha.

Esittelijän perustelut

Asemakaavan muutos on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
ja oikeusvaikutteisen Yleiskaava 2002:n mukainen ja edesauttaa 
kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista. Maakuntakaavassa 
esitetyt seutuliikenteen radan ohjeellinen sijainti sekä 
kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeät alueet 
(RKY 2009, Olympiarakennukset) on otettu valmistelussa huomioon. 

Kaavaratkaisun lähtökohdat ja perustelut ilmenevät 
yksityiskohtaisemmin liitteenä olevasta selostuksesta. 

Kaupunki omistaa kaava-alueen. Olympiastadionin tontti 514/3 on 
vuokrattu Stadion-säätiölle.

Asemakaavamuutoksen vaikutukset ja kustannukset

Stadionin ulkoiset muutokset vaikuttavat sen hahmoon jonkin verran, 
mutta sen merkitys kaupunkikuvassa säilyy. Suurimmat muutokset 
tehdään maan alla ja sisätiloissa, eikä niillä ole merkittävää vaikutusta, 
Stadionin uusia kulkuaukkoja lukuun ottamatta. 
Asemakaavaehdotuksen toteuttaminen parantaa Eläintarhan alueen 
ulkoiluyhteyksiä ja alueen käyttömahdollisuuksia Stadionin uusien 
palvelujen rakentamisen myötä. Joukkoliikenteen kehittämishanke 
Pisararata lisää alueen joukkoliikennetarjontaa. Kaava edellyttää 
toteuttamista varten tehtäviä ympäristö- ja valaistussuunnitelmia. 
Rakentamishanke laatii tarvittavat turvallisuussuunnitelmat. 

Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeen taloudellisten 
vaikutusten selvityksen mukaan uudistetun Olympiastadionin 
tapahtumat luovat vuosittain noin 1 150 työpaikkaa ja noin 132 
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miljoonan euron tuotantovaikutuksen. Kaupunki on varannut hankkeen 
rahoitukseen 50 %:n osuuden, joka on arviolta 104,5 miljoonaa euroa. 

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta. 

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston 
asemakaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma (päivätty 3.4.2014). Vireilletulosta ilmoitettiin myös 
vuoden 2014 kaavoituskatsauksessa. Osallistuminen ja vuorovaikutus 
on järjestetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. 

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä 
asianomaisten hallintokuntien ja kuntayhtymien, Museoviraston ja 
liikenneviraston sekä Uudenmaan ELY -keskuksen kanssa. 

Viranomaisten kannanotot kohdistuivat Olympiastadionin 
suojelumääräyksiin, laadittaviin ympäristösuunnitelmiin, Pisararadan 
tilanvaraukseen, hulevesisuunnitteluun ja liikenteeseen. 

Viranomaisten ilmoittamat asiat on otettu mahdollisuuksien mukaan 
huomioon jatkosuunnittelussa sekä kaavaehdotusta valmisteltaessa.

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on esitetty kirjeitse kolme 
mielipidettä, jotka koskivat osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja 
asemakaavan muutosluonnosta. Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty 
puhelimitse. 

Saadut mielipiteet kohdistuivat Olympiastadionin laajennukseen ja 
toiminnan muutoksiin sekä luonnonympäristön säilymiseen ja 
torialueen meluhäiriöön. 

Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu mahdollisuuksien mukaan 
huomioon jatkosuunnittelussa sekä kaavaehdotusta valmisteltaessa.

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään tiivistelmät 
viranomaisten kannanotoista ja mielipiteistä sekä niiden vastineet 
laajemmin. 

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 16.1. - 
16.2.2015. Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia.

Lausunnot

Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa liikuntavirasto, 
ympäristökeskus, yleisten töiden lautakunta, pelastuslautakunta, 
Liikennelaitos -liikelaitos (HKL), Helen Sähköverkko Oy, Helsingin 
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seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus ja Museovirasto. 

Liikuntavirastolla, ympäristökeskuksella ja Helen Sähköverkko Oy:llä, ei 
ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta. 
Liikennelaitos-liikelaitos (HKL) toteaa, että HKL:n ilmoittamat asiat on 
otettu huomioon kaavaehdotusta laadittaessa. Pelastuslautakunta 
toteaa, että Olympiastadionista tulee laatia erillinen palotekninen 
suunnitelma, joka hyväksytetään pelastusviranomaisilla.

Yleisten töiden lautakunta toteaa, että Stadionin tontin rajaa on 
siirrettävä niin, että Stadionin maanalaiset rakenteet ja kadun osuus 
sijaitsevat Stadionin tontilla, jos rakennusviraston mitoitusvaatimuksista 
halutaan poiketa. Olympiastadionin ympäristön tulee olla 
esteettömyyden erikoistason aluetta ja se tulee korjata 
kaavaselostukseen.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY toteaa, että 
hulevesien järjestäminen tulee suunnitella ja tarvittavilta osin toteuttaa 
ennen Olympiastadionin kunnostusta. Olympiastadionin tontin 
kaakkoiskulmassa sijaitseva yleisen sekavesiviemärin johtokuja tulee 
merkitä asemakaavaan.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että yleisten töiden lautakunnan ja 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY:n esittämät 
asiat on tarkistetussa asemakaavan muutosehdotuksessa otettu 
huomioon. Sekavesiviemäri sijaitsee tarkistetun asemakaavan 
muutosehdotuksen alueen ulkopuolella.

Museovirasto toteaa, että asemakaavakarttaan tulee lisätä YU-
korttelialuetta koskeva merkintä srs: Helsingin Olympiastadion ja sitä 
ympäröivä alue on suojeltu rakennussuojelulain/rakennusperinnön 
suojelemisesta annetun lain nojalla. Sen korjaus- ja muutostöitä 
koskevat määräykset on annettu suojelupäätöksessä.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa 
lausunnossaan, että korttelialuemerkintä YU tulee muuttaa merkinnäksi 
SRS, Rakennussuojelulain/Rakennusperinnön suojelemisesta annetun 
lain nojalla suojeltu alue. Olympiastadion ja sitä ympäröivä alue on 
tarkoitus suojella rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain 
nojalla. Sen korjaus- ja muutostöitä koskevat määräykset on annetaan 
suojelupäätöksessä. 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että asemakaavan muutoksen YU-
korttelialueen suojelumääräystä on tarkistettu Uudenmaan ELY-
keskuksen ja Museoviraston antamien lausuntojen mukaisesti.
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Lausunnot on referoitu tarkemmin ja niihin on annettu vastineet liitteenä 
olevassa vuorovaikutusraportissa.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Yleisten töiden lautakunnan lausunnon johdosta asemakaavan 
muutosehdotukseen on tehty seuraavat muutokset:

 Olympiastadionin korttelialueeseen (YU/srs) on liitetty puiston ja 
Paavo Nurmen tien alueita siinä laajuudessa kuin niille on 
asemakaavan muutosehdotuksessa osoitettu Stadionin 
maanalaisia tiloja, sekä maanalaisiin tiloihin johtavan Stadionia 
palvelevan ajoluiskan alue. Kaavaselostusta on tarkistettu 
nimeämällä Olympiastadionin ympäristö esteettömyyden 
erityistason alueeksi. 

HSY:n vesihuollon lausunnon johdosta asemakaavan 
muutosehdotukseen on tehty seuraavat muutokset:

 Asemakaavan muutosehdotukseen on lisätty määräys 
asemakaava-alueelle laadittavasta hulevesien 
hallintasuunnitelmasta ennen rakennusluvan myöntämistä. 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnon ja 
Museoviraston lausunnon johdosta asemakaavan muutosehdotukseen 
on tehty seuraavat muutokset:

 Asemakaavan rakennussuojelumääräys on tarkistettu 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja 
Museoviraston lausuntojen mukaisesti muotoon: "(YU/srs) 
Helsingin Olympiastadion ja sitä ympäröivä alue on suojeltu 
rakennussuojelulain/rakennusperinnön suojelemisesta annetun 
lain nojalla. Sen korjaus- ja muutostöitä koskevat määräykset 
annetaan suojelupäätöksessä." 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on muuttanut asemakaavan 
muutosehdotusta jatkosuunnittelun johdosta seuraavasti:

 Olympiastadionin aitaamista koskeva määräys on poistettu. 
 Kaavamääräys tapahtuma-aikaisista kioski-, mainos- ja muista 

rakennelmista ja niiden sijoittamisesta ja opasteista laadittavasta 
yleissuunnitelmasta on ulotettu koskemaan myös 
Olympiastadioninaukioon liittyviä ulkotiloja.

 YU/srs-korttelialueen itäpuolelle on lisätty varaus maanalaisille 
liikuntatiloille (kaavamääräys ma-2) 

 Urheilu- ja virkistyspalvelujen alueen (VU) ma-2 -merkitylle 
alueelle osoitettu maanalainen rakennusoikeus on poistettu. 
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 Asemakaava-aluetta on vähäisessä määrin supistettu alueen 
kaakkoiskulmassa Tahkontien kohdalla. 

Lisäksi kaavakarttaan ja kaavaselostukseen on tehty joitakin 
teknisluonteisia tarkistuksia, jotka eivät muuta ehdotuksen sisältöä. 

Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä tehdyt muutokset eivät ole 
olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. 
Muutoksista on neuvoteltu asianomaisten hallintokuntien, 
rakennusviraston ja liikuntaviraston kanssa.

Kaava-alueeseen ei liity maankäyttösopimusmenettelyä.

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan 9.12.2014 tekemän 
esityksen mukainen. Lautakunnan päätös oli yksimielinen. 
Kaupunkisuunnitteluvirasto on tehnyt ehdotukseen edellä mainittuja 
vähäisiä tarkistuksia.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12310 kartta, päivätty 9.12.2014, 
muutettu 26.5.2015

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12310 selostus, päivätty 
9.12.2014, muutettu 26.5.2015

3 Vuorovaikutusraportti 9.12.2014, täydennetty 26.5.2015
4 Tilastotiedot, tarkistettu 26.5.2015
5 Havainnekuva, 9.12.2014
6 Asemapiirustus
7 ELY-keskuksen rakennussuojelupäätös 13.11.2014
8 Ympäristöministeriön päätös Helsingin olympiastadionia koskevassa 

rakennussuojeluasiassa
9 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Museovirasto

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
Liikuntavirasto
Pelastuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristökeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.06.2015 § 658

HEL 2013-005421 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 14. kaupunginosan (Taka-Töölö) 
korttelin 514 tontin 3 ja puisto-, katu-, urheilu- ja virkistyspalvelualueita 
koskevan asemakaavan muutoksen 9.12.2014 päivätyn ja 26.5.2015 
muutetun piirustuksen nro  12310 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Käsittely
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22.06.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään siten, että esitystä täydennettiin Helen 
Sähköverkko Oy:n, HSY:n, Museoviraston ja Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnoilla (liite 9).

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 26.5.2015

HEL 2013-005421 T 10 03 03

Ksv:n hankenumero 0789_4

14. kaupunginosan (Taka-Töölö) korttelin 514 tonttia 3 ja puisto-, katu-, 
urheilu- ja virkistyspalvelualueita koskevasta asemakaavan 
muutosehdotuksesta annetut lausunnot. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 9.12.2014 puoltaa 9.12.2014 
päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä. 

Asemakaavan muutos mahdollistaa Olympiastadionin kehittämisen 
monipuoliseksi tapahtumakeskukseksi rakennuksen tilojen muutoksilla, 
rakentamalla uusilla maanalaisia tiloja sekä liittämällä Olympiastadionin 
korttelialueeseen pohjoinen ja läntinen etupiha, Paavo Nurmen tien 
aluetta ja puistoaluetta Pallokentän ja Tahkontien puolelta. 

Olympiastadionille muodostettava tontti 14514/4 osoitetaan urheilu-, 
liikunta- ja kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi 
(YU), jolle saa rakentaa myös Olympiastadionia palvelevia näyttely-, 
museo-, kokous-, toimisto-, ravintola- ja muita yleisöpalvelutiloja. 
Korttelialueelle osoitetaan uusia maanalaisia liikunta-, ravintola-, 
kokous-, pysäköinti- ja huoltotiloja, Suomen Urheilumuseon laajennus 
(ym-1) ja pohjoiselle etupihalle kioski- ja tekniikkakatos (kt 1). Stadionin 
katsomot katetaan. 

Olympiastadionin sisäänkäynnit on suunniteltu järjestettäväksi 
uudelleen Stadionin pohjois- ja eteläpäädyistä. Tavoitteena on suurten 
yleisömäärien sujuva liikkuminen ja tarpeellisten turvajärjestelyjen 
toteuttaminen. Stadionin etukenttä nimetään Olympiastadioninaukioksi. 
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Kaavaehdotuksessa on määräys aukion myös suurten tapahtumien 
aikana vapaana pidettävästä, uudelleen linjattavan Tahkontien kautta 
Hammarskjöldintielle jatkuvasta jalankulku- ja baanareitistä. 

Osa Paavo Nurmen tietä liitetään Olympiastadionin korttelialueeseen 
yleisenä jalankulku- ja pyörätienä. Olympiastadionin 
kaupunkikuvalliseen sommitelmaan kuuluva Paavo Nurmen tien 
Stadionin tornille johtava suora osuus (pp/ht) tulee suunnitella 
Olympiastadionin arkkitehtuurin lähtökohdista shared place -tyyppisenä 
katuna. 

Asemakaavan muutosehdotuksessa on määräys Olympiastadionille ja 
katu-, puisto-, tori-, yleisen jalankulun ja pysäköintialueille tehtävistä 
valaistus- ja ympäristösuunnitelmista. 

Helsingin Olympiastadion ja sitä ympäröivä alue on suojeltu 
rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010) nojalla. Sen 
korjaus- tai muutostöitä koskevat määräykset annetaan 
suojelupäätöksessä. Olympiastadionin autopaikkavaatimus on enintään 
130 autopaikkaa ja polkupyöräpaikkavaatimus vähintään 240 paikkaa. 
Olympiastadionin huolto on suunniteltu maanalaisiin tiloihin, joihin ajo 
on Pohjoiselta Stadiontieltä yksikaistaisen ajoluiskan kautta. 
Pisararadan tilanvaraukset on merkitty asemakaavan 
muutosehdotuksen kortteli-, puisto-, katu- ja torialueille. 

Asemakaavan muutosehdotuksessa tontin 14514/4 maanpäällisten 
rakennusten kerrosala on 27 000 k-m², maanalaisten liikunta-, 
ravintola- ja kokoustilojen kerrosala 13 400 k-m² ja maanalaisten 
huolto- ja varastotilojen kerrosala 16 000 k-m². Olympiastadionin 
nykyiseen kerrosalaan 19 917 k-m² verrattuna muutosehdotuksessa on 
lisäystä 7 083 k-m² maanpäällisiä ja 29 400 k-m² maanalaisia tiloja. 
YU- ja VU-korttelialueille ja puistoalueelle saadaan sijoittaa 
maanalaisia teknisiä ja pysäköintitiloja. 

Muutosalueen pinta-ala on 75 985 neliömetriä, josta Olympiastadionin 
korttelialue (YU) on 61 241 neliömetriä. 

Asemakaavan muutos on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
ja oikeusvaikutteisen Yleiskaava 2002:n mukainen ja edesauttaa 
kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista. Maakuntakaavassa 
esitetyt seutuliikenteen radan ohjeellinen sijainti sekä 
kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeät alueet on 
otettu valmistelussa huomioon. Kaavaratkaisun lähtökohdat ja 
perustelut ilmenevät yksityiskohtaisemmin liitteenä olevasta 
selostuksesta. 
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Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 16.1. - 
16.2.2015. 

Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia. Ehdotuksesta ovat antaneet 
lausuntonsa liikuntavirasto, ympäristökeskus, yleisten töiden 
lautakunta, pelastuslautakunta, Liikennelaitos -liikelaitos (HKL), Helen 
Sähköverkko Oy, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä 
HSY, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja 
Museovirasto. 

Liikuntavirastolla (19.2.2015), ympäristökeskuksella (19.2.2015) ja 
Helen Sähköverkko Oy:llä (12.2.2015), ei ole huomautettavaa 
asemakaavan muutosehdotuksesta. Liikennelaitos-liikelaitos (HKL) 
(30.1.2015) toteaa, että HKL:n ilmoittamat asiat on otettu huomioon 
kaavaehdotusta laadittaessa. Pelastuslautakunta (20.1.2015) toteaa, 
että Olympiastadionista tulee laatia erillinen palotekninen suunnitelma, 
joka hyväksytetään pelastusviranomaisilla. 

Yleisten töiden lautakunta (17.2.2015) toteaa, että Stadionin tontin 
rajaa on siirrettävä niin, että Stadionin maanalaiset rakenteet ja kadun 
osuus sijaitsevat Stadionin tontilla, jos rakennusviraston 
mitoitusvaatimuksista halutaan poiketa. Olympiastadionin ympäristön 
tulee olla esteettömyyden erikoistason aluetta ja se tulee korjata 
kaavaselostukseen. 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY (20.2.2015), 
toteaa, että hulevesien järjestäminen tulee suunnitella ja tarvittavilta 
osin toteuttaa ennen Olympiastadionin kunnostusta. Olympiastadionin 
tontin kaakkoiskulmassa sijaitseva yleisen sekavesiviemärin johtokuja 
tulee merkitä asemakaavaan. 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että yleisten töiden lautakunnan ja 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY:n esittämät 
asiat on tarkistetussa asemakaavan muutosehdotuksessa otettu 
huomioon. Sekavesiviemäri sijaitsee tarkistetun asemakaavan 
muutosehdotuksen alueen ulkopuolella. 

Museovirasto (23.2.2015) toteaa, että asemakaavakarttaan tulee lisätä 
YU-korttelialuetta koskeva merkintä srs: Helsingin Olympiastadion ja 
sitä ympäröivä alue on suojeltu rakennussuojelulain/rakennusperinnön 
suojelemisesta annetun lain nojalla. Sen korjaus- ja muutostöitä 
koskevat määräykset on annettu suojelupäätöksessä. 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa 
lausunnossaan (9.2.2015), että korttelialuemerkintä YU tulee muuttaa 
merkinnäksi SRS, Rakennussuojelulain/Rakennusperinnön 
suojelemisesta annetun lain nojalla suojeltu alue. Olympiastadion ja 
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sitä ympäröivä alue on tarkoitus suojella rakennusperinnön 
suojelemisesta annetun lain nojalla. Sen korjaus- ja muutostöitä 
koskevat määräykset on annetaan suojelupäätöksessä. 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että asemakaavan muutoksen YU-
korttelialueen suojelumääräystä on tarkistettu Uudenmaan ELY-
keskuksen ja Museoviraston antamien lausuntojen mukaisesti. 

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

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Yleisten töiden lautakunnan lausunnon (17.2.2015) johdosta 
asemakaavan muutosehdotukseen on tehty seuraavat muutokset: 

 Olympiastadionin korttelialueeseen (YU/srs) on liitetty puiston ja 
Paavo Nurmen tien alueita siinä laajuudessa kuin niille on 
asemakaavan muutosehdotuksessa osoitettu Stadionin 
maanalaisia tiloja, sekä maanalaisiin tiloihin johtavan Stadionia 
palvelevan ajoluiskan alue. Kaavaselostusta on tarkistettu 
nimeämällä Olympiastadionin ympäristö esteettömyyden 
erityistason alueeksi. 

HSY:n vesihuollon lausunnon (20.2.2015) johdosta asemakaavan 
muutosehdotukseen on tehty seuraavat muutokset: 

 Asemakaavan muutosehdotukseen on lisätty määräys 
asemakaava-alueelle laadittavasta hulevesien 
hallintasuunnitelmasta ennen rakennusluvan myöntämistä. 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnon 
(9.2.2015) ja Museoviraston lausunnon (23.2.2015) johdosta 
asemakaavan muutosehdotukseen on tehty seuraavat muutokset: 

 Asemakaavan rakennussuojelumääräys on tarkistettu 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja 
Museoviraston lausuntojen mukaisesti muotoon: "(YU/srs) 
Helsingin Olympiastadion ja sitä ympäröivä alue on suojeltu 
rakennussuojelulain/rakennusperinnön suojelemisesta annetun 
lain nojalla. Sen korjaus- ja muutostöitä koskevat määräykset 
annetaan suojelupäätöksessä." 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on muuttanut asemakaavan 
muutosehdotusta jatkosuunnittelun johdosta seuraavasti:

 Olympiastadionin aitaamista koskeva määräys on poistettu. 
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 Kaavamääräys tapahtuma-aikaisista kioski-, mainos- ja muista 
rakennelmista ja niiden sijoittamisesta ja opasteista laadittavasta 
yleissuunnitelmasta on ulotettu koskemaan myös 
Olympiastadioninaukioon liittyviä ulkotiloja.

 YU/srs-korttelialueen itäpuolelle on lisätty varaus maanalaisille 
liikuntatiloille (kaavamääräys ma-2) 

 Urheilu- ja virkistyspalvelujen alueen (VU) ma-2 -merkitylle 
alueelle osoitettu maanalainen rakennusoikeus on poistettu. 

 Asemakaava-aluetta on vähäisessä määrin supistettu alueen 
kaakkoiskulmassa Tahkontien kohdalla. 

Lisäksi kaavakarttaan ja kaavaselostukseen on tehty joitakin 
teknisluonteisia tarkistuksia, jotka eivät muuta ehdotuksen sisältöä. 

Jatkotoimenpiteet

Kaava-alueeseen ei liity maankäyttösopimusmenettelyä. 

Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä tehdyt muutokset eivät ole 
olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. 
Muutoksista on neuvoteltu asianomaisten hallintokuntien, 
rakennusviraston ja liikuntaviraston kanssa.

Lisätiedot
Martin Bunders, arkkitehti, puhelin: 310 37203

martin.bunders(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 17.02.2015 § 80

HEL 2013-005421 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Olympiastadionin peruskorjaussuunnittelussa on esitetty Stadionin 
maanalaisia tiloja yleisellä katualueella kulkevan jalankululle ja 
polkupyöräilylle varatun kadun (pp/h) alle. Kadulla on huoltoajo sallittu. 
Alue sijaitsee Pallokentän ja Stadionin välissä. Yleisillä alueilla 
rakenteiden suunnittelussa noudatetaan rakennusviraston rakenteiden 
mitoitusvaatimuksia. Tontin rajaa on siirrettävä niin, että Stadionin 
maanalaiset rakenteet ja kyseisen kadun osuus sijaitsevat Stadionin 
tontilla, jos rakennusviraston mitoitusvaatimuksista halutaan poiketa. 
Tontilla kuormavaatimukset voidaan määritellä kiinteistön tarpeiden 
mukaan. Yleisten töiden lautakunta katsoo, että avoin kulkuyhteys 
kevyen liikenteen reitillä tulee varmistaa kaikissa tilanteissa. Stadionin 
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tapahtumien aikaan voidaan kuitenkin kevyen liikenteen reitillä oleva 
liikenne ohjata tilapäisesti muuta reittiä pitkin, esimerkiksi Urheilukadun 
kautta.  

Olympiastadionin ympäristön tulee olla esteettömyyden erikoistason 
aluetta. Tämä tulee korjata kaavaselostukseen.

Kaupunki on varannut hankkeen rahoitukseen 50 %:n osuuden, joka on 
arviolta 104,5 miljoonaa euroa. Kaavaselostuksessa ei ole eritelty 
yleisten alueiden muutosten kustannuksia. Reittien uusimisen 
kustannuksiksi on rakennusvirastossa arvioitu 1,5 miljoonaa euroa. 
Tähän ei sisälly Olympiastadionin edusaukion eli Stadionin etukentän 
peruskorjauskustannuksia. 

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosta nro 12310 
edellä esitetyin huomautuksin.

Käsittely

17.02.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos: Lisätään lausuntoehdotuksen toisen kappaleen 
loppuun seuraavat virkkeet: "Yleisten töiden lautakunta katsoo, että 
avoin kulkuyhteys kevyen liikenteen reitillä tulee varmistaa kaikissa 
tilanteissa. Stadionin tapahtumien aikaan voidaan kuitenkin kevyen 
liikenteen reitillä oleva liikenne ohjata tilapäisesti muuta reittiä pitkin, 
esimerkiksi Urheilukadun kautta."

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

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

anu.kiiskinen(a)hel.fi
Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

Liikuntavirasto 17.2.2015

HEL 2013-005421 T 10 03 03

Asemakaavan muutoksella Olympiastadionille muodostettava tontti
14514/4 osoitetaan urheilu-, liikunta- ja kulttuuritoimintaa palvelevien
rakennusten korttelialueeksi (YU), jolle saa rakentaa myös 
Olympiastadionia
palvelevia näyttely-, museo-, kokous-, toimisto-, ravintola- ja
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muita yleisöpalvelutiloja.

Asemakaavanmuutoksen tavoitteena on luoda edellytykset 
Olympiastadionin
kehittämiselle monipuoliseksi tapahtumakeskukseksi rakennuksen
tilojen muutoksilla, rakentamalla uusilla maanalaisia tiloja ja
laajentamalla Olympiastadionin korttelialuetta.

Olympiastadionin korttelialueeseen liitetään Stadionin läntinen etupiha 
ja Olympiastadionin käytössä oleva pohjoinen etupiha sekä 
puistoaluetta Tahkontien puolella. Lisäksi
kaavassa osoitetaan eräitä puisto-, urheilu- ja virkistyspalveluiden 
alueita ja niiden maanalaisia tiloja Olympiastadionin liikunta-, ravintola-, 
kokous-, pysäköinti-, huolto- ja teknisten tilojen käyttöön.

Asemakaavanmuutoksessa on Stadionin peruskorjaus- ja 
laajentamishankkeen
mukaisen rakennusoikeuden lisäksi esitetty tilanvarauksia 
hankkeeseen kuulumattomille maanalaisille tilanvarauksille, joihin saa 
sijoittaa liikunta-, huolto-, ja teknisiä tiloja ja huolto, varasto- ja teknisiä 
tiloja.

Liikuntavirastolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoksesta.

Lisätiedot
Hanna Lehtiniemi, arkkitehti, puhelin: 310 87723
Antti Salaterä, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 87783

Ympäristölautakunta 10.02.2015 § 57

HEL 2013-005421 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antoi 
ympäristökeskus.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

juha.korhonen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 30.1.2015
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HEL 2013-005421 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt HKL:ltä lausuntoa Taka-Töölön 
asemakaavan muutoksesta nro 12310. Suunnittelualue sisältää 
Olympiastadionin ja sen viereisiä urheilu-, puisto- ja katualueita.  
Suunnitelmassa maanalaisia alueita Stadionin viereisillä puisto- ja 
urheilualueilla osoitetaan Olympiastadionin liikunta-, pysäköinti-, huolto- 
ja teknisten tilojen käyttöön. Stadionin etukenttä suunnitellaan 
torialueeksi. Olympiastadionia sivuavia kevyen liikenteen reittejä 
selkeytetään.

Helsingin kantakaupungin alueelle, Pasilasta etelään suunnitellaan 
lähes kokonaan maanalaista Pisararata-rautatietä. Osa Pisararadan 
maanalaista tunnelia sijoittuu suunnittelualueelle Stadionin etukentän ja 
puiston alueelle.

HKL on lausunut ko. kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
seuraavaa:

HKL kannattaa hyvien kulkuyhteyksien mahdollistamista 
Olympiastadionilta suunnitteilla olevan Pisararadan Töölön asemalle 
sekä nykyisille joukkoliikennepysäkeille. Pisararadan tarvitseman 
maanalaisen tilan, pystykuilujen ja muiden teknisten tilojen varaukset 
tulee mahdollisuuksien mukaan huomioida kaavasuunnittelussa.

Olympiastadionin logistiikkaa suunniteltaessa on huomioitava tavara- ja 
matkustajaliikenteen, mm. taksien, reitit siten, että ne eivät häiritse 
aluetta kiertävää raitioliikennettä Helsinginkadulla, Mannerheimintiellä 
tai Nordenskiöldinkadulla. Lisäksi stadionin vieraiden kulku 
raitiovaunupysäkeille tulee säilyttää mahdollisimman esteettömänä ja 
häiriöttömänä.

HKL:n ilmoittamat asiat on otettu huomioon kaavaehdotusta 
laadittaessa. Liikennelaitoksella ei ole lisättävää edellä mainittuihin 
kommentteihin.

26.11.2014 Lausunto annettu

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

jaakko.laurila(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 20.01.2015 § 11

HEL 2013-005421 T 10 03 03
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Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Olympiastadionin 
asemakaavan muutoksesta (nro 12310):

Olympiastadionista muutoksineen tulee laatia erillinen palotekninen 
suunnitelma, joka hyväksytetään pelastusviranomaisella. 
Olympiastadion koostuu olemassa olevasta suojelluista ja 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaista rakennusosista sekä nyt 
suunnitelluista uudisrakennuksista. Näiden yhdistämiseen sekä 
Olympiastadionin palo- ja pelastusturvallisuuden tason saattamiseen 
suurille yleisötilaisuuksille soveltuvaksi liittyy useita paloteknisiä 
haasteita ja yhteensovittamistarpeita. 

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Katja Seppälä, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31236

katja.seppala(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 09.12.2014 § 405

HEL 2013-005421 T 10 03 03

Ksv 0789_4, Pohjoinen Stadiontie 4, Tahkontie 2, Paavo Nurmen tie 1, Hammarskjöldintie 4, 
karttalehti G4

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 9.12.2014 päivätyn 14. kaupunginosan (Taka-Töölö) korttelin 
514 tontin 3 ja puisto-, katu-, urheilu- ja virkistyspalvelualueita 
koskevan asemakaavan muutosehdotuksen nro 12310 
hyväksymistä

 asemakaavan muutosehdotuksen asettamista nähtäville 30 
päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti. 

Samalla lautakunta päätti

 antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin 
mielipiteisiin
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 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat 
lausunnot

 valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen 
vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta 
ehdotuksen sisältöä.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Martin Bunders, arkkitehti, puhelin: 310 37203

martin.bunders(a)hel.fi
Raila Hoivanen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37482

raila.hoivanen(a)hel.fi
Mika Kaalikoski, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37433

mika.kaalikoski(a)hel.fi
Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37250

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

anu.lamminpaa(a)hel.fi
Maija Lounamaa, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37258

maija.lounamaa(a)hel.fi
Leena Makkonen, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37262

leena.makkonen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 9.5.2014

HEL 2013-005421 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1156-00/14 ja 
kaavaluonnoksesta (14.ko Taka-Töölö, Olympiastadion) 5.5.2014 
mennessä.

Aluesuunnittelija Anu Kiiskinen ja Marko Jylhänlehto toimivat 
rakennusviraston kaavayhteistyön yhteyshenkilöinä eteläisessä 
suurpiirissä.

Paavo Nurmen tie on asemakaavaluonnoksessa esitetty 
levennettäväksi jalankulku-, pyöräily- ja huoltoreitiksi. Tällä 
vahvistetaan etelä-pohjoissuuntaista reittiä keskuspuiston sisällä. 
Paavo Nurmen kadulle on sijoitettu myös Stadionin alle johtava 
ajoramppi. Jatkosuunnittelussa on huomioitava Paavo Nurmen kadun 
reunavyöhyke ja muutosten vaikutus näkymiin ja maisemaan.
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Jatkosuunnittelussa on huomioitava Pisararadan 
maanalaistenrakenteiden sovittaminen asemakaavamuutosalueelle. 
Yleisillä alueilla Pisararadan rakenteiden kantavuuden mitoituksen 
tulee vastata katualueen mitoitusvaatimuksia.

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 14.4.2014

HEL 2013-005421 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 7.4.2014

Museoviraston ja Helsingin kaupunginmuseon / Keski-Uudenmaan 
maakuntamuseon yhteistyösopimuksen mukaisesti Museovirasto antaa 
lausunnon rakennussuojelulain nojalla suojellun Olympiastadionin 
kaavahankkeesta.

Lisätiedot
Anne Mäkinen, yksikön päällikkö, puhelin: +358 9 310 36486

anne.makinen(a)hel.fi
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§ 195
Jätkäsaaren eräiden tonttien sekä satama- ja katualueiden 
asemakaavan muuttaminen (nro 12272, Terassitalokortteli)

HEL 2011-006089 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä 20. kaupunginosan (Länsisatama) korttelin 20017 tonttien 12 
ja 14, korttelin 20026, korttelin 20027 osaa tonttia 1 sekä satama- ja 
katualueiden asemakaavan muutoksen 21.10.2014 päivätyn ja 
9.6.2015 muutetun piirustuksen nro 12272 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12272 kartta, päivätty 
21.10.2014, muutettu 9.6.2015

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12272 selostus, päivätty 
21.10.2014, muutettu 9.6.2015, päivitetty Kslk:n 9.6.2015 päätöksen 
mukaiseksi

3 Tehdyt muutokset
4 Havainnekuva 21.10.2014
5 Havainnekuva_suunnitelma
6 Tilastotiedot
7 Vuorovaikutusraportti 21.10.2014 liitteineen, täydennetty 9.6.2015
8 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut-
kuntayhtymä/Vesihuolto
Helen Sähköverkko Oy

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos mahdollistaa asumisen, palveluiden, 
pysäköinnin, liike- ja toimitilojen rakentamisen Jätkäsaaren 
Saukonpaateen. Tiivis rakentaminen, maamerkkirakennukset ja 
Laivapojanaukion laajentaminen uusine palveluineen rikastuttavat 
Jätkäsaaren kaupunkikuvaa. 

Alue on pääosin rakentamatonta entistä satamakenttää, jota rajaavat 
itä-, länsi- ja pohjoispuolella Ruoholahteen ja Jätkäsaareen 1990-
luvulta alkaen toteutetut toimitila- ja asuinkerrostalokorttelit.

Voimassa olevissa asemakaavoissa alueella on opetustoimintaa 
palvelevien rakennusten, lähipalvelurakennusten ja autopaikkojen 
korttelialueet sekä Laivapojanaukio. 

Laivapojanaukiolla sijaitseva sataman hallintorakennus ja puhelinkoppi, 
suojellaan rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaina. 

Alueen yhteenlaskettu rakennusoikeus on 35 770 k-m², missä on 
nykyiseen nähden lisäystä 23 150 k-m². Rakennusoikeus jakautuu 
hankkeiden toteuttamismuodosta riippuen seuraavasti:

Asunnot vähintään 6 035 k-m² ja enintään 15 525 k-m², joka vastaa 
vähintään noin 210 asukasta ja enintään 540 asukasta.

Toimitilat ja palvelut vähintään 20 245 k-m² ja enintään 29 735 k-m², 
joka vastaa vähintään noin 770 työpaikkaa ja enintään noin 1 150 
työpaikkaa.

Esittelijän perustelut
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Asemakaavan muutos on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
ja pääperiaatteiltaan oikeusvaikutteisten yleiskaavojen mukainen ja 
edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista. 

Asemakaava-alueesta osa sisältyy Yleiskaava 2002:n ja osa 
Jätkäsaaren osayleiskaavan alueeseen. Yleiskaava 2002:een sisältyvä 
alue on asuin- ja työpaikka-aluetta, osayleiskaavaan sisältyvä alue 
työpaikka-aluetta. Osayleiskaavassa työpaikka-alueeksi merkitylle 
alueelle osoitetaan asemakaavassa asumista.

Kaavaratkaisun lähtökohdat, perustelut ja osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman mukaiset vaikutusten arvioinnit ilmenevät 
yksityiskohtaisemmin liitteenä olevasta selostuksesta.

Alueen sijainti ja maanomistus

Alue sijaitsee Välimerenkadun ja Länsisatamankadun risteyksen 
pohjoispuolella. Helsingin kaupunki omistaa alueen maa-alan.

Asemakaavan muutoksen sisältö

Jätkäsaaren osayleiskaavassa osoitetun Jätkäsaaren kaupallisen 
keskuksen läheisen sijainnin ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien 
johdosta alue on suunniteltu maankäytöltään tehokkaasti 
rakennettavana toimitila- ja asuinalueena. 

Kolmesta kymmeneen kerrosta korkea asuinkerrostalo muodostaa 
Saukonpaadenpuiston kaupunkikuvallisen päätteen. Kahdeksan 
kerrosta korkea eritysasumiselle osoitettu asuinkerrostalo ja kolmesta 
kahteentoista kerrokseen korkea toimitilarakennus rajaavat 
Välimerenkadun katutilaa. Nykyinen kaksikerroksinen pysäköintilaitos 
muutetaan kuusikerroksiseksi. Laivapojanaukiota laajennetaan ja 
elävöitetään liiketiloilla. Lars Sonckin vuonna 1929 suunnittelema 
sataman hallintorakennus ja samalta ajalta oleva puhelinkoppi 
suojellaan. Alkuperäisellä paikallaan säilynyt betoninen puhelinkoppi on 
harvinaisuus Helsingissä. 

Messipojankujaa kavennetaan ja kadunvarsipysäköinti muutetaan 
kadunsuuntaiseksi. Kortteleiden ajoyhteydet järjestetään 
Messipojankujan ja Messitytönkujan kautta.

Kaava-alueelle tulevat uudet kadut, Helvi Leiviskän kuja ja 
Laivapojankuja, on nimetty nimistötoimikunnan esityksen mukaisesti.

Asemakaavamuutoksen vaikutukset

Kaavan toteuttaminen tiivistää raideliikenteeseen tukeutuvaa 
yhdyskuntarakennetta, monipuolistaa Jätkäsaaren työpaikka- ja 
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palvelutarjontaa ja mahdollistaa monimuotoisen ja korkealaatuisen 
kaupunkikuvan. Liikenne lisääntyy Messipojankujalla ja 
Messitytönkujalla mutta on vähäistä.

Kaavan toteuttamisen kustannukset ovat noin 3 miljoonaa euroa ja 
tonttitulot noin 18 miljoonaa euroa. Alueen rakentaminen voidaan 
aloittaa heti kaavan tultua lainvoimaiseksi ja ajoittuu arviolta vuosille 
2015 - 2018. Pilaantuneen maaperän puhdistustarve on arvioitava 
ennen rakentamista, muutoin alueen käyttöönotto ei vaadi 
esirakentamista.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman mukaisesti. Kaavaluonnoksen valmistelun aikana 
on järjestetty kaksi yleisötilaisuutta.

Viranomaisyhteistyö ja mielipiteet

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty 
viranomaisyhteistyötä asianomaisten Helsingin kaupungin 
hallintokuntien kanssa. Kannanotot on otettu valmistelussa huomioon.

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on esitetty kirjeitse 30 
mielipidettä, joista yksi koski osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja 29 
asemakaavan muutosluonnosta. Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty 
keskustelutilaisuuksissa.

Saadut mielipiteet kohdistuivat palveluihin, rakentamisen korkeuteen ja 
määrään, liikenteeseen, pysäköintiin, kaupunkikuvaan, katutilojen 
leveyksiin, turvallisuuteen ja terveellisyyteen, vaikutuksiin koskien 
lähiympäristön asuntojen arvoa, toteuttamiseen ja vuorovaikutukseen.

Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, että kaava-alueen 
rakennusten varjostavuutta on vähennetty sijoittamalla matalia 
rakennuksia Messipojankadun varrelle. Alueelle on merkitty 
toimitilarakentamisen korttelialue jolle saa sijoittaa julkisia palveluita. 
Kaavaluonnoksen nähtävillä olon yhteydessä on järjestetty 
keskustelutilaisuus ja lisäksi tapaaminen kaavan valmistelijan ja 
tapaamista toivoneiden osallisten kesken.

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään tiivistelmät 
viranomaiskannanotoista ja mielipiteistä sekä niiden vastineet 
laajemmin. Vuorovaikutusraportin liitteenä on muistio 
keskustelutilaisuudesta.
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Asemakaavan muutos on ollut julkisesti nähtävillä 14.11.-15.12.2014.

Ehdotuksesta on tehty 3 muistutusta. 

Muistutukset ja niiden johdosta tehdyt muutokset

Saadut muistutukset kohdistuivat rakentamisen määrään ja 
korkeuteen, katualueiden leveyteen ja istutuksiin.

Muistutukset on otettu huomioon siten, että kaavaan on lisätty määräys 
koskien viherkattojen rakentamista. Muilta osin ehdotusta ei ole 
muistutusten johdosta muutettu.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan kunnan perusteltuna kannanottona 
antamat vastineet muistutuksiin ilmenevät vuorovaikutusraportista.

Lausunnot ja niiden johdosta tehdyt muutokset

Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa Liikennelaitos-liikelaitos, 
Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, Helsingin seudun ympäristöpalvelut 
-kuntayhtymä, opetustoimi, kaupunginmuseo, pelastuslautakunta, 
yleisten töiden lautakunta, rakennusvalvontavirasto, 
kiinteistölautakunta, ympäristökeskus ja Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus. Saadut lausunnot olivat yksimielisiä.

Ehdotuksesta on lisäksi pyydetty opetusviraston/-lautakunnan, sosiaali- 
ja terveysviraston/-lautakunnan, varhaiskasvatusviraston ja Helsingin 
seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) lausunnot. Näillä ei ole ollut 
lausuttavaa tai kommentoitavaa. Aiemmassa suunnitteluvaiheessa 
esitetyt kannanotot ilmenevät päätöshistoriasta ja 
vuorovaikutusraportista. Hallintokunnilla ei ole vireillä kaava-alueelle 
sijoittuvia hankkeita.

ELY -keskus katsoo lausunnossaan, että osayleiskaava on ollut 
riittävästi asemakaavoituksen ohjeena ja poikkeamaa osayleiskaavasta 
voidaan pitää vähäisenä. Lausunnossa esitetään huomautuksia, jotka 
koskevat Länsisatamankadun ja Välimerenkadun varren 
ilmanlaatuvyöhykkeiden ja julkisivuille kohdistuvan melutason ja 
ilmanlaatuvyöhykkeiden huomioon ottamista asuntojen ja 
asuntoparvekkeiden sijoittamisessa ja niitä koskevissa määräyksissä. 
Historiallisten rakennusten arvot ja kulttuuriympäristö on huomioitu 
asemakaavan muutoksessa.

Kaupunginmuseolla, pelastuslautakunnalla, ympäristökeskuksella, 
Helen Oy:llä ja Helen Sähköverkko Oy:llä ei ollut ehdotukseen 
huomautettavaa. 
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Muissa lausunnoissa esitettiin joukkoliikenteeseen, liikenteen 
ympäristövaikutuksiin, liike- ja toimitiloihin, rakennussuojeluun, 
esteettömyyteen, toteutuskustannuksiin, rakennettavuuteen, 
kaupunkikuvaan, ympäristövaikutuksiin ja autopaikkamääriin 
kohdistuvia huomautuksia. 

Lausunnot ilmenevät kokonaisuudessaan päätöshistoriasta ja niiden 
referaatit sekä lausuntoihin annetut vastineet ovat 
vuorovaikutusraportissa.

Lausunnot on otettu huomioon siten, että kaavan Asuinrakennusten 
korttelialue (AK) -kaavamerkintä on muutettu muotoon Asuin-, liike- ja 
toimitilarakentamisen korttelialue (AL-1). Lisäksi on lisätty määräyksiä 
koskien meluntorjuntaa, kattoterasseja, julkisivumateriaaleja, asuntojen 
ulko-oleskelupaikkoja, talotekniikkaa ja istutuksia. Selostukseen on 
tehty lisäyksiä koskien rakennettavuutta, meluntorjuntaa ja 
esteettömyyttä.

Tehdyt muutokset ilmenevät yksityiskohtaisesti liitteestä ja 
kaavaselostuksesta.

Jatkotoimenpiteet

Ehdotus koskee valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin kuulumatonta 
aluetta.

Lopuksi

Päätösesitys on kaupunkisuunnittelulautakunnan tarkistaman esityksen 
mukainen. Lautakunnan esitys oli yksimielinen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12272 kartta, päivätty 
21.10.2014, muutettu 9.6.2015

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12272 selostus, päivätty 
21.10.2014, muutettu 9.6.2015, päivitetty Kslk:n 9.6.2015 päätöksen 
mukaiseksi

3 Tehdyt muutokset
4 Havainnekuva 21.10.2014
5 Havainnekuva_suunnitelma
6 Tilastotiedot
7 Vuorovaikutusraportti 21.10.2014 liitteineen, täydennetty 9.6.2015
8 Osa päätöshistoriaa
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Oheismateriaali

1 Sijantikartta
2 Ilmakuva

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut-
kuntayhtymä/Vesihuolto
Helen Sähköverkko Oy

Tiedoksi

Kaupunginmuseo
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
Opetusvirasto
Pelastuslautakunta
Rakennusvalvontavirasto
Sosiaali- ja terveysvirasto
Varhaiskasvatusvirasto
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristölautakunta

Päätöshistoria
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Kaupunginhallitus 10.08.2015 § 696

HEL 2011-006089 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 20. kaupunginosan 
(Länsisatama) korttelin 20017 tonttien 12 ja 14, korttelin 20026, 
korttelin 20027 osaa tonttia 1 sekä satama- ja katualueiden 
asemakaavan muutoksen 21.10.2014 päivätyn ja 9.6.2015 muutetun 
piirustuksen nro 12272 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta 
ilmenevin perustein.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 09.06.2015 § 184

HEL 2011-006089 T 10 03 03

Ksv 1601_2, Länsisatamankatu 18, karttaruutu G2

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle

 21.10.2014 päivätyn ja 9.6.2015 muutetun 20. kaupunginosan 
(Länsisatama, Jätkäsaari) korttelin 20017 tonttien 12 ja 14, 
korttelin 20026, korttelin 20027 osan tonttia 1 sekä satama- ja 
katualueiden asemakaavan muutosehdotuksen nro 12272 
hyväksymistä ja etteivät tehdyt muistutukset ja annetut 
lausunnot anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Muutokset 
ilmenevät yksityiskohtaisesti esityslistan liitteestä ja 
kaavaselostuksesta

 ettei kaavan muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

Lisäksi lautakunta päätti 

 antaa kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksestä ja 
vuorovaikutusraportista ilmenevät vastaukset kaupungin 
perusteltuna kannanottona tehtyihin muistutuksiin.
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28.10.2014 Ehdotuksen mukaan

21.10.2014 Pöydälle

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Jari Huhtaniemi, arkkitehti, puhelin: 310 37197

jari.huhtaniemi(a)hel.fi
Anna Nervola, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37135

anna.nervola(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 22.01.2015 § 42

HEL 2011-006089 T 10 03 03

Kiinteistökartta 49/671 495, Länsisatamankatu ja Välimerenkatu

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle Helsingin 
kaupungin 20. kaupunginosan (Länsi-Satama) korttelin nro 20017 
tontteja nrot 12 ja 14, korttelin nro 20027 osaa tontista nro 1 sekä katu- 
ja satama-aluetta koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta nro 
12272 seuraavan lausunnon:

Yleistä

Alue sijaitsee Jätkäsaaressa Länsisatamankadun ja Välimerenkadun 
risteysalueen pohjoispuolella rajautuen Docrates-sairaalan 
toimitilakortteliin. Helsingin kaupunki omistaa kaavamuutosalueen, 
josta kaupunginhallitus ei ole vielä varannut tontteja hankkeille.

Kiinteistölautakunta pitää tonttitehokkuutta ja korttelin monipuolista 
palvelurakennetta sekä yritystoiminnan että matkailun kannalta pääosin 
hyvänä.

Alueen suunnitteluratkaisusta

Kaava-alue käsittää korttelialueita asuinkerrostalo- (AK), toimitila- (KL-
1) ja palvelurakennuksille (P) sekä erityisasumiseen (AKS). 
Asemakaavaluonnos mahdollistaa kolmesta kahteentoista kerroksisten 
rakennusten rakentamisen. Kaavan kustannustehokkuutta heikentää 
vaatimus vaihtelevasta kerroskorkeudesta. Autopaikat ja asuntopihat 
vaativat yhteisjärjestelyä niin rakentamisen kuin ylläpidonkin osalta. 
Toisaalta hankkeiden mahdollisesti eriaikainen toteutuminen voi johtaa 
tilapäisiin pysäköintijärjestelyihin.
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Toimistotonttimarkkinoista

Viime aikoina on korostunut, että toimistotyöpaikat syntyvät parhaiten 
raskaan raideliikenteen asemien läheisyyteen. Kaupungilla on varsin 
rajallinen määrä toimitilatonttitarjontaa riittävän lähellä 
raideliikenneasemia. Erityisesti Etelä- ja Länsi-Helsingin alueella 
kysyntä saattaa yleisen taloustilanteen kohentuessa ylittää tarjonnan. 
Länsimetro lisää tonttikysyntää asemien tuntumassa sekä Helsingin 
että Espoon puolella. Salmisaaren nykyisten toimistokäyttäjien mukaan 
alue ei ole riittävän hyvin saavutettavissa ja muun muassa sen vuoksi 
alueen rakentaminen on hidastunut.

Helsingin nykyinen yritystonttivaranto ei sijainniltaan ja laadultaan 
vastaa kaikilta osin käyttäjien ja sijoittajien kysyntään. Helsingin 
kilpailukyvyn säilyttämisen kannalta olisi tärkeää mahdollistaa yritysten 
sujuva toiminta kaupungissa. Helsinki on strategiansa mukaisesti 
vuonna 2016 Suomen yritysmyönteisin kaupunki, minkä tulee heijastua 
myös yritystonttitarjontaan.

Vetovoimainen toimitila-alue Jätkäsaareen

Kiinteistölautakunta toteaa, että kaava-alueen Länsisatamankadun 
varsi tulisi suunnitella kokonaan toimitilakäyttöön, kuten kiinteistövirasto 
on asemakaavan suunnittelupalavereissa sekä lausunnossaan 
asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja 
kaavaluonnoksesta tuonut varsin johdonmukaisesti ja selkeästi esille.

Alue on Jätkäsaaren viimeinen rakentamaton paikka, josta on vielä 
kohtuullinen kävelymatka, noin 600 metriä, Ruoholahden 
metroasemalle.

Autopaikoista

Toimistojen tilatehokkuus on viime vuosina voimakkaasti kasvanut. 
Asemakaavaehdotuksessa on toimistotiloille ehdotettu 
pysäköintinormiksi enintään 1 ap/350 k-m². Toimistotilalle, jonka 
rakennusoikeus on esimerkiksi 5 800 k-m² (4 600 htm²), saisi siis 16 
autopaikkaa. Noin 4 600 huoneistoneliömetrin toimistossa työskentelee 
nykyisellä tilatehokkuudella (15 htm²/hlö) yli 300 henkilöä.

Kiinteistölautakunta toteaa pysäköintipaikkojen määrän 
riittämättömäksi. Jätkäsaaren pysäköintinormi on laadittu alueen 
ensimmäisen asemakaavan yhteydessä, jolloin toimistotilojen käyttö oli 
huomattavasti nykyistä tehottomampaa. Nykyisellä tilatehokkuudella 
työntekijöiden määrä vaatii siis vähintään kaksi kertaa enemmän 
pysäköintipaikkoja.
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Kiinteistölautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotusta 
edellyttäen, että edellä mainitut seikat otetaan huomioon.

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 13.01.2015 § 10

HEL 2011-006089 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutos mahdollistaa asumisen, palveluiden, 
pysäköinnin, liike- ja toimitilojen rakentamisen Jätkäsaaren 
Saukonpaateen. Muutos koskee myös Laivapojan aukiota.

Aukiolle ehdotettu kahvilarakennus (Y2) on todennäköisesti liian pieni 
nykyvaatimusten mukaisen ja kannattavan kahvilatoiminnan 
järjestämiseen. Kokemus on osoittanut, että yrittäjät haluavat 
suurempia tiloja, ja he myös hakevat herkästi poikkeamispäätöksiä liian 
pieniin kerrosalamääräyksiin. Esitetty rakennusala on hyvin kapea 
kaksikerroksiselle rakennukselle.

Suojeltava puhelinkioskin museaalisen arvon säilyminen tulee 
määritellä kaavamääräyksissä tarkemmin. Jos rakenne ei ole 
museaalisesti arvokas tai sen säilymistä ei voida turvata, sen suojelu 
asemakaavamääräyksellä on turhaa ja määräys tulee poistaa.

Erityis- ja palveluasumisen korttelien ympäristö tulee olla 
esteettömyyden erikoistason aluetta. Kaavaselostuksessa todetaan, 
että alue on pääosin esteettömyyden kannalta ”normaalia tasoa”. Katu- 
ja aukioympäristön tulee olla yleisesti vähintään esteettömyyden 
perustasoa. Erityis- ja palvelurakennusten ympäristöt tulee olla 
esteettömyyden erikoistasoa. 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on arvioinut kustannuksiksi yleisten 
alueiden muutostöiden osalta noin 2 miljoonaa euroa. 

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosta nro 12272 
edellä esitetyin huomautuksin.
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Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

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

anu.kiiskinen(a)hel.fi
Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 16.12.2014 § 142

HEL 2011-006089 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi Jätkäsaaren Terassikorttelin asemakaavan 
muutosehdotuksesta (nro 12272) seuraavan lausunnon.

Pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavan 
muutokseen nro 12272.

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

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Kimmo Kartano, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 0403514306

kimmo.kartano(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 12.12.2014

HEL 2011-006089 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt HKL:ltä lausuntoa koskien 
Länsisataman kaupunginosan alueella tehtävää asemakaavan 
muutosta. Suunnittelualue sijaitsee Jätkäsaaressa Länsisatamankadun 
ja Välimerenkadun risteysalueen pohjoispuolella rajautuen 
Messitytönkujaan, Messitytönkatuun ja Docrates-sairaalan 
toimitilakortteleihin.

Jätkäsaarenalueella liikennöivät  raitiolinjat 8 ja 9. Jätkäsaaren 
raitiotieliikenneverkostoa laajennetaan alueella maankäytön 
kehittymisen myötä. Suunnittelualueella kortteliin 20017 ollaan 
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kaavoittamassa erityisasumisen korttelialue. Suunnitelmassa ko. 
kortteliin on merkitty alueen osa yhdyskuntateknisen huollon tiloille, 
jossa sijaitsee olemassa oleva raitiotieliikenteen sähkönsyöttöasema.

HKL on lausunut asemakaavaluonnoksesta 24.10.2014 seuraavaa:

Korttelin 20017 alueella sijaitsevan raitioliikenteen sähkösyöttöaseman 
ympärille kaavoitettaessa on huomioitava raitioliikenteen 
sähkönsyöttöaseman toimintaedellytykset ja vaikutukset 
rakennettavaan ympäristöön. Myös rakentamisen aikana 
sähkönsyöttöasema on oltava käytössä ja huollettavissa (huoltoreitti 
käytettävissä, ilmanottoaukkoja ei tule peittää).

Sähkönsyöttöasemaa ympäröivän rakennuksen suunnittelussa 
huomioitavia seuraavat seikat:

-syöttöasemasta aiheutuu magneettikenttiä
-syöttöaseman huoltoliikennettä varten on jätettävä autopaikka ja 
ajoyhteys parkille, syöttöasemalle oltava haalausreitti
-kaapelointireitti syöttöasemalta Välimerenkadulle pidettävä vapaana ja 
oltava kaivettavissa kaapelivikojen varalta
-sähkönsyöttöasemasta aiheutuu runkoääniä (muuntajan 
matalataajuiset äänet).

Kaavoituksessa huomioitava, että Välimerenkadulle on suunnitteilla 
raitiotielinja. Raitiotievaunun liikkumisesta aiheutuu melu- ja 
tärinähaittoja. Raitiovaunurata, ajojohtimet, pylväät ja ripustukset 
vaativat oman tilansa Välimerenkadulla ja Länsisatamankadulla.

HKL:n kannanotto on huomioitu kaavan valmistelussa. 
Liikennelaitoksella ei ole tällä hetkellä lisättävää aiemmin lausuttuun 
kannanottoon.

24.10.2014 Lausunto annettu

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

jaakko.laurila(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 09.12.2014 § 372

HEL 2011-006089 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon antoi ympäristökeskus. 
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Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta, koska se koskee asian 
valmistelua (KuntaL 91 §).

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Anu Haahla, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 28916

anu.haahla(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 2.12.2014

HEL 2011-006089 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 7.11.2014

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

Asemakaavan muutos mahdollistaa asumisen, palveluiden, 
pysäköinnin, liike- ja toimitilojen rakentamisen Jätkäsaaren 
Saukonpaateen. Alueella on tällä hetkellä opetustoimintaa palvelevien 
rakennusten, lähipalvelurakennusten ja autopaikkojen korttelialueet

sekä Laivapojanaukio. 

Kaava-alueella on useita kaupunkikuvallisia tavoitteita. 
Saukonpaadenpuiston päätteeksi on suunniteltu maamerkkirakennus, 
Terassitalokortteli. 

Laivapojanaukiolla sijaitseva punatiilinen sataman hallintorakennus on 
rakennettu 1930-luvun alussa. Sen suunnittelijana oli arkkitehti Lars 
Sock, joka suunnitteli useita sataman toimintoihin liittyviä rakennuksia.  
Aukiolla on lisäksi samalta ajalta betoninen puhelinkoppi. 
Alkuperäisellä paikallaan säilynyt puhelinkoppi on harvinaisuus 
Helsingissä. Rakennukset on merkitty kaupunginmuseon 
suojelutavoitteiden mukaisesti asemakaavaehdotuksessa suojeltaviksi. 
Sonckin suunnittelema rakennus on merkitty kulttuurihistoriallisesti ja 
kaupunkikuvallisesti arvokkaana ja arkkitehtuuriltaan merkittävänä 
rakennuksena. Kaavakartassa on virheellisesti ulotettu aukion 
rasterointi rakennusalojen päälle.

Asemakaavaehdotus mahdollistaa Laivapojanaukiolle suojeltavien 
rakennusten läheisyyteen erityisasumista, pysäköintitalon ja 
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toimitilarakennuksen. Kerroskorkeudet vaihtelevat kuudesta 
kahteentoista.

Rakennetun ympäristön vaaliminen on otettu kaavaehdotuksessa 
riittävällä tavalla huomioon. Kaupunginmuseolla ei ole asemakaavasta 
huomautettavaa.

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

sari.saresto(a)hel.fi

Opetusvirasto 22.10.2014

HEL 2011-006089 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavan muutosta 
Jätkäsaaren Saukonpaaden alueelle Terassikortteliin. Aiemmin alue 
tunnettiin nimellä Saukonpaaden koulukortteli. Suunnittelualueeseen 
kuuluvat Länsisatamankadun ja Välimerenkadun risteysalueen 
pohjoispuolen korttelialueet rajautuen Messitytönkujaan, 
Messitytönkatuun ja Docrates -sairaalan toimitilakortteliin. 

Terassikortteliin suunnitellaan koulua, asuntoja, liike- ja toimitilaa ja 
pysäköintilaitosta. Tavoitteena on toimintojen sijoittaminen 
korttelialueille siten, että hyvien liikenneyhteyksien, Jätkäsaaren 
kaupallisen keskuksen, meren ja puistojen läheisyyteen muodostetaan 
viihtyisiä katu- ja aukiotiloja, joiden varrella on julkisia ja kaupallisia 
palveluita.

Opetusvirastolla ei ole olemassa hanketta tähän kortteliin. Nyt 
kumoutuvan kaavan koulutontin rakennusoikeus oli 12 000 kem2. 
Uudessa kaavassa Y-tontin rakennusoikeus on 1 500 kem2. 
Opetustoimi neuvotteli aiemmin kaupunkisuunnitteluviraston kanssa 
Jätkäsaaren 2. peruskoulun sijoittamisesta tähän kortteliin, mutta 
peruskoululle  osoitettiin tontti Saukonlaiturin alueelta.  Peruskoulun 
uusi sijainti tulee kuitenkin olemaan Melkinlaiturin alueella. 

Opetustoimi odottaa alustavia suunnitelmia Melkinlaiturin 
koulukorttelista. Erityistä huomiota tulee kiinnittää alueelle sijoitettavan 
koulun ja sen piha-alueen ympäristöolosuhteisiin, koska kyse on ns. 
herkän toiminnan sijoittamisesta. 

Lisätiedot
Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

kaisa.nuikkinen(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 145 (349)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/17
26.08.2015

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

Kiinteistövirasto 1.10.2014

HEL 2011-006089 T 10 03 03

Länsisatamankatu, Välimerenkatu, Terassitalokortteli

Lausunto

Kiinteistövirasto toteaa 20. kaupunginosan (Länsi-Satama) korttelin nro 
20017 tontit 12 ja 14, korttelin 20027 osa tontista 1 sekä katu- ja 
satama-alueen muutosluonnoksesta seuraavaa:

Alue sijaitsee Jätkäsaaressa Länsisatamankadun ja Välimerenkadun 
risteysalueen pohjoispuolella rajautuen Docrates -sairaalan 
toimitilakortteliin. Helsingin kaupunki omistaa kaavamuutosalueen, 
josta kaupunginhallitus ei ole vielä varannut tontteja hankkeille.

Kiinteistövirasto pitää tonttitehokkuutta ja korttelin monipuolista 
palvelurakennetta sekä yritystoiminnan että matkailun kannalta pääosin 
hyvänä.

Alueen suunnitteluratkaisusta

Kaava-alue käsittää korttelialueita asuinkerrostalo- (AK), toimitila- 
(KL-1) ja yleisille rakennuksille (Y) sekä erityisasumiseen (AKS). 
Asemakaavaluonnos mahdollistaa kolmesta kahteentoista kerroksisten 
rakennusten rakentamisen. Kaavan kustannustehokkuutta heikentää 
vaatimus vaihtelevasta kerroskorkeudesta. Autopaikat ja asuntopihat 
vaativat yhteisjärjestelyä niin rakentamisen kuin ylläpidonkin osalta. 
Toisaalta hankkeiden mahdollisesti eriaikainen toteutuminen voi johtaa 
tilapäisiin pysäköintijärjestelyihin. Yleisten rakennusten korttelialueella 
(Y) tulisi mahdollistaa monipuolisempien palveluiden toteuttaminen 
esimerkiksi kaavamerkinnöillä P tai KTY.

Vetovoimainen toimitila-alue

Kiinteistövirasto toteaa, että kaava-alueen Länsisatamankadun varsi 
tulisi suunnitella kokonaan toimitilakäyttöön. Alue on Jätkäsaaren 
viimeinen rakentamaton paikka, josta on vielä kohtuullinen kävelymatka 
(noin 600 metriä) Ruoholahden metroasemalle. On havaittu, että 
työpaikat syntyvät parhaiten raskaan raideliikenteen asemien 
läheisyyteen.

Autopaikoista

Toimistojen tilatehokkuus on viime vuosina voimakkaasti kasvanut. 
Asemakaavaehdotuksessa on toimistotiloille ehdotettu 
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pysäköintinormiksi enintään 1 ap/350 k-m². Toimistotilalle, jonka 
rakennusoikeus on esimerkiksi 5 800 k-m² (4 600 htm²), saisi siis 16 
autopaikkaa. Noin 4 600 huoneistoneliömetrin toimistossa työskentelee 
nykyisellä tilatehokkuudella (15 htm²/hlö) yli 300 henkilöä.

Kiinteistövirasto toteaa pysäköintipaikkojen määrän riittämättömäksi. 
Jätkäsaaren pysäköintinormi on laadittu alueen ensimmäisen 
asemakaavan yhteydessä, jolloin toimistotilojen käyttö oli 
huomattavasti nykyistä tehottomampaa. Nykyisellä tilatehokkuudella 
työntekijöiden määrä vaatii siis vähintään kaksi kertaa entistä 
enemmän pysäköintipaikkoja.

Kiinteistövirasto puoltaa asemakaavamuutosehdotusta edellä olevin 
huomautuksin.

Lisätiedot
Ilkka Aaltonen, tonttiasiamies, puhelin: 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi

Nuorisoasiainkeskus 29.9.2014

HEL 2011-006089 T 10 03 03

Nuorisoasiainkeskuksella ei ole asiaan huomautettavaa.

Lisätiedot
Harri Taponen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89036

harri.taponen(a)hel.fi

Helsingin Satama -liikelaitos Satamajohtaja 22.9.2014

HEL 2011-006089 T 10 03 03

Helsingin Satamalla ei ole asiaan huomautettavaa.

Lisätiedot
Satu Aatra, suunnittelupäällikkö, puhelin

satu.lehtonen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 16.9.2014

HEL 2011-006089 T 10 03 03
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Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta 
(Jätkäsaari/terassitalo) 30.9.2014 mennessä.

Laivapojanaukio jakautuu kahteen osaan Messipojankujan ajoväylän 
molemmin puoli ja kadun länsipuolelle jäävä katuaukion osuus on 
melko pieni. Aukion mitoitusta tulee tarkistaa niin, että 
kahvilarakennuksen huoltoliikenne ja terassialueet mahtuvat aukiolle.

Koulun saattoliikennejärjestelyt tulee osoittaa liikennesuunnitelmassa.

Yleisten alueiden laatutasoa ei tule määritellä asema-
kaavamääräyksissä. Tulevaisuuden käyttäjätarpeet voivat vaihdella ja 
siksi yleiset alueet tulee kaavoittaa joustaviksi ja muunneltaviksi niin 
toiminnoiltaan kuin materiaaleiltaankin. Puurivit ja puut tulee merkitä 
ohjeellisena asemakaavaan. Myös olemassa olevat istutukset tulee 
merkitä kaavaan ohjeellisina. Kiveysmateriaalit määritellään 
hankeohjelmassa ja yleissuunnitelmassa, joissa tulee huomioida 
kaupunkikuva sekä toimivuus mm. ylläpidon ja esteettömyyden osalta. 

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

anu.kiiskinen(a)hel.fi
Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi
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§ 196
Herttoniemen (43.ko) eräiden kortteli-, puisto- ja katualueitten 
asemakaavan hyväksyminen ja puisto- ja katualueitten 
asemakaavan muuttaminen (nro 12286, Roihuvuoren pohjoisrinne)

HEL 2012-010073 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä 43. kaupunginosan (Herttoniemi, Roihuvuori) korttelin 43125 
osan tontista 9 ja puisto- ja katualueen asemakaavan sekä puisto- ja 
katualueen asemakaavan muutoksen (muodostuu uusi kortteli 43086) 
10.6.2014 päivätyn ja 24.5.2015 muutetun piirustuksen nro 12286 
mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro12286 kartta, 
päivätty 10.6.2014, muutettu 27.4.2015

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12286 selostus, 
päivätty 10.6.2014, muutettu 27.4.2015

3 Havainnekuva, 10.6.2014
4 Viitesuunnitelman ilmakuvasovitukset
5 Tilastotiedot
6 Vuorovaikutusraportti 10.6.2014 liitteineen, täydennetty 27.4.2015
7 Osa päätöshistoriaa, päivitetty 7.8.2015

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Helen Sähköverkko Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut-
kuntayhtymä/Vesihuolto

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaava ja asemakaavan muutos mahdollistaa asuntojen 
täydennysrakentamisen Roihuvuoren pohjoisrinteelle. Nykyisten 
Lumikintien kerrostalotonttien pohjoispuolella ja Roihuvuorentien 
varressa olevasta puistoalueesta osa muutetaan asuinkerrostalojen 
(AK) sekä rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten 
korttelialueiksi (AR), osa lähivirkistysalueiksi. Nykyiset puiston 
ulkoilureitit kaava-alueen tuntumassa säilytetään. Katuyhteydet uusille 
tonteille osoitetaan Roihuvuorentieltä ja uudelta Ruususenrinne-
kadulta. Uutta asuntokerrosalaa on 23 885 k-m², joten asukasmäärän 
lisäys on noin 600 henkeä. Uutta maantason ja kadunvarren liike- tai 
palvelutilaa on 300 k-m².

Esittelijän perustelut

Alueen sijainti

Alue sijaitsee Roihuvuoren pohjoisosassa, pohjoiseen viettävällä 
metsäisellä rinteellä.  

Lähtökohdat

Helsingin yleiskaava 2002:ssa suunnittelualue on kerrostalovaltaista 
aluetta. Roihuvuoren nykyinen asuinalue on kulttuurihistoriallisesti, 
rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävä alue, 
jota kehitetään niin, että alueen arvot ja ominaisuudet säilyvät. 
Suunnittelualueen pohjois- ja luoteispuolella on virkistysalue, jonka 
takana on työpaikka-alue. Nyt laadittu asemakaavan muutos on 
yleiskaavan mukainen. Alueella ovat voimassa asemakaavat vuosilta 
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1954 ja 1956. Kaavojen mukaan alue on puistoa. Lisäksi 
Roihuvuorentien varressa on pieni kaavoittamaton alue.

Kaupunki omistaa alueen. 

Alue on metsäinen pohjoiseen ja luoteeseen viettävä rinne, jota 
sivuavat pohjois-etelä- ja itä-länsisuunnassa kevyen liikenteen reitit. 
Eteläpuolella on Roihuvuoren 1950–60-luvuilla rakennettu asuntoalue, 
idässä alue rajautuu Roihuvuorentiehen ja lännessä puistoalueeseen. 
Pohjois- ja luoteispuolella suunnittelualueen ja Herttoniemen 
yritysalueen väliin jää puistoalue. Maasto on muodoiltaan osin jyrkkää.

Roihuvuorta ympäröi viheraluevyöhyke, josta pääosa on osoitettu 
Helsingin ympäristökeskuksen ylläpitämässä luontotietojärjestelmässä 
arvokkaiksi lintukohteiksi. Suunnittelualueella ei ole suojeltuja 
luontokohteita, mutta sen koillisosassa on linnustollisesti arvokas alue 
(arvoluokka III).

Alue tukeutuu Roihuvuoren keskuksen, Herttoniemen ja Itäkeskuksen 
palveluihin.

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen sisältö

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteena on luoda 
edellytyksiä täydennysrakentamiselle Roihuvuoren ja Herttoniemen 
hyvien palveluiden, virkistysalueiden ja joukkoliikenneyhteyksien 
läheisyydessä. Asuinkerrostalorakennusten korttelialueet (AK) 
sijoittuvat pääosin Roihuvuorentien ja uuden Ruususenrinne-kadun 
varteen. Ylempänä rinteellä on rivitalojen ja muiden kytkettyjen 
asuinrakennusten korttelialue (AR) ja yksi kerrostalon rakennusala, 
jolle saa rakentaa myös rivitaloja. Täydennysrakentamisen ja nykyisen 
rakennuskannan väliin jää viheraluetta. Kerrosluvut vaihtelevat 
Roihuvuorentien varren kuudesta etelän ja lännen suunnissa viiteen 
kerrokseen, ylempänä rinteessä kahdesta ja puolesta neljään. 
Autopaikat ovat pääosin pihakansien alaisissa pysäköintilaitoksissa, 
vieraspysäköinti on osoitettu Ruususenrinne -kadun varteen. 

Kahdelle rakennusalalle alueen koilliskulmaan tulee asemakaavassa 
osoitetun kerrosalan lisäksi rakentaa liike-, myymälä-, kahvila-, 
ravintola-, sosiaalipalvelu-, terveydenhuolto-, toimisto- tms. tiloja, joiden 
määrä on yhteensä enintään 300 k-m².

Uusien asuintonttien ja nykyisen Roihuvuoren asuinalueen välinen 
puistoalue (P) muutetaan lähivirkistysalueeksi (VL). Ruususenrinne-
kadun pohjoisreuna on osoitettu puistoalueeksi (VP). Ruususenrinne-
kadulta tulee olla VP-alueen läpi esteetön jalankulku- ja pyöräily-yhteys 
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kaava-alueeseen liittyvään nykyisen puiston jalankulku- ja 
pyöräilyliikenneverkkoon.

Tontit liittyvät autoliikenteen osalta liikenneverkkoon Ruususenrinne-
kadulta ja Roihuvuorentieltä. Pyöräilyn ja kävelyn osalta 
Ruususenrinteestä on yhteys puiston raittiverkkoon ja Siilitien 
metroaseman suuntaan. 

Uudisrakentaminen on sovitettu nykyisen luonnonympäristön ja puiston 
maastonkorkeuksiin siten, että rakentamista edeltävä maansiirto olisi 
mahdollisimman vähäistä ja uudisalueiden ja -rakenteiden liittyminen 
nykyiseen ympäristöön olisi vähäeleistä ja luontevaa. 
Uudisrakentamisen ja nykyisen Lumikintien varren rakentamisalueen 
väliin jää kallioista lähivirkistysaluetta. 

Asemakaavan toteuttaminen edellyttää yhdyskuntateknisen huollon 
verkoston rakentamisen Ruususenrinteelle sekä jätevesiviemärin 
jatkamista Roihuvuorentiellä noin 100 metriä. Tontin 43215/7 
toteuttaminen edellyttää tontilla sijaitsevien kaasu - ja hulevesiviemärin 
siirtämistä. Rakentaminen edellyttää louhintaa, rakennukset 
perustetaan anturoilla maan tai kallion varaan.

Osa kaava-alueesta on Itäväylän ja Roihuvuorentien melualueella. 
Ympäristöhäiriöiden hallinta on otettu huomioon uudisrakennusten 
sijoittelussa ja kaavamääräyksissä.

Roihuvuoren pohjoisrinteen tuleva uusi katu on nimetty 
nimistötoimikunnan esityksen mukaan Ruususenrinteeksi 
(Törnrosabrinken). 

Asemakaavamuutoksen vaikutukset

Uudet asuinkorttelit monipuolistavat alueen asuntotarjontaa.  
Muutosalueen läheisyydessä säilyy edelleen laaja yhtenäinen 
puistoalue ja kevyen liikenteen reitit. 

Nykyinen luonnonympäristöksi koettu puistoalue pienenee 2,3 
hehtaaria. Roihuvuorentien varren näkymä muuttuu metsäisestä 
ympäristöstä rakennetuksi. Uudisrakentamisen ja nykyisen Lumikintien 
varren kortteleiden välin lakialueille jää lähivirkistysaluetta nykyistä 
vastaavaan tilaan. Linnustollisesti arvokkaaksi luokitellun alueen 
pesimälinnuston lajien esiintyminen alueella voi rakentamisen 
jälkeenkin olla mahdollista. Paikallisesti rakentaminen pienentää 
lehtimetsäalueelle pesimään mahtuvien lintujen määrää, mutta 
kaupunginosatasolla muutosta voidaan kuitenkin pitää vähäisenä. 
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Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman 
arvonlisäveroa seuraavasti:

Kadunrakentaminen 460 000 euroa
Puisto 20 000 euroa
Vesihuolto 340 000 euroa
Kaukolämpö 120 000 euroa
Sähkö 200 000 euroa
Vesihuollon johtosiirrot 30 000 euroa
Kaasujohdon johtosiirto 15 000 euroa
  
Yhteensä 1 185 000 euroa

Tonttien pihanalaisen pysäköinnin arvioidaan maksavan 30 000 
euroa/autopaikka.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta. Osallistuminen ja 
vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
mukaisesti. Asemakaavan muutosluonnokset ja selostusluonnos ovat 
olleet nähtävänä myös Roihuvuoren kirjastossa ja valmistelun aikana 
on järjestetty kaksi yleisötilaisuutta.

Asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot 

Asemakaavan muutosluonnoksia oli kaksi. Luonnos A sisälsi 
kerrostalorakentamisen lisäksi rivitalojen korttelialueen (AR) sekä 
yhdellä asuinkerrostalojen korttelialueen (AK) tontin rakennusalalle 
voitiin rakentaa kerrostalon asemasta rivitalo. Luonnos B sisälsi vain 
kerrostalorakentamista. Asemakaavan muutosehdotus on valmisteltu 
luonnos A:n pohjalta.

Viranomaisyhteistyö

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty 
viranomaisyhteistyötä asianomaisten hallintokuntien, kuntayhtymien ja 
liikelaitosten kanssa.

Viranomaisten kannanotot liittyivät Herttoniemen yritysalueen 
vaikutuksiin asumisviihtyvyyteen, ilmanlaatu- ja meluhaittojen 
torjuntatoimien riittävyyteen, hulevesien hallintaan ja vesihuollon 
tarpeen selvittämiseen, viheralueisiin rajoittuvien tonttien rakennusten 
huollettavuuteen tontilla sekä julkisen liikenteen pysäkeille johtaviin 
yhteyksiin. Kannanotot on otettu valmistelussa huomioon.
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Esitetyt mielipiteet

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on kirjeitse esitetty 20 
mielipidettä. Mielipiteistä yhdessä oli allekirjoittajana kuusi yhdistystä 
tai yhteisöä, asukkaitten mielipiteistä yhdessä oli 13, yhdessä 24 
allekirjoittajaa.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadut mielipiteet (6) 
kohdistuivat tarpeeseen säilyttää puistometsäalue kävelyreitteineen 
virkistys- ja suoja-alueena Herttoniemen yritysalueen, Sahaajankadun 
ja Itäväylän suhteen. Mielipiteissä puisto koetaan merkittäväksi osaksi 
vanhan esikaupungin alkuperäistä asemakaava-arkkitehtuuria ja sen 
ympäristöarvoja pidettiin merkittävinä. Eräiden yhdistysten ja yhteisöjen 
esittämässä mielipiteessä vaadittiin kaavamuutoksen valmistelun 
keskeyttämistä tämän johdosta.

Yritysalueen lähellä ja ympäristöhäiriöiden vaikutusalueella sijaitsevaa 
aluetta pidettiin asumisen kannalta epäkiinnostavana. Yhdessä 
mielipiteessä todettiin suunnittelualueen olevan sopiva 
täydennysrakentamiselle ja hankkeen tarpeellinen Roihuvuoren 
kannalta. Suunnittelualueella katsottiin olevan sopivia 
rakennuspaikkoja ja ehdotettiin lähistölle uusia, muun muassa 
yritysalueelle Sahaajankadun varteen, Roihuvuoren ala-asteen 
tuntumaan, vesitornin eteläpuolelle ja Porolahden rannalle.

Luonnoksista saadut mielipiteet kohdistuivat suunnittelukohteen 
kiinteistöjen omistus- ja hallintamuotojen valintaan, sosiaalisen 
segregaation kasvuun, rakentamisen tehokkuuteen ja tiiviyteen, 
rakennusten korkeuksiin ja varjostusvaikutuksiin sekä 
julkisivuarkkitehtuuriin, puiston säilyttämisen ja puuistutusten 
tarpeeseen, kulkuyhteyksien säilyttämiseen, pysäköinti- ja 
liikennejärjestelyihin, ympäristöhäiriöiden hallintaan ja rakennustyön 
aiheuttamiin haittoihin, asuntojen jälleenmyyntiarvon laskuun, 
asuntojen yksityisyyden ja näkymien muutoksiin, nykyisten ja uusien 
asukkaiden asumisviihtyvyyteen, levottomuuden lisääntymiseen, 
voimassa olevan yleiskaavan vastaisuuteen sekä liitepiirustusten 
harhaanjohtavuuteen. Lisäksi esitettiin lähivirkistysalueen laajentamista 
itään uudisrakennusten ja nykyisten väliin ja kiinnitettiin huomiota 
suunnitelman LUMO -ohjelman periaatteiden vastaisuuteen, 
arvokkaiksi koettujen kallioiden poistamiseen, Roihuvuoren metsien 
ekologisen kytkeytyneisyyden heikkenemiseen, uudisrakentamisen 
reunavaikutuksiin, linnustollisesti arvokkaan alueen arvoon sekä kaava-
alueen pohjoispuolisen puistoalueen säilymiseen.
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Vaihtoehtona rakentamiselle esitettiin rakentamista Herttoniemen 
yritysalueella, Roihuvuoren länsirinteellä, Roihuvuoren koulun tontin 
alueella ja Roihuvuoren keskuksen tuntumassa. 

Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, että ehdotus on 
valmisteltu luonnoksen A pohjalta ja Roihuvuorentien ja 
Ruususenrinne-kadun risteyksen tuntumassa tontilla 43215/9 olevan 
kolmen asuinkerrostalon kerroslukua on vähennetty yhdellä. Lisäksi 
teknisenä muutoksena porrashuoneen lisäkerrosalamääräys poistettiin.

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään tiivistelmät 
viranomaisten kannanotoista ja mielipiteistä sekä niiden vastineet 
laajemmin. 

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti 
nähtävillä 8.8.–8.9.2014.

Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia. Ehdotuksesta ovat antaneet 
lausuntonsa ympäristölautakunta, yleisten töiden lautakunta, 
pelastuslautakunta, kiinteistölautakunta, opetusvirasto, Helsingin
seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY vesihuolto ja Helen 
Sähköverkko Oy. 

Ehdotuksesta on lisäksi pyydetty lausunnot Helsingin Energialta, 
liikuntavirastolta, rakennusvalvontavirastolta, sosiaali- ja 
terveysvirastolta sekä varhaiskasvatusvirastolta, joilla ei ole ollut 
asiasta lausuttavaa tai huomautettavaa. Lautakuntien lausuntojen 
käsittelyyn ei ole liittynyt äänestyksiä.

Lausunnot

Ympäristölautakunnalla, kiinteistölautakunnalla ja Helen Sähköverkko 
Oy:llä ei ole huomautettavaa asemakaava- ja asemakaavan 
muutosehdotuksesta.

Opetusvirasto toteaa, että asukasmäärän lisäys on noin 600 henkeä, 
mikä tarkoittaa laskennallisesti muutamaa kymmentä 
peruskouluikäistä. Kaava-alue ei aiheuta uusien koulutilojen tarvetta.

Yleisten töiden lautakunnan lausunnossa huomautetaan, että tilaa 
esteettömän jalankulku- ja pyöräily-yhteyden järjestämiseksi 
katualueelta puiston kulkuraitille on vähän, joten kulkuyhteys vaatinee 
tukimuurin ja maaston pengerrystä. Kaava ja esteetön yhteys pitäisi 
pystyä toteuttamaan ilman muutostöitä kaava-alueen ulkopuolella. 
Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu rakennusvirastolle 
kustannuksia Ruususenrinteen katualueen osalta noin 350 000 euroa. 
Puistoksi (VP) merkityn rinteen rakentaminen maksaa noin 80 000 
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euroa. Puiston rakentamiskustannuksiin vaikuttavat alueen kadun ja 
kaava-alueeseen rajautuvan ulkoilureitin korkeusero ja puiston 
rajallinen tila. Rakennusvirasto varautuu tämän takia tukimuurin 
rakentamiseen osalle puistoaluetta ja mahdollisesti luiskan ja/tai 
portaiden rakentamiseen. Kustannukset eivät sisällä arvonlisäveroa. 
Yleisten töiden lautakunta puoltaa ehdotuksen hyväksymistä edellä 
esitetyin huomautuksin.

Pelastuslautakunta toteaa, että kortteleiden rakennusten sijoittelussa ja 
ajoreittijärjestelyissä on huomioitava, että pelastustoiminta kaava-
alueella ja pääsy rakennusten lähelle on mahdollista.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY vesihuolto 
toteaa, että tontilla 43215/7 on yksityinen hulevesiviemäri, joka jää 
uuden rakennusalan alle. Kiinteistöjen tulee sopia tarvittavista
johtojärjestelyistä keskenään. Tontti 43215/8 ei rajaudu katualueeseen 
ja sen liitospaikat yleiseen vesihuoltoverkostoon ovat 
Roihuvuorentiellä, joten asemakaavamerkintöjä ja/tai -määräyksiä tulee
täydentää siten, että ne sallivat tontin 43215/8 tonttiliitosten 
sijoittamisen tontille 43215/9.

Lausunnot ilmenevät kokonaisuudessaan päätöshistoriasta. 
Lausuntojen tiivistelmät ja niihin annetut vastineet ovat liitteenä 
olevassa vuorovaikutusraportissa.

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY vesihuollon 
lausunnon johdosta asemakaava- ja asemakaavan 
muutosehdotukseen on tehty seuraava muutos:

 kaavakartan ajo/pel-määräystä on muutettu seuraavasti: 
Alueelle saa sijoittaa siihen rajoittuvia tontteja palvelevia huolto- 
ja pelastusteitä sekä teknisiä johtoja.

Tehty muutos ei ole olennainen, joten ehdotusta ei ole ollut tarpeen 
asettaa uudelleen nähtäville.
Muutoksesta on neuvoteltu asianomaisten hallintokuntien ja HSY 
vesihuollon kanssa.

Lopuksi

Ehdotus koskee valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin kuuluvaa 
aluetta.

Asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen ei liity 
maankäyttösopimusmenettelyä.
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Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan yksimielisen 
esityksen mukainen. Kaupunkisuunnitteluvirasto on tehnyt 
ehdotukseen edellä mainitun vähäisen tarkistuksen.

Esittelijä yhtyy päätösehdotuksessa esitettyyn.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro12286 kartta, 
päivätty 10.6.2014, muutettu 27.4.2015

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12286 selostus, 
päivätty 10.6.2014, muutettu 27.4.2015

3 Havainnekuva, 10.6.2014
4 Viitesuunnitelman ilmakuvasovitukset
5 Tilastotiedot
6 Vuorovaikutusraportti 10.6.2014 liitteineen, täydennetty 27.4.2015
7 Osa päätöshistoriaa, päivitetty 7.8.2015

Oheismateriaali

1 Ilmakuva 27.4.2015
2 Sijaintikartta

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Helen Sähköverkko Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
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rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut-
kuntayhtymä/Vesihuolto

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Tiedoksi

Helsingin Energia -liikelaitos
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Liikuntavirasto
Opetusvirasto
Pelastuslautakunta
Rakennusvalvontavirasto
Sosiaali- ja terveysvirasto
Varhaiskasvatusvirasto
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristökeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 17.08.2015 § 730

HEL 2012-010073 T 10 03 03

Esitys

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 43. kaupunginosan (Herttoniemi, 
Roihuvuori) korttelin 43125 osan tontista 9 ja puisto- ja katualueen 
asemakaavan sekä puisto- ja katualueen asemakaavan muutoksen 
(muodostuu uusi kortteli 43086) 10.6.2014 päivätyn ja 24.5.2015 
muutetun piirustuksen nro 12286 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 27.4.2015
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HEL 2012-010073 T 10 03 03

Ksv:n hankenumero 1090_1

42. kaupunginosan (Herttoniemi, Roihuvuori) korttelin 43215 osaa 
tontista 9 sekä puisto- ja katualueita koskevasta 
asemakaavaehdotuksesta sekä puisto- ja katualueita koskevasta 
asemakaavan muutosehdotuksesta (muodostuu uusi kortteli 43086) 
annetut lausunnot.

Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi 10.6.2014 asemakaavan 
muutosehdotuksen hyväksymistä.

Asemakaava ja asemakaavan muutos mahdollistaa asuntojen 
täydennysrakentamisen Roihuvuoren pohjoisrinteellä ympäristöön 
sovittaen. Lumikintien kerrostalotonttien pohjoispuolella ja 
Roihuvuorentien varressa oleva viheralueen osa muutetaan 
asuinkerrostalotonteiksi, katu- ja lähivirkistysalueiksi. Nykyiset puiston 
ulkoilureitit kaava-alueen tuntumassa säilytetään. Katuyhteydet uusille 
tonteille ovat Roihuvuorentieltä ja uudelta Ruususenrinne-kadulta. 
Uutta asuntokerrosalaa on 23 885 k-m², joten asukasmäärän lisäys on 
noin 600 henkeä. Uutta maantason ja kadunvarren liike- tai palvelutilaa 
on 300 k-m².

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti 
nähtävillä 8.8.–8.9.2014. 

Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia. Ehdotuksesta ovat antaneet 
lausuntonsa ympäristölautakunta, yleisten töiden lautakunta, 
pelastuslautakunta, kiinteistölautakunta, opetusvirasto, Helsingin 
seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY vesihuolto ja Helen 
Sähköverkko Oy. 

Ympäristölautakunnalla (9.9.2014), kiinteistölautakunnalla (18.9.2014) 
ja Helen Sähköverkko Oy:llä (21.8.2014) ei ole huomautettavaa 
asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksesta. 

Opetusvirasto (20.10.2014) toteaa, että asukasmäärän lisäys on noin 
600 henkeä, mikä tarkoittaa laskennallisesti muutamaa kymmentä 
peruskouluikäistä. Kaava-alue ei aiheuta uusien koulutilojen tarvetta.

Yleisten töiden lautakunta (19.8.2014) toteaa, että esteetön jalankulku- 
ja pyöräily-yhteys Ruususenrinne-kadulta puistoalueen (P) ulkoiluraitille 
on haastavaa maaston jyrkkyydestä johtuen. Kaavamerkinnän "ul" 
kohdalla kadun ja puistonraitin korkotason ero on 3 metriä. Tilaa on 
vähän kapealla puistoalueella (VP), joten kulkuyhteys vaatinee 
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tukimuurin ja maaston pengerrystä. Kaava ja esteetön yhteys pitäisi 
pystyä toteuttamaan ilman muutostöitä kaava-alueen ulkopuolella. 
Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu rakennusvirastolle 
kustannuksia Ruususenrinteen katualueen osalta noin 350 000 euroa. 
Puistoksi (VP) merkityn rinteen rakentaminen maksaa noin 80 000 
euroa. Puiston rakentamiskustannuksiin vaikuttavat alueen kadun ja 
kaava-alueeseen rajautuvan ulkoilureitin korkeusero ja puiston 
rajallinen tila. Rakennusvirasto varautuu tämän takia tukimuurin 
rakentamiseen osalle puistoaluetta ja mahdollisesti luiskan ja/tai 
portaiden rakentamiseen. Kustannukset eivät sisällä arvonlisäveroa. 
Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaava- ja asemakaavan 
muutosehdotuksen nro 12286 hyväksymistä edellä esitetyin 
huomautuksin.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että kaava-alueella on paikoin 
merkittäviä maaston korkeuseroja, jotka on otettu huomioon 
asemakaavamuutoksen ehdotusta valmisteltaessa. Korkeuserojen 
vuoksi rakennettaneen tukimuureja, luiskia ja portaita. Kaava-alueen 
esteettömistä jalankulkuyhteyksistä Ruususenrinne-kadulta nykyisen 
puistoalueen kevyen liikenteen väylälle on annettu kaavamääräyksiä. 

Pelastuslautakunta (2.9.2014) toteaa, että kortteleiden rakennusten 
sijoittelussa ja ajoreittijärjestelyissä on huomioitava, että 
pelastustoiminta on mahdollista. Palo- ja pelastuskaluston tulee päästä 
riittävän lähelle rakennusta palon sammuttamiseksi ja henkilöiden 
pelastamiseksi rakennuksista.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että pelastuslautakunnan esittämät 
asiat on otettu huomioon asemakaavamuutoksen ehdotusta 
valmisteltaessa.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY vesihuolto 
toteaa, että tontilla 43215/7 on yksityinen hulevesiviemäri, joka jää 
uuden rakennusalan alle. Kiinteistöjen tulee sopia tarvittavista 
johtojärjestelyistä keskenään. Tontti 43215/8 ei rajaudu katualueeseen 
ja sen liitospaikat yleiseen vesihuoltoverkostoon ovat 
Roihuvuorentiellä. Asemakaavamerkintöjä ja/tai -määräyksiä tulee 
täydentää siten, että ne sallivat tontin 43215/8 tonttiliitosten 
sijoittamisen tontille 43215/9. 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että kiinteistövirasto vastannee 
kiinteistöjen välisistä johtojärjestelyjä koskevista sopimuksista. 
Asemakaavamääräyksiä on täydennetty niin, että tontin 43215/8 
yhdyskuntateknisen huollon johtaminen tontin 43215/9 kautta on 
sallittu.
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Lausunnot ja niihin annetut vastineet ovat liitteenä olevassa 
vuorovaikutusraportissa. 

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY vesihuollon 
lausunnon johdosta asemakaava- ja asemakaavan 
muutosehdotukseen on tehty seuraava muutos: 

 kaavakartan ajo/pel-määräystä on muutettu seuraavasti: 
Alueelle saa sijoittaa siihen rajoittuvia tontteja palvelevia huolto- 
ja pelastusteitä sekä teknisiä johtoja.

Jatkotoimenpiteet

Kaava-alueeseen ei liity maankäyttösopimusmenettelyä.

Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä tehty muutos ei ole olennainen, 
joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. 
Muutoksesta on neuvoteltu asianomaisten hallintokuntien kanssa ja 
niitä, joiden etua muutos koskee, on kuultu erikseen.

Lisätiedot
Petteri Erling, arkkitehti, puhelin: 310 37467

petteri.erling(a)hel.fi

Opetusvirasto 20.10.2014

HEL 2012-010073 T 10 03 03

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on luoda edellytyksiä 
täydennysrakentamiselle Roihuvuoren ja Herttoniemen hyvien 
palveluiden, virkistysalueiden ja joukkoliikenneyhteyksien 
läheisyydessä.

Roihuvuoressa tonttitehokkuus on suhteellisen alhainen. Pääosin 
1950-luvulla rakennettujen kerrostaloasuntojen pinta-ala on pienempi 
kuin Helsingissä keskimäärin, joten alueella on perheasuntojen, 
liikkumisen esteettömyyden ja elinkaariasumisen tarpeita. Olemassa 
oleva infrastruktuuri ja Roihuvuoren asuntojen keskikoko puoltaa 
täydennysrakentamisen tavoitteita. 

Asemakaavan muutos mahdollistaa asuntojen täydennysrakentamisen 
Roihuvuoren pohjoisrinteellä ympäristöön sovittaen. Lumikintien 
kerrostalotonttien pohjoispuolella ja Roihuvuorentien varressa oleva 
viheralueen osa muutetaan asuinkerrostalotonteiksi, katu- ja 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 161 (349)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/18
26.08.2015

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

lähivirkistysalueiksi. Nykyiset puiston ulkoilureitit kaava-alueen 
tuntumassa säilytetään. Katuyhteydet uusille tonteille ovat 
Roihuvuorentieltä ja Ruususenrinnekadulta.

Kaavaehdotuksessa asuntokorttelialueilla suunniteltua uutta 
asuntokerrosalaa on yhteensä 23 885 k-m2, joka on pääosin 
asuinkerrostalojen korttelialuetta, mutta myös osin rivitalojen ja muiden 
kytkettyjen asuinrakennusten korttelialuetta. 

Asukasmäärän lisäys on noin 600 henkeä, mikä tarkoittaa 
laskennallisesti muutamaa kymmentä peruskouluikäistä. Alue sijoittuu 
suomenkieliselle Roihuvuoren ala-asteen oppilaaksiottoalueelle ja 
Porolahden peruskoulun yläasteen oppilaaksiottoalueelle  
perusopetusalueella A1 itä-kaakko.  Ruotsinkielisessä kouluverkossa 
alue kuuluu itäiseen alueeseen. Kaava-alue ei aiheuta uusien 
koulutilojen tarvetta.

Lisätiedot
Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

kaisa.nuikkinen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 18.09.2014 § 460

HEL 2012-010073 T 10 03 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle 
asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12286 seuraavan lausunnon:

Alue sijaitsee Herttoniemessä Roihuvuoren pohjoisosassa pohjoiseen 
ja luoteeseen viettävällä metsärinteellä. Alueelle suunnitellaan 
asuinkerrostalotontteja ympäristöön sovittaen. Suunnittelualueeseen 
kuuluu puistoaluetta Lumikintien pohjoispuolen asuintonttien pohjois- ja 
luoteispuolelta. Alue rajoittuu idässä Roihuvuorentiehen, pohjoisessa 
Sahaajankadun pienteollisuustontteihin ja lounaassa noin 
Muuntajankadun suuntaiseen linjaan. Rakennusoikeuden määrä on 
23 885 k-m². Helsingin kaupunki omistaa maan. 

AM-ohjelmassa asuntotuotannon määrällisenä tavoitteena on 5 000 
asunnon vuotuinen tuotanto, josta 3 600 toteutetaan kaupungin 
omistamille tonteille. Tämä tarkoittaa muun ohella, että yleis- ja 
asemakaavoituksella tulee turvata riittävä lyhyen ja pitkän aikavälin 
tonttivaranto. Kaupunginhallitus on nostanut asuntotuotantotavoitetta 
maaliskuussa 2013 5 500 asuntoon vuodessa. Myös nykyinen 
maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että kaavoituksella turvataan 
riittävän asuntotuotannon edellytykset erityisesti pääkaupunkiseudulla. 
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Tasapainoinen kaupunkikehitys edellyttää monipuolista 
asuntotuotantoa sekä erityyppisiä rahoitus- ja hallintamuotoja 
(kohtuuhintainen tuotanto (Ara), välimuoto (Hitas, Aso, osaomistus) ja 
vapaarahoitteinen asuntotuotanto). 

Lopuksi

Nyt puheena olevan kaavaluonnoksen vaihtoehdot tukevat asumisen ja 
siihen liittyvän maankäytön tavoitteita. Kiinteistölautakunta puoltaa 
asemakaavan muutosehdotusta nro 12286 hyväksymistä.

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Pekka Saarinen, tonttiasiamies, puhelin: 310 64182

pekka.t.saarinen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 09.09.2014 § 257

HEL 2012-010073 T 10 03 03

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaava- ja 
asemakaavan muutosehdotukseen.

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

05.08.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

eeva.pitkanen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 02.09.2014 § 86

HEL 2012-010073 T 10 03 03

Lausunto
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Pelastuslautakunta antoi Roihuvuoren pohjoisrinteen uuden 
asuntokorttelin (kortteli 43086) asemakaavan muutoksesta nro. 12286 
seuraavan lausunnon:  

Kortteleiden rakennusten sijoittelussa ja ajoreittijärjestelyissä tulee 
huomioida, että pelastustoiminta onnettomuuden sattuessa on 
mahdollista.  Palo- ja pelastuskaluston tulee päästä riittävän lähelle 
rakennusta, jotta palon sammuttaminen ja henkilöiden pelastaminen 
rakennuksesta on mahdollista. 

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

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Pekka Ronkainen, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31238

pekka.ronkainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 19.08.2014 § 295

HEL 2012-010073 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Esteettömän jalankulku- ja pyöräily-yhteyden saaminen 
Ruususenrinne-kadulta puistoalueella (P) olevalle kaava-alueen reunaa 
mukailevalle ulkoiluraitille tulee olemaan erittäin haastavaa maaston 
jyrkästä topografiasta johtuen ilman, että raittia siirretään kauemmaksi 
kaava-alueesta tai rakennetaan uudelleen VP-alueen rakentamisen 
yhteydessä. Kaavamerkinnän ul kohdalla Ruususenrinteen puolivälin 
kohdalla kadun korkotaso on +19 ja puistoraitin noin +16. Tilaa on 
hyvin niukasti kaava-alueen reunaa pitkin kulkevan raitin ja kadun 
välissä olevalla puistoalueella (VP), minkä takia osa puistoalueesta 
vaatinee tukimuurin ja maaston pengerrystä. Kaava ja esteetön yhteys 
pitäisi pystyä toteuttamaan ilman muutostöitä kaava-alueen 
ulkopuolella.

Kustannukset

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu rakennusvirastolle 
kustannuksia Ruususenrinteen katualueen osalta noin 350 000 euroa. 
Puistoksi (VP) merkityn rinteen rakentaminen maksaa noin 80 000 
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euroa. Puiston rakentamiskustannuksiin vaikuttavat alueen kadun ja 
kaava-alueeseen rajautuvan ulkoilureitin korkeusero ja puiston 
rajallinen tila. Rakennusvirasto varautuu tämän takia tukimuurin 
rakentamiseen osalle puistoaluetta ja mahdollisesti luiskan ja/tai 
portaiden rakentamiseen. Kustannukset eivät sisällä arvonlisäveroa. 

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaava- ja asemakaavan 
muutoksen nro 12286 hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

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

silja.savolainen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.06.2014 § 188

HEL 2012-010073 T 10 03 03

Ksv 1090_1, Lumikintie 3-7 pohjoispuolella ja Roihuvuorentien länsipuolella oleva puistoalue, 
karttaruutu J4/T4

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 10.6.2014 päivätyn 43. kaupunginosan (Herttoniemi, Roihuvuori) 
korttelin 43125 osan tontista 9 ja puisto- ja katualueen 
asemakaavaehdotuksen sekä puisto- ja katualueen 
asemakaavan muutosehdotuksen nro 12286 hyväksymistä

 asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen asettamista 
nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n 
mukaisesti. 

Samalla lautakunta päättää

 antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin 
mielipiteisiin

 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat 
lausunnot
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 valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen 
vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta 
ehdotuksen sisältöä.

Esittelijä
vs. asemakaavapäällikkö
Annukka Lindroos

Lisätiedot
Petteri Erling, arkkitehti, puhelin: 310 37467

petteri.erling(a)hel.fi
Maija Rekola, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37424

maija.rekola(a)hel.fi
Peik Salonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi
Mari Soini, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37479

mari.soini(a)hel.fi

Kiinteistövirasto 21.5.2014

HEL 2012-010073 T 10 03 03

Alue sijaitsee Herttoniemessä Roihuvuoren pohjoisosassa pohjoiseen 
ja luoteeseen viettävällä metsärinteellä. Alueelle suunnitellaan 
asuinkerrostalotontteja ympäristöön sovittaen. Suunnittelualueeseen 
kuuluu puistoaluetta Lumikintien pohjoispuolen asuintonttien pohjois- ja 
luoteispuolella. Alue rajoittuu idässä Roihuvuorentiehen, pohjoisessa 
Sahaajankadun pienteollisuustontteihin ja lounaassa noin 
Muuntajankadun suuntaiseen linjaan. Asemakaavan muutoksesta on 
laadittu kaksi luonnosta, A ja B.

AM-ohjelmassa asuntotuotannon määrällisenä tavoitteena on 5 000 
asunnon vuotuinen tuotanto, joista 3 600 toteutetaan kaupungin 
omistamille tonteille. Tämä tarkoittaa muun ohella, että yleis- ja 
asemakaavoituksella tulee turvata riittävä lyhyen ja pitkän aikavälin 
tonttivaranto. Kaupunginhallitus on nostanut asuntotuotantotavoitetta 
2013 maaliskuussa 5 500 asuntoon vuodessa. Myös nykyinen 
maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että kaavoituksella turvataan 
riittävän asuntotuotannon edellytykset erityisesti pääkaupunkiseudulla. 
Tasapainoinen kaupunkikehitys edellyttää monipuolista 
asuntotuotantoa sekä siten rakentamiselta keskenään erilaista 
rahoitus- ja hallintamuotojakaumaa (kohtuuhintainen tuotanto (Ara), 
välimuoto (Hitas, Aso, osaomistus) ja vapaarahoitteinen 
asuntotuotanto).
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Kiinteistötoimen näkemyksen mukaan nyt puheena olevan 
kaavaluonnoksen vaihtoehdot tukevat asumisen ja siihen liittyvän 
maankäytön tavoitteita.

Lisätiedot
Pekka Saarinen, tonttiasiamies, puhelin: 310 64182

pekka.t.saarinen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 31.3.2014

HEL 2012-010073 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusvirastolta kannanottoa 
otsikossa mainitusta asemakaavaluonnoksesta. 

Suunnitelma

Alue sijaitsee Herttoniemessä Roihuvuoren pohjoisosassa pohjoiseen 
ja luoteeseen viettävällä metsärinteellä. Sitä halkovat pohjois–etelä- ja 
itä–länsi-suunnassa kevyen liikenteen reitit. Alueen eteläpuolella on 
keskeisiä osia Roihuvuoren 1950-60-luvuilla rakennetusta 
merkittävästä vanhasta aluerakentamiskokonaisuudesta. Idässä alue 
rajautuu Roihuvuorentiehen ja lännessä puistoalueeseen. Samoin 
pohjois- ja luoteispuolella suunnittelualueen ja Herttoniemen 
yritysalueen väliin jää puistoalue.

Alueelle suunnitellaan asuinkerrostalotontteja ympäristöön sovittaen. 
Suunnittelualueeseen kuuluu puistoaluetta Lumikintien pohjoispuolen 
asuintonttien pohjois- ja luoteispuolella. Alue rajoittuu idässä 
Roihuvuorentiehen, pohjoisessa Sahaajankadun 
pienteollisuustontteihin ja lounaassa noin Muuntajankadun suuntaiseen 
linjaan. Asemakaavan muutoksesta on laadittu kaksi luonnosta, A ja B.

Asemakaavan muutos mahdollistaa täydennysrakentamisen 
Roihuvuoren pohjoisrinteellä. Lumikintien kerrostalotonttien 
pohjoispuolella ja Roihuvuorentien varressa oleva viheralueen osa 
muutetaan asuinkerrostalotonteiksi. Rakennusoikeuden lisäys on 
luonnoksessa A 23 700 kerros-m2 ja luonnoksessa B 25 100 kerros-
m2. 

Asemakaavan muutoksen myötä kaavamuutosalueelle rakennetaan 
uusi tonttikatu, Ruususenrinne. Ruususenrinteen varteen tulee 
jalkakäytävä ja pyöräily ohjataan ajoradalle. Ajo kiinteistöjen 
pysäköintilaitoksiin ohjataan Ruususenrinne-kadulta sekä 
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Roihuvuorentieltä. Ruususenrinteen varteen rakennetaan kaksi LPA-
aluetta vieraspysäköintiä varten. 

Lausunto

LPA-alueiden ja asuinrakennusten korttelialueiden suunnittelussa tulee 
ottaa huomioon hulevesien hallinta kaupungin hulevesistrategian 
mukaisesti. Ensisijaisesti hulevedet tulee käsitellä syntypaikallaan 
imeyttämällä tai viivyttämällä. Jos tämä ei ole mahdollista, vedet on 
johdettava eteenpäin hidastaen tai viivyttäen ojien, painanteiden tai 
muiden pintajohtamismenetelmien kautta tai hulevesiviemärissä. 
Erityisesti kaavamuutosalueen pohjoispuolen puistoalueella olevalle 
ulkoiluraitille ei saa aiheutua haittaa hulevesistä. Viheralueisiin 
rajoittuvien tonttien rakennukset tulee voida rakentaa ja huoltaa tontilta 
käsin.

Lisätiedot
Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

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

silja.savolainen(a)hel.fi
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§ 197
Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2015-009513, 2015-009511, 2015-009510, 2015-009509, 2015-009515, 2015-009514

Päätös

Ryhmäaloite

 Punavihreän valtuustoryhmän ryhmäaloite toimivan 
suurmoskeijan kiirehtimisestä Helsinkiin 

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

 Valtuutettu Yrjö Hakasen ym. valtuustoaloite postin ja kaupungin 
yhteispalvelujen selvittämisestä 

 Valtuutettu Fatbardhe Hetemaj'n ym. valtuustoaloite 
valkoposkihanhien kannan vähentämisestä

 Valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. valtuustoaloite sosiaali- ja 
terveysviraston ja -lautakunnan nimenmuutoksesta

 Valtuutettu Anna Vuorjoen ym. valtuustoaloite 
sateenkaarinuorten hyvinvoinnin edistämisestä

 Valtuutettu Pia Pakarisen ym. valtuustoaloite kolme vuotta 
tyhjillään olleiden toimistokiinteistöjen muuntamisesta 
asuinkäyttöön 

Kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluva aloite

 Valtuutettu Ilkka Taipaleen ym. valtuustoaloite Auroran, 
Hesperian ja Koskelan sairaala-alueiden mahdollisesta 
uusintakäytöstä

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle 
valmisteltavaksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 179
Namnupprop, laglighet och beslutförhet

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade konstatera att sammanträdet var lagligen 
sammankallat och beslutfört.

Namnupprop och förhinder

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

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar konstatera vilka ledamöter som anmält 
förhinder och vilka ersättare som inträder i deras ställe, förrätta 
namnupprop och konstatera att sammanträdet är lagligt och beslutfört.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 180
Val av protokolljusterare

Beslut

På förslag av ordföranden valdes ledamöterna Tuomas Rantanen och 
Pia Pakarinen till protokolljusterare med ledamöterna Pilvi Torsti och 
Jan D. Oker-Blom som ersättare.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar välja två ledamöter till protokolljusterare och 
två ledamöter till ersättare för dessa.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 181
Ändringar i stadsfullmäktiges sammansättning

HEL 2014-014638 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1. bevilja Verna Castrén befrielse från förtroendeuppdraget som 
ersättare i stadsfullmäktige

2. konstatera att centralvalnämnden utnämner en nittonde ersättare i 
Gröna förbundets fullmäktigegrupp för den mandattid som utgår 
i slutet av maj 2017. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi

Bilagor

1 Verna Castrénin eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainittu Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsstyrelsen konstaterar att fullmäktigeersättaren Verna Castrén 
(Gröna) har anhållit om befrielse från förtroendeuppdraget som 
ersättare i stadsfullmäktige.

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. 
Stadsfullmäktiges ordförande begärde 10.8.2015 att 
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centralvalnämnden ska utse en nittonde ersättare i Gröna förbundets 
fullmäktigegrupp.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi

Bilagor

1 Verna Castrénin eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainittu Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelu-liikelaitos
Keskusvaalilautakunta

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 17.08.2015 § 728

HEL 2014-014638 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää varavaltuutettu Verna Castrénille vapautuksen 
varavaltuutetun luottamustoimesta

2. todeta, että keskusvaalilautakunta nimeää Vihreiden 
valtuustoryhmälle 19. varavaltuutetun toukokuun 2017 
lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
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Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
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§ 182
Val av ledamot och andre ordförande i stadsstyrelsen och ersättare 
i stadsstyrelsens koncernsektion

HEL 2015-007338 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

1. bevilja Emma Kari befrielse från förtroendeuppdragen som 
ledamot och andre vice ordförande i stadsstyrelsen och som 
ersättare i stadsstyrelsens koncernsektion

2. välja Sanna Vesikansa till ny ledamot i stadsstyrelsen och Otso 
Kivekäs till andre vice ordförande i stadsstyrelsen

3. välja Otso Kivekäs till ny personlig ersättare för Tuomas Rantanen 
i stadsstyrelsens koncernsektion för den mandattid som utgår 
med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt konstatera att Tuomas Rantanen 
blir den nya ledamotens personliga ersättare i stadsstyrelsen.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom justera protokollet omedelbart 
vad detta ärende beträffar.

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom 
redogörelse att ledamoten Otso Kivekäs under diskussionen hade 
föreslagit att Otso Kivekäs skulle väljas till ny personlig ersättare för 
Tuomas Rantanen i stadsstyrelsens koncernsektion.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1 Emma Karin eronpyyntö
2 Emma Karin eronpyyntöä koskeva täydennys

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige
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Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1. bevilja Emma Kari befrielse från förtroendeuppdragen som 
ledamot och andre vice ordförande i stadsstyrelsen och som 
ersättare i stadsstyrelsens koncernsektion

2. välja Sanna Vesikansa till ny ledamot i stadsstyrelsen och Otso 
Kivekäs till andre vice ordförande i stadsstyrelsen

3. välja ____________ till ny personlig ersättare för Tuomas 
Rantanen i stadsstyrelsens koncernsektion för den mandattid 
som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige konstaterar samtidigt att Tuomas Rantanen blir den 
nya ledamotens personliga ersättare i stadsstyrelsen.

Stadsfullmäktige beslutar dessutom justera protokollet omedelbart vad
detta ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 14.1.2015 (5 §) Emma Kari till ledamot och 
andre vice ordförande i stadsstyrelsen och (6 §) till ersättare i 
stadsstyrelsens koncernsektion för den mandattid som utgår med år 
2016. Emma Kari anhåller 18.6.2015 om befrielse från 
förtroendeuppdragen som ersättare i stadsstyrelsen och ersättare i 
koncernsektionen.

Enligt 38 § i kommunallagen (365/1995) kan de som har giltiga skäl 
avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser de 
förtroendevalda i fråga beslutar om beviljande av avsked. Till ett 
förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en 
ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden.

Enligt instruktionen för stadsstyrelsen (18.9.1996) väljs ledamöterna 
och ersättarna i stadsstyrelsen, koncernsektionen och IT-sektionen av 
stadsfullmäktige. Stadsfullmäktige väljer ordförande för stadsstyrelsen 
och en förste och en andre vice ordförande bland de ordinarie 
stadsstyrelseledamöterna. 

Ledamöterna och ersättarna i koncernsektionen väljs bland 
ledamöterna och ersättarna i stadsstyrelsen. Den som utses ska vara 
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valbar till stadsstyrelsen med stöd av 33 § och 35 § i kommunallagen 
(365/1995).

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1 Emma Karin eronpyyntö
2 Emma Karin eronpyyntöä koskeva täydennys

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 22.06.2015 § 657

HEL 2015-007338 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Emma Karille vapautuksen kaupunginhallituksen jäsenen 
ja toisen varapuheenjohtajan sekä kaupunginhallituksen 
konsernijaoston varajäsenen luottamustoimista, 

2. valita Sanna Vesikansan uudeksi kaupunginhallituksen jäseneksi 
ja Otso Kivekkään kaupunginhallituksen toiseksi 
varapuheenjohtajaksi sekä

3. valita ________________ Tuomas Rantasen 
henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallituksen 
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konsernijaostoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi 
kaupunginhallituksen toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että uuden jäsenen 
henkilökohtainen varajäsen kaupunginhallituksessa on Tuomas 
Rantanen.

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



Helsingfors stad Protokoll 12/2015 178 (349)
Stadsfullmäktige

Kj/5
26.08.2015

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

§ 183
Val av ersättare i barnomsorgsnämnden

HEL 2013-007466 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

1. bevilja Suvi Linjamaa befrielse från förtroendeuppdraget som 
ersättare i barnomsorgsnämnden

2. välja Lea Pinomaa till ny personlig ersättare för Mika Ebeling i 
barnomsorgsnämnden för den mandattid som utgår i slutet av 
maj 2017. 

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad 
detta ärende beträffar.

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom 
redogörelse att ledamoten Mika Ebeling under diskussionen hade 
föreslagit att Lea Pinomaa skulle väljas till ny personlig ersättare för 
Mika Ebeling i barnomsorgsnämnden.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1 Suvi Linjamaan eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar
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1. bevilja Suvi Linjamaa befrielse från förtroendeuppdraget som 
ersättare i barnomsorgsnämnden

2. välja _____________ till ny personlig ersättare för Mika Ebeling i 
barnomsorgsnämnden för den mandattid som utgår i slutet av 
maj 2017. 

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad 
detta ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 16.1.2013 (5 §) Suvi Linjamaa till ersättare i 
barnomsorgsnämnden för mandattiden 2013–2016. Suvi Linjamaa 
(KD) anhåller 3.8.2015 om befrielse från förtroendeuppdraget som 
ersättare i barnomsorgsnämnden.

Valbar till kommunens förtroendeuppdrag är den som har kommunen 
som hemkommun. När en förtroendevald förlorar sin valbarhet ska det 
organ som har rätt att utse den förtroendevalde konstatera att 
förtroendeuppdraget har upphört.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid 
ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden.

Enligt instruktionen för barnomsorgsväsendet (6.6.2012, 2 §) ska 
ledamöterna och ersättarna i barnomsorgsnämnden vara från den 
finska språkgruppen. Den som utses ska vara valbar till nämnden
med stöd av 36 § i kommunallagen (365/1995).

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1 Suvi Linjamaan eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
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För kännedom

Kaupunginkanslia
Varhaiskasvatuslautakunta
Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.08.2015 § 691

HEL 2013-007466 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Suvi Linjamaalle vapautuksen  
varhaiskasvatuslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ja

2. valita ____________ Mika Ebelingin uudeksi henkilökohtaiseksi 
varajäseneksi varhaiskasvatuslautakuntaan vuoden 
2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

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
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§ 184
Val av ersättare i kultur- och biblioteksnämnden

HEL 2015-007722 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

1. bevilja Jani Ryhänen befrielse från förtroendeuppdraget som 
ersättare i kultur- och biblioteksnämnden

2. välja Antton Rönnholm till ny personlig ersättare för Jaana Alaja i 
kultur- och biblioteksnämnden för den mandattid som utgår i 
slutet av maj 2017.

Stadsfullmäktige beslutade bordlägga ärendet gällande befrielse av 
Verna Castrén och val av ny personlig ersättare för Johanna 
Sumuvuori.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom justera protokollet omedelbart 
vad detta ärende beträffar.

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom 
redogörelse att ledamoten Osku Pajamäki hade föreslagit att Antton 
Rönnholm skulle väljas i stället för Jani Ryhänen. 

Ledamoten Otso Kivekäs hade dessutom föreslagit att ärendet 
gällande val av ersättare i stället för Verna Castrén skulle bordläggas.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1 Jani Ryhäsen eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag
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Stadsfullmäktige beslutar

1. bevilja Verna Castrén befrielse från förtroendeuppdraget som 
ersättare i kultur- och biblioteksnämnden

2. välja _____________ till ny personlig ersättare för Johanna 
Sumuvuori i kultur- och biblioteksnämnden för den mandattid 
som utgår i slutet av maj 2017. 

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt 

1. bevilja Jani Ryhänen befrielse från förtroendeuppdraget som 
ersättare i kultur- och biblioteksnämnden

2. välja _____________ till ny personlig ersättare för Jaana Alaja i 
kultur- och biblioteksnämnden för den mandattid som utgår i 
slutet av maj 2017. 

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad 
detta ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 16.1.2013 (§ 5) Verna Castrén (Gröna) och Jani 
Ryhänen (SDP) till ersättare i kultur- och biblioteksnämnden för den 
mandattid som utgår med år 2016. Verna Castrén (26.6.2015) och Jani 
Ryhänen (1.7.2015) anhåller om befrielse från förtroendeuppdraget 
som ersättare i kultur- och biblioteksnämnden.

Enligt 33 § i kommunallagen (365/1995) kan den som har giltiga skäl 
avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den 
förtroendevalda i fråga beslutar om beviljande av avsked. Till ett 
förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en 
ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid 
ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Den 
som utses ska vara valbar till en nämnd med stöd av 33 och 36 § i 
kommunallagen (365/1995).

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1 Verna Castrénin eronpyyntö
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2 Jani Ryhäsen eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta
Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.08.2015 § 692

HEL 2015-007722 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Verna Castrénille vapautuksen kulttuuri- ja 
kirjastolautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ja 

2. valita _____________ Johanna Sumuvuoren uudeksi 
henkilökohtaiseksi varajäseneksi vuoden 2017 toukokuun 
lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Jani Ryhäselle vapautuksen kulttuuri- ja 
kirjastolautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ja 

2. valita _____________ Jaana Alajan uudeksi henkilökohtaiseksi 
varajäseneksi vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
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kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
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§ 185
Val av ledamot och ordförande i direktionen för svenska 
arbetarinstitutet

HEL 2015-006592 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1. bevilja Nils Torvalds befrielse från förtroendeuppdragen som 
ledamot och ordförande i direktionen för svenska 
arbetarinstitutet

2. välja Marcus Rantala till ny ledamot och ordförande i direktionen 
för svenska arbetarinstitutet för den mandattid som utgår i slutet 
av maj 2017. 

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt konstatera att Johanna Stenman 
blir personlig ersättare för den nya ledamoten i direktionen.

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 Nils Torvalds avskedsansökan

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar



Helsingfors stad Protokoll 12/2015 186 (349)
Stadsfullmäktige

Kj/7
26.08.2015

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 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 16.1.2013 (§ 5) Nils Torvalds (SFP) till ledamot 
och ordförande i direktionen för svenska arbetarinstitutet för 
mandattiden 2013–2016. Nils Torvalds anhåller 31.5.2015 om befrielse 
från förtroendeuppdraget som ordförande i direktionen för svenska 
arbetarinstitutet.

Enligt 38 § i kommunallagen (365/1995) kan den som har giltiga skäl 
avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser de 
förtroendevalda i fråga beslutar om beviljande av avsked.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid 
ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Den 
som utses ska vara valbar till direktionen med stöd av 33 § och 36 § i 
kommunallagen (365/1995).

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1 Nils Torvalds avskedsansökan

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta
Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Beslutshistoria

Stadsstyrelse 22.06.2015 § 656

HEL 2015-006592 T 00 00 02

Beslut
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Stadsstyrelsen beslutade föreslå stadsfullmäktige följande:

Stadsfullmäktige beslutar

1. bevilja Nils Torvalds befrielse från förtroendeuppdragen som 
ledamot och ordförande i direktionen för svenska 
arbetarinstitutet

2. välja Marcus Rantala till ny ledamot och ordförande i direktionen 
för svenska arbetarinstitutet för den mandattid som utgår i slutet 
av maj 2017. 

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt konstatera att Johanna Stenman 
blir personlig ersättare för den nya ledamoten i direktionen.

Stadsfullmäktige beslutar dessutom justera protokollet omedelbart vad 
detta ärende beträffar.

Föredragande
stadsdirektör
Jussi Pajunen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
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§ 186
Lån och stadens proprieborgen till Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy

HEL 2015-006082 T 02 05 03 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
bevilja Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy stadens proprieborgen för lån 
från penninginstitut på högst 1 880 000 euro och på 10 år för 
ombyggnad av tvätt- och omklädningslokaler, där borgen utöver själva 
lånen omfattar räntor och eventuella indrivningskostnader utan 
motsäkerhet. Ett villkor för borgen är att den nominella räntan för lånen 
eller den effektiva räntan som bestäms utifrån emissionskursen och 
den nominella räntan vid tidpunkten för upplåningen högst motsvarar 
räntan för de upplåningsbefogenheter som stadsfullmäktige årligen 
beviljar stadsdirektören i samband med godkännandet av stadens 
budget.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom bevilja Mäkelänrinteen 
Uintikeskus Oy ett lån på 1 250 000 euro ur fonden för idrotts- och 
rekreationsanläggningar för ovannämnda investering på följande villkor:

Löptid: Lånet ska återbetalas i jämnstora poster inom 20 år räknat från 
tidpunkten för upplåningen.

Ränta: Räntan på lånet motsvarar grundräntan (0,25 %) utan marginal.

Säkerhet: Ingen säkerhet ställs för lånet.

Specialvillkor: De första två åren av löptiden är amorteringsfria.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Heikki Kohi, finansexpert, telefon: 310 36124

heikki.kohi(a)hel.fi

Bilagor

1 Hakemus
2 Hankesuunnitelma

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag
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Utdrag Bilagor till utdrag
Hakija Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy är en allmännyttig sammanslutning som 
grundades 20.2.1997. Simcentret öppnades för allmänheten 10.5.1999. 
Utöver den mångsidiga simhallen finns det i byggnaden en bollhall, ett 
gym, gruppträningslokaler och uthyrbara idrotts- och möteslokaler. 
Bolaget förvaltar med stöd av arrenderätt tomten 22586/4 för 
byggnader som betjänar idrottsverksamhet i Vallgård i Helsingfors och 
äger och förvaltar byggnaden på tomten.

Backasbrinkens simcenter är förutom ett betydande simcenter i Finland 
också en scen för många internationella tävlingar. I simcentret har 
arrangerats bl.a. Europamästerskapen i kortbanesimning 2006 och 
senast världsmästerskapen i konstsim för unga år 2014. 
Mäkelänrinteen urheilulukio och Huvudstadsregionens idrottsakademi, 
Urhea, utnyttjar idrottslokalerna dagligen. Dessutom håller landslag i 
olika grenar regelbundet läger och träningar i lokalerna. Under de åtta 
senaste åren har antalet besökare ökat stadigt och år 2014 uppgick 
antalet besökare till nästan 600 000 personer. Bollhallens kapacitet 
utnyttjas jämnt till nästan 100 %.

Helsingfors stad äger majoriteten, 66,7 %, av bolagets aktiestock. 
Resten av aktierna fördelas jämnt mellan Uimaliiton Tuki ry och 
Urheiluopistosäätiö. Stadens anläggningsunderstöd (år 2014: 687 000 
euro) utgjorde cirka 15 % av bolagets totalavkastning. Understödet 
används för att hålla simbiljettens pris på en skälig nivå och samtidigt 
täcks de operativa förlusterna och lånens kapitalkostnader.

Enligt projektplanen är det byggnadstekniska skicket på 
tvättrumslokalerna så dåligt att det på flera ställen har runnit vatten 
genom fuktbarriären in i källarlokalerna bl.a. till den elektriska 
huvudcentralen. I samband med ombyggnaden av tvättrummen är det 
meningen att omklädningsrummen byggs ut för att motsvara behoven 
hos det ökade antalet besökare och att tillgängligheten i lokalerna 
förbättras. Projektets totala omfattning är 1 147 m² bruttoyta, varav 
utbyggnaden av omklädningsrummen utgör 230 m² bruttoyta. Enligt det 
preliminära tidsschemat utförs ombyggnaden under år 2016 med 
betoning på sommaren, då också Simstadion och Gumtäkts friluftsbad 
står till kundernas förfogande.
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Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy har för närvarande ca 1 250 000 euro i 
utestående lån från byggtiden (Stge 24.9.1997, 330 §) och den sista 
amorteringen är 30.11.2017. Utöver detta har bolaget inga andra 
räntebärande skulder.

Enligt Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:s ansökan är prismålet för 
projektet 3 130 000 euro, varav 40 % täcks med hjälp av ett lån på 
1 250 000 euro ur fonden för idrotts- och rekreationsanläggningar och 
resterande 60 % med hjälp av ett lån på 1 880 000 euro från 
penninginstitut, för vilket det söks stadens proprieborgen. Projektets 
finansiering ökar endast tillfälligt år 2017 bolagets behov av 
anläggningsunderstöd eftersom det ovannämnda nuvarande stadslånet 
har återbetalats år 2018. För projektet söks också statsbidrag som 
undervisnings- och kulturministeriet beviljar och som i motsvarande 
grad minskar behovet av extern finansiering.

Idrottsnämnden konstaterar i sitt utlåtande 28.5.2015 att ombyggnaden 
av tvätt- och omklädningsrummen i Backasbrinkens simcenter då den 
genomförs betjänar utvecklingen av idrottsmöjligheter och sålunda 
följer 3 § i stadgarna för Helsingfors stads fond för idrotts- och 
rekreationsanläggningar. Idrottsnämnden tillstyrker beviljandet av lånet 
ur fonden för idrotts- och rekreationsanläggningar och stadens 
proprieborgen till Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy.

Räntestödet som ingår i lånet (diskonterade nuvärdet för skillnaden 
mellan grundräntan och den s.k. marknadsräntan) och stödet som ges i 
form av borgen som beviljas för lånet är i enlighet med artikel 55 i EU-
kommissionens förordning nr 651/2014 (den s.k. 
gruppundantagsförordningen) och underskrider de högsta tillåtna 
stödnivåerna som fastställs i artikel 4 i förordningen. Understödet är 
därför befriat från anmälningsskyldigheten som gäller statligt stöd.

Stadsstyrelsen hänvisar till idrottsnämndens utlåtande och föreslår att 
stadsfullmäktige i enlighet med stadsstyrelsens förslag beslutar bevilja 
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy lån ur fonden för idrotts- och 
rekreationsanläggningar och stadens proprieborgen. I fonden för 
idrotts- och rekreationsanläggningar finns med beaktande av 
fondreserveringar för tillfället ca 4 100 000 euro vilket är tillräckligt för 
det ansökta lånet.

Om stadsfullmäktige beslutar i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
bevilja lånet kommer stadsstyrelsen i sitt verkställighetsbeslut att 
uppmana stadskansliets ekonomi- och planeringsavdelnings 
finansförvaltningsenhet att upprätta de behövliga lånedokumenten.

Om stadsfullmäktige godkänner beslutet om borgen kommer 
stadsstyrelsen i sitt verkställighetsbeslut att uppmana stadskansliets 
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ekonomi- och planeringsavdelnings finansförvaltningsenhet att upprätta 
borgensförbindelserna.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Heikki Kohi, finansexpert, telefon: 310 36124

heikki.kohi(a)hel.fi

Bilagor

1 Hakemus
2 Hankesuunnitelma

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Hakija Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Liikuntavirasto
Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 15.06.2015 § 629

HEL 2015-006082 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti 
myöntää Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:lle pesu- ja pukuhuonetilojen 
peruskorjaukseen kaupungin omavelkaisen takauksen enintään               
1 880 000 euron suuruisten ja 10 vuoden pituisten rahalaitoslainojen, 
niiden korkojen ja mahdollisten perimiskulujen maksamisen 
vakuudeksi, ilman vastavakuutta. Takaus myönnetään sillä ehdolla, että 
taattavien lainojen nimelliskorko tai emissiokurssin ja nimelliskoron 
perusteella laskettava efektiivinen korko saa lainan ottohetkellä 
enimmillään vastata kaupunginvaltuuston talousarvion hyväksymisen 



Helsingfors stad Protokoll 12/2015 192 (349)
Stadsfullmäktige

Kj/8
26.08.2015

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

yhteydessä kaupunginjohtajalle antaman lainanottovaltuuden mukaista 
korkoa.

Edelleen kaupunginvaltuusto päättää kaupunginhallituksen esityksen 
mukaisesti myöntää Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:lle em. investointia 
varten urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 1 250 000 euron suuruisen 
lainan seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 20 vuoden 
kuluessa lainan nostosta

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on vallitsevan peruskoron 
(0,25 %) suuruinen ilman marginaalia

Lainan vakuus: Lainalle ei aseteta vakuutta

Lainan erityisehdot: Laina-ajan kaksi ensimmäistä vuotta ovat 
lyhennysvapaita

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Heikki Kohi, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 36124

heikki.kohi(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 28.05.2015 § 104

HEL 2015-006082 T 02 05 03 00

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon 
koskien Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n lainahakemusta:

Liikuntalautakunta puoltaa, että Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:lle 
myönnettäisiin urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 1 250 000 euron 
suuruinen laina Mäkelänrinteen Uintikeskuksen allastilojen pesu- ja 
pukuhuonetilojen peruskorjausta varten. Lisäksi lautakunta puoltaa 
kaupungin takauksen myöntämistä rahoituslaitoksilta haettaville 
lainoille.

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n enemmistöomistaja on Helsingin 
kaupunki 2/3 omistusosuudella. Muina osakkaina ovat Uimaliiton Tuki 
ry ja Urheiluopistosäätiö. Kaupunki on vuokrannut yhtiölle tontin, joka 
sijaitsee Helsingin kaupungin Vallilan kaupunginosassa korttelissa nro 
22586. Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy avattiin toukokuussa 1999.
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Mäkelänrinteen Uintikeskuksen merkitys on tärkeä alueellisesti. 
Vuonna 2015 uinnin kävijämäärä oli 582 429 ja koko Uintikeskuksen 
807 242 kävijää. Mäkelänrinteen Urheilulukio ja Pääkaupunkiseudun 
Urheiluakatemia käyttävät liikuntatiloja päivittäin. Lisäksi eri lajien 
maajoukkueet pitävät leirejä ja harjoittelevat tiloissa säännöllisesti.

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy esittää lainahakemuksessaan 
kaupungin lainan myöntämistä urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista 
allasaluetta palvelevien pesu- ja pukuhuonetilojen peruskorjausta 
varten sekä kaupungin takauksen myöntämistä rahoituslaitoslainoille.

Peruskorjattavat tilat ovat allastilojen puku- ja pesuhuoneet niihin 
liittyvine WC-tiloineen ja saunat. Samalla on tarkoitus parantaa 
liikuntaesteisten pukeutumistiloja. Lisäksi pesuhuoneista on tarkoitus 
poistaa kylmävesialtaat ja rakentaa uusi kylmäallastila 
virkistysallasosaston välittömään läheisyyteen nykyiselle ulkoalueelle. 
Kaikkien tilojen pintamateriaalit ja kalusteet uusitaan. Tilojen 
talotekniikka (LVIS) uusitaan ajanmukaiseksi, ja pesu- ja 
pukuhuonetiloille hankitaan erilliset, pelkästään ko. tiloja palvelevat IV-
koneet.

Hankkeen laajuus on luonnossuunnitelmien mukaan 1 147 brm², josta 
laajennuksen osuus on 230 brm².

Uintikeskuksen märkätilojen seinälaatoitusten kunto on huono ja 
vedeneristys puutteellinen, mikä on johtanut veden pääsyyn 
rakenteisiin. Näiden korjaamiseksi vedeneristys ja laatoitukset on 
uusittava.

Uimahallin pukuhuonetilat ovat tiloiltaan ja kaappimäärältään liian 
pienet vastaamaan nykyisten kävijämäärien tarpeita. Pukukaappeja on 
tällä hetkellä 515 kpl. Kaappimäärä on mitoitettu rakentamisaikaisen 
vuotuisen kävijämäärätavoitteen mukaan eli 300 000 - 400 000 käyntiä 
vuodessa, kun asiakasmäärä on nykyisin jo kaksinkertainen. 
Korjaustoimien yhteydessä on mahdollista jonkin verran laajentaa 
pukuhuonetiloja ja lisätä pukukaappeja 350 - 400 kappaleella.

Alustavan aikataulun mukaan peruskorjaus aloitettaisiin osittain 
helmikuun alussa 2016. Kaikilta osin peruskorjaustyöt käynnistyisivät 
huhtikuun alussa 2016, ja kaikkien tilojen pitäisi olla valmiit viimeistään 
lokakuun 2016 lopussa. Korjaustoimien on tarkoitus ajoittua 
mahdollisimman paljon kesäaikaan. Allastilat olisivat peruskorjauksesta 
huolimatta Mäkelänrinteen Urheilulukion, Urhean, uimaseurojen ja 
maajoukkueen käytössä. Pallohalli, kuntosali ja ohjattu liikunta 
toimisivat pääosin lähes normaalisti.

Esittelijä
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liikuntajohtaja
Anssi Rauramo

Lisätiedot
Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812
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§ 187
Val av nämndeman vid tingsrätten

HEL 2015-001320 T 00 01 06

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 

 bevilja Seppo Korpipää befrielse från uppdraget som 
nämndeman vid tingsrätten

 välja Ari Lainevuo till nämndeman vid tingsrätten för den 
mandattid som utgår i slutet av maj 2017. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1 Seppo Korpipään eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 13.2.2013 (36 §) Seppo Korpipää till 
nämndeman vid tingsrätten för fullmäktiges mandattid. Seppo Korpipää 
anhåller 17.5.2015 om befrielse från uppdraget som nämndeman vid 
tingsrätten.

Nämndemännen vid tingsrätten väljs för fullmäktiges mandattid. I stället 
för dem som befrias från uppdraget som nämndeman vid tingsrätten 
väljs det nya nämndemän för den återstående mandattiden.

Föredragande



Helsingfors stad Protokoll 12/2015 196 (349)
Stadsfullmäktige

Sj/9
26.08.2015

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

Stadsstyrelsen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1 Seppo Korpipään eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Helsingin käräjäoikeus

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.08.2015 § 693

HEL 2015-001320 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää 

 myöntää Seppo Korpipäälle vapautuksen käräjäoikeuden 
lautamiehen tehtävästä ja

 valita Ari Lainevuon käräjäoikeuden lautamieheksi 
toukokuun 2017 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi



Helsingfors stad Protokoll 12/2015 197 (349)
Stadsfullmäktige

Kaj/10
26.08.2015

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

§ 188
Projektplan för ombyggnad av Hagnäs saluhall

HEL 2014-008086 T 10 06 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
godkänna projektplanen för ombyggnad och utbyggnad av Hagnäs 
saluhall, daterad 31.3.2015, utgående från att projektet omfattar högst 
4 675 m² bruttoyta och att byggkostnaderna uppgår till högst 
12 500 000 euro exklusive mervärdesskatt i kostnadsnivån för april 
2014.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande tre 
hemställningsklämmar:

1. Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av projektplanen för 
ombyggnad av Hagnäs saluhall att hyran för de ombyggda 
lokalerna bestäms med beaktande av målen om kontinuitet i 
hallhandeln. (Pia Pakarinen)

2. Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av projektplanen för 
ombyggnaden att fastighetsnämnden behandlar bestämmandet 
av den interna kapitalhyran för Hagnäshallen på nytt och dryftar 
en motsvarande lösning som exempelvis i fråga om 
Finlandiahuset så att det vid bestämmandet av kapitalhyran 
tillämpas en ränta på en procent (1 %) till följd av objektets 
allmänna kulturhistoriska betydelse. (Pilvi Torsti)

3. Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt att 
förlänga öppettiden för utomhustorget i anslutning till 
Hagnäshallen (nu vardagar kl. 6.30-15.00, lördagar kl. 6.30-
15.00) till den som tillämpas på flera andra större torg i 
Helsingfors. Samtidigt utreds möjligheterna till kvällstorg. (Mari 
Holopainen)

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom 
redogörelse att följande hemställningsklämmar hade föreslagits under 
diskussionen:
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Ledamoten Pia Pakarinen understödd av ledamoten Laura Kolbe hade 
föreslagit följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av projektplanen 
för ombyggnad av Hagnäs saluhall att hyran för de ombyggda 
lokalerna bestäms med beaktande av målen om kontinuitet i 
hallhandeln.

Ledamoten Yrjö Hakanen understödd av ledamoten Mika Ebeling hade 
föreslagit följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att det med handlandena i 
Hagnäshallen förhandlas om avtalen efter reparationerna så att 
hyrorna inte stiger oskäligt mycket.

Ledamoten Pilvi Torsti understödd av ledamoten Yrjö Hakanen hade 
föreslagit följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av projektplanen 
för ombyggnaden att fastighetsnämnden behandlar 
bestämmandet av den interna kapitalhyran för Hagnäshallen på 
nytt och dryftar en motsvarande lösning som exempelvis i fråga 
om Finlandiahuset så att det vid bestämmandet av kapitalhyran 
tillämpas en ränta på en procent (1 %) till följd av objektets 
allmänna kulturhistoriska betydelse.

Ledamoten Mari Holopainen understödd av ledamoten Mika Ebeling 
hade föreslagit följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt att 
förlänga öppettiden för utomhustorget i anslutning till 
Hagnäshallen (nu vardagar kl. 6.30-15.00, lördagar kl. 6.30-
15.00) till den som tillämpas på flera andra större torg i 
Helsingfors. Samtidigt utreds möjligheterna till kvällstorg.

Redogörelsen befanns vara riktig.

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först 
stadsstyrelsens förslag enhälligt.
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Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande 
omröstningsförfarande: Varje hemställningskläm tas särskilt upp till 
omröstning.

1 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande 
omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Pia 
Pakarinens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter 
sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av 
projektplanen för ombyggnad av Hagnäs saluhall att hyran för de 
ombyggda lokalerna bestäms med beaktande av målen om kontinuitet i 
hallhandeln.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 80
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, 
Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, 
Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, 
Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene 
Hursti, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, 
Jukka Järvinen, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Dan 
Koivulaakso, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli 
Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Harri Lindell, Eija Loukoila, 
Jape Lovén, Pekka Majuri, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Seija 
Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse 
Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, 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, Jukka Relander, 
Laura Rissanen, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Leo 
Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, 
Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Sanna 
Vesikansa, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Blanka: 2
Nina Huru, Seppo Kanerva

Frånvarande: 3
Juha Hakola, Osmo Soininvaara, Thomas Wallgren

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Pia Pakarinens förslag till 
hemställningskläm
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2 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande 
omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Pilvi Torstis 
förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen 
röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av 
projektplanen för ombyggnaden att fastighetsnämnden behandlar 
bestämmandet av den interna kapitalhyran för Hagnäshallen på nytt 
och dryftar en motsvarande lösning som exempelvis i fråga om 
Finlandiahuset så att det vid bestämmandet av kapitalhyran tillämpas 
en ränta på en procent (1 %) till följd av objektets allmänna 
kulturhistoriska betydelse.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 43
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, 
Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Yrjö 
Hakanen, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, 
Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Dan 
Koivulaakso, Tuuli Kousa, Eija Loukoila, Jape Lovén, Silvia Modig, 
Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jan D 
Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa 
Puhakka, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka 
Relander, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Leo Stranius, Johanna 
Sumuvuori, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomo 
Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Blanka: 39
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, 
Jussi Chydenius, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, 
Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Seppo Kanerva, Helena 
Kantola, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, 
Terhi Koulumies, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Harri Lindell, 
Pekka Majuri, Seija Muurinen, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Hannu 
Oskala, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi 
Peltokorpi, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Tatu 
Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Johanna 
Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Markku Vuorinen

Frånvarande: 3
Juha Hakola, Osmo Soininvaara, Thomas Wallgren

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Pilvi Torstis förslag till 
hemställningskläm
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3 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande 
omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Yrjö 
Hakanens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter 
sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det med handlandena i 
Hagnäshallen förhandlas om avtalen efter reparationerna så att 
hyrorna inte stiger oskäligt mycket.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 42
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, 
Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Yrjö 
Hakanen, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, 
Rene Hursti, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka 
Järvinen, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Eija Loukoila, 
Jape Lovén, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi 
Mäki, Sari Mäkimattila, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Sirpa 
Puhakka, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Pekka 
Saarnio, Tomi Sevander, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Ilkka 
Taipale, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomo Valokainen, Sanna 
Vesikansa, Anna Vuorjoki

Blanka: 40
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, 
Jussi Chydenius, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, 
Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Otso 
Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva 
Krohn, Heimo Laaksonen, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija Muurinen, 
Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Tom 
Packalén, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki 
Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus 
Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille 
Rydman, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Markku Vuorinen

Frånvarande: 3
Juha Hakola, Osmo Soininvaara, Thomas Wallgren

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Yrjö Hakanens förslag 
till hemställningskläm

4 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande 
omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Mari 
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Holopainens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter 
sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt 
att förlänga öppettiden för utomhustorget i anslutning till Hagnäshallen 
(nu vardagar kl. 6.30-15.00, lördagar kl. 6.30-15.00) till den som 
tillämpas på flera andra större torg i Helsingfors. Samtidigt utreds 
möjligheterna till kvällstorg.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 65
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Paavo Arhinmäki, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, 
Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Jasmin 
Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, 
Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, 
Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Otso 
Kivekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo 
Laaksonen, Eija Loukoila, Pekka Majuri, Silvia Modig, Sami Muttilainen, 
Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse 
Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara 
Paavolainen, Tom Packalén, Osku Pajamäki, Jaana Pelkonen, Erkki 
Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo 
Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Nasima Razmyar, Jukka 
Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Leo 
Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, 
Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna 
Vuorjoki

Blanka: 17
Sirpa Asko-Seljavaara, Jussi Chydenius, Nina Huru, Seppo Kanerva, 
Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Harri 
Lindell, Jape Lovén, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Tuomas 
Rantanen, Risto Rautava, Tomi Sevander, Ulla-Marja Urho, Markku 
Vuorinen

Frånvarande: 3
Juha Hakola, Osmo Soininvaara, Thomas Wallgren

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Mari Holopainens förslag till 
hemställningskläm

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
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Bilagor

1 Hakaniemen halli, hankesuunnitelma
2 Viitesuunnitelma
3 Hankeaikataulu

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Hakaniemen Ykköskauppiaat ry Kunnallisvalitus, valtuusto
Hakaniemen Käsityöläiset ry Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Hagnäs hall blev färdig år 1914. Den har genomgått reparationer åren 
1952, 1971 och 1996. De tekniska systemen är i dåligt skick och härrör 
från olika årtionden. Värmeskillnaderna inomhus är stora på sommaren 
och vintern. Byggnaden har ingen avkylning eller tillräckliga kyllager för 
att kunna utveckla verksamheten. Brådskande reparationer har gjorts i 
byggnaden upprepade gånger för att kunna fortsätta hallhandeln.

Den planerade ombyggnaden gör det möjligt att utrusta hallen med 
moderna ventilations- och elsystem och fungerande lager- och 
personalutrymmen.

Byggarbetena inleds enligt planerna i januari 2017 och blir färdiga i 
augusti 2018.

Åtgärder vidtas på en yta på 4 675 m² bruttoyta, 3 145 m² lägenhetsyta 
och 2 729 m² effektiv yta.

Källarutbyggnaden omfattar 932 m² bruttoyta, 302 m² lägenhetsyta och 
245 m² effektiv yta, vilka ingår i de totala ytorna ovan. 

Projektplanen finns som bilaga 1 och referensplanen för projektet som 
bilaga 2.

Föredragandens motiveringar

Allmän information om projektet
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Saluhallen är en byggnad i två våningar med byggnadsstomme av 
tegel. Saluhallen blev färdig år 1914. Fasaderna består av renmurat 
rödtegel, sockeln har stensättning och yttertaket är ett maskinfalsat 
plåttak. Mellanbjälklaget och bottenbjälklaget består av håltegel på 
armerade betongbalkar. Byggnaden är grundlagd på träpålar. Första 
och andra våningen utgör butikslokaler, i källaren finns tekniska lokaler 
och förråd. Dessutom har byggnaden ett lågt kallt vindsutrymme.

Saluhallens butikslokaler och lager motsvarar inte dagens funktionella 
eller hälsomyndigheternas krav. Personalutrymmet som byggdes i 
andra våningen på 1970-talet tar utrymme från butikerna och hindrar 
kundcirkulationen. Förbindelserna för rörelsehindrade är bristfälliga.

Saluhallens husteknik har kommit till slutet av sin livslängd och de 
hustekniska lokalerna uppfyller inte de gällande bestämmelserna. På 
sommaren är det mycket varmt inomhus eftersom kondensorerna för 
butikernas kylapparater ligger i hallen och överför värmen dit. 
Avloppsrören har haft läckage och proppar. Eldistributionssystemet är 
föråldrat och anordningarna är av varierande slag. Det har konstaterats 
fuktskador i källaren.

I saluhallens första våning säljs livsmedel och i andra våningen 
present- och torrvaror. Det finns restaurang- och kaféverksamhet i viss 
mån i båda våningarna. I källaren kommer det att byggas 
personalutrymmen, torr- och kyllager och största delen av de tekniska 
lokalerna.

Varuhanteringen kommer att äga rum genom en lastbrygga på torgets 
sida. Blandavfallet samlas i avfallscontainrar under jord och ett nytt 
kallutrymme för bioavfall byggs i källaren.

Saluhallen kommer att fortsätta som saluhall efter ombyggnaden.

Ombyggnadsprojektet har planerats i kontinuerlig växelverkan med 
fastighetskontorets lokalcentral, partitorget som är hyresgästen i 
saluhallen, partitorgets hyresgäster, dvs. hall- och torgförsäljarna, och 
de föreningar som representerar dessa.

Om projektplanen blir godkänd och fortskrider till den detaljerade 
planeringen, har man för avsikt att regelbundet hålla kontakt också 
med affärsidkarna i hallen.

Dessutom anser föredraganden att det är viktigt att partitorget erbjuder 
de tidigare försäljarna möjlighet att återvända till sina gamla platser och 
att hallens nuvarande baskaraktär som en livsmedelssaluhall bevaras 
också efter ombyggnaden och den tillhörande 
restauranglokallösningen.
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Åtgärder

Saluhallens husteknik förnyas så att den uppfyller dagens 
bestämmelser. Saluhallen får nya el-, ventilations-, kyl- och 
värmeåtervinningssystem, och nya hustekniska lokaler som uppfyller 
bestämmelserna byggs i den nya källaren och på vinden.

Vatten- och avloppsnäten inomhus rivs och förnyas i sin helhet. 
Tomtavloppen och -vattenledningen förnyas. Byggnaden ansluts till 
Helsingfors Energis fjärrkylenät.

Helsingfors stads vattenförsörjning ska bygga ett nytt avlopp som 
ersätter det gamla kombinerade avloppet som löper under byggnaden. 
I byggandet av det nya avloppet ska man beakta även den nya 
torgparkering som eventuellt anläggs senare.

Byggnadens tillgänglighet förbättras genom att bygga en ramp som 
uppfyller bestämmelserna vid ingången, en hiss och en toalett för 
rörelsehindrade. Inomhusförbindelserna mellan våningarna förbättras 
med två nya varu- och servicehissar, varav den ena ska byggas i det 
gamla hisschaktet.

Golven i första våningen förnyas och utrustas med vattenburen 
golvvärme. De nya butiksmöblerna och den nya hustekniken 
genomförs så att butikernas storlek flexibelt kan ändras genom att 
kombinera butiksenheter. Varje butiksenhet får en egen vatten-, 
avlopps-, kyl-, el- och dataanslutning.

Andra våningen återställs till butiksbruk i sin helhet i enlighet med 
skyddsbestämmelsens anda genom att flytta hallförsäljarnas 
personalutrymmen byggda på 1970-talet och 
ventilationsmaskinrummet till den nya källaren. En reservering för en 
restaurang byggs. Toalettlokalerna för allmänheten byggs om.

Yttertaket och värmeisoleringen i översta bjälklaget förnyas.

Projektet omfattar 4 675 m² bruttoyta, 3 145 m² lägenhetsyta och 
2 729 m² effektiv yta. Källarutbyggnaden omfattar 932 m² bruttoyta, 
302 m² lägenhetsyta ja 245 m² effektiv yta, vilka ingår i de totala ytorna 
ovan. 

Kostnader och inverkan på driftsekonomin

Enligt en kostnadskalkyl från fastighetskontorets lokalcentral uppgår 
kostnaderna för projektet till högst 12 500 000 euro exklusive 
mervärdesskatt i kostnadsnivån för april 2014. 
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I det till budgeten 2015 fogade programmet för husbyggnadsprojekt 
åren 2015–2024 anvisas anslag för projektet ur momentet 8 02 02 04, 
Övriga reparationsprojekt vid lokalcentralen för åren 2015–2017.

Inverkan på hyran

Kapitalhyran baserar sig på en ränta på 3 %. Hyran som tas ut uppgår 
till sammanlagt 27,23 euro/m² lägenhetsyta i månaden, varav 
20,84 euro/m² lägenhetsyta i månaden utgör kapitalhyra som innehåller 
tomtarrende på 3,18 euro/m² lägenhetsyta i månaden. Hyran uppgår till 
85 658 euro i månaden och 1 027 899 euro om året. 

Med kalkylgrunderna ovan ökar den andel av den kapitalhyra som tas 
ut hos partitorget med cirka 50 000 euro efter ombyggnaden och 
utbyggnaden av Hagnäs saluhall jämfört med den nuvarande 
totalhyran på cirka 34 000 euro. Till kapitalhyran läggs underhållshyran 
vars storlek man ännu inte har kännedom om.

Partitorgets driftsekonomi är bunden till budgetens verksamhetsbidrag, 
dvs. skillnaden mellan inkomsterna och utgifterna. Hittills har partitorget 
kunnat täcka hyres- och underhållskostnaderna med sina 
hyresinkomster. Också i fortsättningen har partitorget som mål att 
kunna täcka utgifterna med inkomsterna. Också uthyrningen av 
stadens lokaler följer principen om att hyresinkomsterna täcker minst 
utgifterna.

Målet är att man efter ombyggnaden och utbyggnaden av Hagnäs 
saluhall tar ut sådan hyra hos hyresgästerna i Hagnäs saluhall med 
vilken man kan täcka den hyra som tas ut hos partitorget. I 
hyresbestämningen och hyresavtalen ska man dock beakta 
hallverksamhetens och baskaraktärens kontinuitet, den allmänna 
handelns nivå i hallen och marknadshyresnivån för andra motsvarande 
lokaler.

För jämförelsens skull kan man ännu konstatera att de hyror som 
partitorget betalar till lokalcentralen för Gamla saluhallen och 
Sandvikens saluhall baserar sig på en förhandlingsresultat som utgår 
från att lokalcentralen har svarat för kostnaderna för reparationen och 
restaureringen av byggnadens yttre skal och partitorget för 
kostnaderna för försäljarnas lokaler och de funktionella behoven som 
sedan har utgjort grunden för bestämning av kapitalhyran. I dessa 
hallar har de hos hyresgästerna uttagna hyrorna lett till ungefär ett 
nollresultat för partitorget.

I det till budgeten 2015 fogade programmet för husbyggnadsprojekt 
åren 2015–2024 anvisas anslag för projektet ur momentet 8 02 02 04, 
Övriga reparationsprojekt vid lokalcentralen för åren 2015–2017.
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Byggarbetena inleds enligt planerna i januari 2017 och blir färdiga i 
augusti 2018. Härigenom möjliggörs julförsäljningen 2016 före 
ombyggnaden och höstförsäljningen 2017 när hallen öppnas. Till denna 
del har tidtabellen för projektet ändrats jämfört med tidtabellen i bilaga 
3.

Fastighetsnämndens lokalcentral ansvarar för förverkligandet av 
projektet och Helsingfors partitorg och lokalcentral i enlighet med 
tabellen om ansvarsfördelning för byggnadens underhåll.

Till slut

Förslaget stämmer överens med fastighetsnämndens framställning till 
de delar som gäller godkännande av projektplanen för ombyggnad och 
utbyggand av Hagnäs saluhall.

Fastighetsnämnden förutsatte dessutom att en företrädare för 
hallförsäljarna i Hagnäs saluhall ska blir hörd under 
planeringsprocessen och att fastighetsnämnden och hallförsäljarna ska 
bli informerade om hur projektet fortskrider med lämpliga mellanrum.

Föredraganden konstaterar att fastighetsnämndens framställning till 
dessa delar kommer att inkluderas i stadsstyrelsens 
verkställighetsbeslut.

Dessutom ansåg fastighetsnämnden att det är viktigt att partitorget 
erbjuder de tidigare försäljarna möjlighet att återvända till sina gamla 
platser.

Fastighetsnämnden ansåg även det som viktigt att hallens nuvarande 
baskaraktär som en livsmedelssaluhall ska bevaras också efter 
ombyggnaden och den tillhörande restauranglokallösningen.

Föredraganden understöder framställningen ovan.

Fastighetsnämndens beslut fattades på det villkor att Helsingfors 
partitorg tillstyrker projektplanen i sitt utlåtande.

Nämnden för tekniska tjänster har i sitt utlåtande 7.5.2015 tillstyrkt den 
av fastighetsnämndens lokalcentral utarbetade projektplanen för 
ombyggnad av saluhallen.

Enligt Helsingfors partitorg är ombyggnaden oundviklig och nödvändig. 
Den är en del av stadens strategiprogram enligt vilken Helsingfors 
utvecklar sin konkurrenskraft som ett centrum för finländsk mat och 
turism. Hallen är dessutom en viktig del av handelstraditionen och 
strategin enligt vilken Helsingfors vill vara den företagsvänligaste 
staden i Finland.
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Stadsstyrelsen konstaterar att om stadsfullmäktige godkänner 
projektplanen, kommer stadsstyrelsen i sitt verkställighetsbeslut att 
uppmana lokalcentralen att höra företrädare för hallförsäljarna i Hagnäs 
saluhall under planeringsprocessen och att informera 
fastighetsnämnden och hallförsäljarna om hur projektet fortskrider med 
lämpliga mellanrum.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1 Hakaniemen halli, hankesuunnitelma
2 Viitesuunnitelma
3 Hankeaikataulu

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Hakaniemen Ykköskauppiaat ry Kunnallisvalitus, valtuusto
Hakaniemen Käsityöläiset ry Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Kiinteistölautakunta
Teknisen palvelun lautakunta
Talous- ja suunnitteluosasto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 22.06.2015 § 659

HEL 2014-008086 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 31.3.2015 päivätyn Hakaniemen 
kauppahallin peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman 
siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 4 675 brm² ja että 
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rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 12 
500 000 euroa huhtikuun 2014 kustannustasossa.

Samalla kaupunginhallitus toteaa, että jos kaupunginvaltuusto 
hyväksyy hankesuunnitelman, kaupunginhallitus tulee 
täytäntöönpanopäätöksessään kehottamaan tilakeskusta kuulemaan 
Hakaniemen hallikauppiaiden edustajia hankkeen suunnitteluprosessin 
edetessä ja tiedottamaan hankkeen etenemisen vaiheista 
kiinteistölautakunnalle ja hallikauppiaille sopivin väliajoin.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 12.05.2015 § 219

HEL 2014-008086 T 10 06 00

Esitys

A

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 31.3.2015 päivätyn 
Hakaniemen kauppahallin peruskorjauksen ja laajennuksen 
hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen 
enimmäislaajuus on 4 675 brm² ja että rakentamiskustannusten 
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 12 500 000 euroa 
kustannustasossa 4/2014.

Kiinteistölautakunta edellyttää lisäksi, että Hakaniemen 
hallikauppiaiden edustajaa kuullaan hankkeen suunnitteluprosessin 
edetessä ja että hankkeen etenemisen vaiheista tiedotetaan 
kiinteistölautakuntaa ja hallikauppiaita sopivin väliajoin.

Lisäksi kiinteistölautakunta pitää tärkeänä, että Tukkutori tarjoaa 
vanhoille kauppiaille mahdollisuuden palata vanhoille paikoilleen.

Edelleen kiinteistölautakunta pitää tärkeänä, että hallin nykyinen 
perusluonne elintarvikekauppahallina säilyy myös peruskorjauksen ja 
siihen sisältyvän ravintolatilaratkaisun jälkeen.

Päätös tehdään ehdolla, että Helsingin tukkutori antaa puoltavan 
lausunnon hankesuunnitelmasta. 

B
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Kiinteistölautakunta päätti, että hankkeen suunnittelu voi jatkua 
odottamatta päätöksen lainvoimaisuutta.

Käsittely

12.05.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Asian käsittelyn kuluessa tehtiin seuraavat vastaehdotukset, jotka 
esittelijä sisällytti omaan esitykseensä:

Vastaehdotus:
Juha Hakola: Esitysehdotuksen kohtaan A lisätään 2.kappaleeksi:

Kiinteistölautakunta edellyttää lisäksi, että Hakaniemen 
hallikauppiaiden edustajaa kuullaan hankkeen suunnitteluprosessin 
edetessä ja että hankkeen etenemisen vaiheista tiedotetaan 
kiinteistölautakuntaa ja hallikauppiaita sopivin väliajoin.

Kannattajat: Jasmin Hamid

Vastaehdotus:
Jasmin Hamid: Lisätään kohtaan A:

Lautakunta pitää tärkeänä, että Tukkutori tarjoaa vanhoille kauppiaille 
mahdollisuuden palata vanhoille paikoilleen.

Kannattajat: Antti Hytti

Vastaehdotus:
Antti Hytti: Lisätään kohtaan A:

Kiinteistölautakunta pitää tärkeänä, että hallin nykyinen perusluonne 
elintarvikekauppahallina säilyy myös peruskorjauksen ja siihen 
sisältyvän ravintolatilaratkaisun jälkeen.

Kannattajat: Kirsi Pihlaja

Arto Hiltunen: Muutan esitystäni seuraavasti:

Esitysehdotuksen A kohtaan lisätään ensimmäisen kappaleen perään 
seuraavat kappaleet:

Kiinteistölautakunta edellyttää lisäksi, että Hakaniemen 
hallikauppiaiden edustajaa kuullaan hankkeen suunnitteluprosessin 
edetessä ja että hankkeen etenemisen vaiheista tiedotetaan 
kiinteistölautakuntaa ja hallikauppiaita sopivin väliajoin.

Lisäksi kiinteistölautakunta pitää tärkeänä, että Tukkutori tarjoaa 
vanhoille kauppiaille mahdollisuuden palata vanhoille paikoilleen.
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Edelleen kiinteistölautakunta pitää tärkeänä, että hallin nykyinen 
perusluonne elintarvikekauppahallina säilyy myös peruskorjauksen ja 
siihen sisältyvän ravintolatilaratkaisun jälkeen.

28.04.2015 Pöydälle

16.04.2015 Pöydälle

21.08.2014 Palautettiin

07.08.2014 Pöydälle

26.06.2014 Pöydälle

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Aulikki Korhonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 31823

aulikki.korhonen(a)hel.fi
Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi

Teknisen palvelun lautakunta 07.05.2015 § 107

HEL 2014-008086 T 10 06 00

Lausunto

Teknisen palvelun lautakunta antoi kiinteistölautakunnalle seuraavan 
lausunnon, jolla se puoltaa Hakaniemen kauppahallin peruskorjauksen 
hankesuunnitelmaa, joka on kiinteistöviraston tilakeskuksen laatima. 

16.04.2015 Palautettiin

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Taulavuori

Lisätiedot
Timo Taulavuori, toimitusjohtaja, puhelin: (09) 310 32500

timo.taulavuori(a)hel.fi
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§ 189
Projektplan för en byggnad för årskurserna 1-2 i Jätkäsaaren 
peruskoulu och ett daghem på Busholmen

HEL 2015-002256 T 10 06 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
godkänna projektplanen 15.2.2015 för en byggnad för årskurserna 1–2 
i Jätkäsaaren peruskoulu och ett daghem på Busholmen. Projektet får 
omfatta högst 3 231 m² bruttoyta, och byggkostnaderna får uppgå till 
högst 10 500 000 euro exklusive mervärdesskatt i kostnadsnivån i 
december 2014.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Ville Vastamäki, kehittämisinsinööri, telefon: 310 25902

ville.vastamaki(a)hel.fi

Bilagor

1 Jätkäsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja päiväkoti, hankesuunnitelma 
15.2.2015

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Platsen för en byggnad för årskurserna 1–2 i Jätkäsaaren peruskoulu 
och ett daghem finns på Busholmen i stadsdelen Västra hamnen. Den 
tomt som är avsedd för byggnaden och gårdsplanen, 20811/1, 
begränsas av Riogatan, Sandholmsgränden och Hamburgsgränden 
och ligger norr om Bunkern. Tomten är kvartersområde för 
undervisningsbyggnader (YO).

Utbildningsnämnden och barnomsorgsnämnden har gett utlåtande om 
projektplanen. De tillstyrker planen.
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Projektplanen utgör bilaga 1. De tekniska beskrivningarna har 
sammanförts till en separat bilaga, och denna hålls tillgänglig på 
fastighetskontorets lokalcentral.

Föredragandens motiveringar

Behov av skollokaler

Det finns inga skollokaler på Busholmen. Årskurserna 1–2 i 
Jätkäsaaren peruskoulu hör till Taivallahden peruskoulus 
upptagningsområde, som ingår i stordistrikt 1/område 4 inom 
utbildningsverkets linje för grundläggande utbildning (södra och 
mellersta området). De närmaste grundskolorna är Ruoholahden ala-
asteen koulu i samma upptagningsområde och Ressun peruskoulu i ett 
annat upptagningsområde. Enligt faktacentralens projektprognos 
2/2013 är de finska barn i åldern 7–8 år som bor på Busholmen 33 till 
antalet år 2014 och 282 till antalet år 2023. 

Behov av dagvård

Platsen för en byggnad för årskurserna 1–2 i Jätkäsaaren peruskoulu 
och ett daghem på Busholmen ligger i barnomsorgsområdet 
Kampmalmen–Drumsö–Tölö. Nya Busholmen, som är under 
utbyggnad, har vuxit kraftigt sedan år 2013 genom bostadsbyggande. 
Barnomsorgsverket behöver kunna ge tillräcklig närservice i nya 
områden. Att daghemslokalerna ska användas effektivare innebär i 
stadens strategi att antalet daghem som behövs i nya områden ska 
beräknas och lokalanvändningen effektiviseras både i fråga om 
enskilda enheter och med hela servicenätet i fokus. 

Allmänt om projektet

Skol- och daghemsbyggnaden, som får två våningar, kommer att 
tillgodose behovet av närservice i det nya området. Omfattningen i 
projektplanen baserar sig på en behovsutredning som gjorts av 
utbildningsverket och barnomsorgsverket. Byggnaden inrymmer 
skollokaler för 200 elever (årskurserna 1–2) och lokaler för ett daghem 
med 130 vårdplatser. Målet med verksamheten är att stödja barnets 
totala utveckling. Cirka 50 anställda kommer att arbeta i byggnaden. 

Omfattningen baserar sig på barnomsorgsverkets och 
utbildningsverkets nya mål för effektivisering av lokalanvändningen, 
8 m² lägenhetsyta/vårdplats respektive 8 m² lägenhetsyta/elevplats, 
sammanlagt 2 640 m² lägenhetsyta. Uträknad enligt referensplanerna i 
en bilaga till projektplanen blir lägenhetsytan mindre, 2 611 m². Om 
tvåvåningsbyggnaden på tomten får den lägenhetsyta som baserar sig 
på referensplanerna blir bruttoytan 3 231 m². 
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Utgångspunkt för planeringslösningen är en effektiv lokalanvändning 
med målet 8 m² lägenhetsyta/elevplats och vårdplats. 
Referensplanerna i en bilaga till projektplanen uppfyller målet. Under 
den fortsatta planeringen preciseras målet på det sättet att 
lägenhetsytan, som utgör grund för hyran, fördelas så att skolan får 
exakt 8 m²/elevplats och daghemmet exakt 8 m²/vårdplats inom ramen 
för den totala omfattningen.

Läget för byggnaden baserar sig både på tomtens karaktär och på de 
krav som är förknippade med verksamheten. Skollokalerna och 
daghemslokalerna är förlagda till två våningar i egna flyglar. De 
gemensamma och mer offentliga lokalerna, såsom uppvärmningsköket, 
gymnastiksalen och hissen, ligger mellan flyglarna, och nordöstra 
hörnet av byggnadsdelen gränsar till den öppna platsen på Riogatan. 
En del av lokalerna kan användas för kvälls- och fritidsaktiviteter. 
Daghemmets och skolans egna lokaler ansluter till mittdelen av 
byggnaden parallellt med de intilliggande gatorna.   

Rumsdispositionen baserar sig på att lokalerna lätt ska kunna 
omdisponeras. Stomsystemet, dimensioneringen och de 
installationstekniska lösningarna gör det möjligt att använda lokalerna 
flexibelt och att ändra dem senare. 

Utomhusområdet på tomten består av en gårdsplan som är gemensam 
för skolan och daghemmet och ska användas turvis. En liten del 
avskiljs med ett staket så att de minsta barnen kan placeras där vid 
behov. Invånarna i området får utnyttja gårdsplanen och utrustningen 
där under kvällar och veckoslut. En planerad inhägnad lekplats i 
Godahoppsparken, nära skol- och daghemsbyggnaden, står också till 
skolans och daghemmets förfogande.

Västra kanten av tomten är gammal havsbotten. När södra och 
sydöstra kanten, forna Sandholmen, var i naturtillstånd fanns där kalt 
berg. Tomten kräver omfattande utfyllnader och dessutom en 
jordtrycksvägg vid södra gränsen, mot tomten med Bunkern. 
Byggnaden grundläggs med stålrörspålar.

Byggnadsstommen är huvudsakligen av armerad betong. 
Ytterväggarna är bärande elementväggar med ett innerskal, och 
bottenbjälklaget, mellanbjälklaget och översta bjälklaget består av 
hålplattor. Väggarna är huvudsakligen beklädda med slätt tegel. På 
vissa ställen tillämpas specialmurning.  

Huvudventilationssystemet i byggnaden baserar sig på maskinell 
centraliserad och behovsstyrd lågtrycksventilation. En tilluftskammare 
slingrar sig kring fasaden, ovanför det översta bjälklaget. Tilluft förs 
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med egna kanaler från kammaren in i klassrummen och daghemmets 
grupp- och vilorum. 

Byggnaden är så stor att det krävs skyddsrumsplatser. De behövliga 80 
platserna reserveras i Busholmsklippans gemensamma skyddsrum. 
Bilplatserna för byggnaden förläggs till tomten och platserna för 
angöringstrafik till Riogatan.

Byggnaden planeras så att den blir tillgänglig. Brandsäkerheten, kravet 
att konstruktionerna ska vara lufttäta, kvaliteten på inomhusluften, 
belysningen, ljuddämpningen och möjligheten att utnyttja det naturliga 
ljuset beaktas vid planering och genomförande. Närheten till havet och 
den för området typiska blåsigheten hör till det som beaktas när 
fukthanteringen planeras. Konstruktionerna, materialen, inventarierna 
och utrustningen är slittåliga och förmånliga vad driftskostnaderna 
beträffar. När material väljs ska möjligheten att återvinna och reparera 
dem också beaktas. Byggnaden planeras i enlighet med stadens 
anvisningar om lågenergibyggande som gäller servicebyggnader.

Projektet har presenterats för stadskansliets områdesgrupp för 
Busholmen, där stadsplaneringskontoret och byggnadstillsynsverket är 
företrädda. Referensplanerna har presenterats för räddningsverket, 
miljöcentralen och barnomsorgsverkets arbetarskyddskommission. De 
har diskuterats med den projektchef som ansvarar för stadens 
tillgänglighetsärenden. Det som kommit fram vid möten och ingår i 
utlåtanden beaktas vid den fortsatta planeringen. 

Kostnader för projektet

En preliminär kostnadskalkyl har funnits i byggnadsprogrammet sedan 
år 2011. Kalkylen baserar sig på priset 3 000 euro/m² bruttoyta. Priset 
bestämdes innan specialkrav uppställdes för byggandet på tomten och 
på Busholmen i stort. Dessa krav höjer à-kostnaderna från 3 000 euro 
till 3 250 euro och de prognostiserade kostnaderna för hela projektet 
från 9 000 000 euro till 10 500 000 euro i prisnivån i december 2014. 

Det nedanstående höjer kostnaderna på tomten och på Busholmen i 
stort med anledning av att byggplatsen är krävande.
-          Stadsbildsmässiga krav (stadsplaneringskontoret och 
byggnadstillsynsverket)
-          Byggande i en kompakt, huvudsakligen bebyggd stadsstruktur
-          Liten trång tomt där byggnaden måste ha två våningar
-          Kostnader för projektet med anledning av det lokala 
sopsugsystemet 
-          Befolkningsskyddskostnader på grund av lösningen med ett 
gemensamt skyddsrum (dyrare än ett skyddsrum i byggnaden upptaget 
i rumsprogrammet)
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-          Nödvändigt att beakta fartygsbuller när konstruktionerna 
planeras

Kostnaderna stiger bl.a. på grund av det nedanstående, som har att 
göra med krav på byggkvalitet och med skärpta bestämmelser.
-          Krav på renhetsklass P1 för byggnaden
-          Byggtält under byggtiden
-          Nya bestämmelser om ventilation med värmeåtervinning 

Dessutom har en lösning med specialventilation (maskinell 
centraliserad och behovsstyrd lågtrycksventilation) planerats för 
projektet. Målet är bättre kvalitet på inomhusluften.

Besparingar har sökts eller fåtts genom det nedanstående.
-          Enkel byggnadsmassa inom ramen för möjligheterna på tomten
-          Första våningen och andra våningen så gott som likadana i 
både daghemsflygeln och skolflygeln (upprepning) 
-          En takterrass i tredje våningen som en del av 
gårdsplanslösningen föreslagen i behovsutredningen men utelämnad 
under projektplaneringen
-          Utomhusområdet på tomten en gårdsplan som är gemensam för 
skolan och daghemmet och ska användas turvis

Bilplatserna för byggnaden förläggs till tomten. Kostnaderna för 
bilplatserna ingår i kostnadskalkylen. Området har ett sopsugsystem, 
och byggnaden ansluts till det. Anslutningskostnaderna uppgår till 
70 000 euro och ingår i kostnadskalkylen.

De 80 skyddsrumsplatser som krävs för byggnaden reserveras i 
Busholmsklippans gemensamma skyddsrum, och 40 av dessa ingår i 
kostnadskalkylen medan 40 betalas ur anslaget på budgetmomentet 
8 22 19. 

Effekt på hyran

Fastighetskontorets lokalcentral har beräknat hyran utifrån beloppet 
10 580 000 euro (10 500 000 euro + 80 000 euro). Moms ingår inte i 
beloppet. Andelen på 80 000 euro utgör kostnader för 40 
skyddsrumsplatser.

kapitalhyra ca 18,80 euro/m² lägenhetsyta/månad
underhållshyra 4,80 euro/m² lägenhetsyta/månad (i 2015 års nivå, 
elektriciteten ingår) 
sammanlagt ca 23,60 euro/m² lägenhetsyta/månad
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I enlighet med referensplanerna är lägenhetsytan fördelad på följande 
sätt mellan skolan och daghemmet: skolan 1 550,5 m² 
(7,75 m²/elevplats) och daghemmet 1 060,5 m² (8,16 m²/vårdplats).  

Månadshyran uppgår följaktligen till ca 36 545 euro och årshyran till 
ca 438 540 euro för skollokalerna. Motsvarande belopp för 
daghemslokalerna är ca 24 996 euro och ca 299 952 euro.

Lokalcentralen räknar med en avkastning på 3 % och en 
avskrivningstid på 30 år. Arrendet för tomten ingår i kapitalhyran.

Kapitalhyran preciseras enligt de faktiska kostnaderna, och 
underhållshyran preciseras enligt den underhållshyra som gäller när 
byggnaden är klar. Det sätt på vilket lägenhetsytan, som utgör grund 
för hyran, fördelas mellan skolan och daghemmet preciseras under den 
fortsatta planeringen så att målet nås, m.a.o. så att det blir 8 
m²/elevplats och 8 m²/vårdplats inom ramen för den totala 
omfattningen. 

Genomförande och tidsplan

Enligt den preliminära tidsplanen ska byggandet inledas i april 2016 
och slutföras i juni 2017.

Fastighetskontorets lokalcentral genomför projektet och underhåller 
fastigheten.

Finansiering

Projektet har tidsangivelsen 2016–2017 i byggnadsprogrammet för 
husbyggnadsprojekt för åren 2015–2024. Programmet utgör bilaga till 
2015 års budget, som godkänts av stadsfullmäktige. Ett anslag på 
9 000 000 euro är reserverat för projektet.

De prognostiserade kostnaderna har av de ovannämnda orsakerna 
stigit till 10 500 000 euro. Kostnadsstegringen bör beaktas på så sätt att 
pengar tas från andra projekt. 

Arbetena på att göra tomten byggbar finansieras med medel ur 
anslagen för grundberedning i Västra hamnen. Det är fråga om att riva 
Bunkerns låga extra flygel, som delvis ligger på tomten för projektet, att 
bygga en stödmur vid tomtgränsen mot Bunkern och att göra de 
utfyllnader som krävs på tomten.  

Slutkommentar

Beslutsförslaget är i överensstämmelse med framställningen från 
fastighetsnämnden. Nämndens beslut om framställningen var enhälligt.
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Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Ville Vastamäki, kehittämisinsinööri, telefon: 310 25902

ville.vastamaki(a)hel.fi

Bilagor

1 Jätkäsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja päiväkoti, hankesuunnitelma 
15.2.2015

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Kiinteistölautakunta
Opetuslautakunta
Varhaiskasvatuslautakunta

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.08.2015 § 697

HEL 2015-002256 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 15.2.2015 päivätyn Jätkäsaaren 
peruskoulun luokat 1 - 2 ja lasten päiväkoti -hankkeen 
hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 3 231 
brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta arvonlisäverottomana 
10 500 000 euroa joulukuun 2014 kustannustasossa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Ville Vastamäki, kehittämisinsinööri, puhelin: 310 25902

ville.vastamaki(a)hel.fi
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Opetuslautakunta 14.04.2015 § 58

HEL 2015-002256 T 10 06 00

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kiinteistölautakunnalle esittelijän esityksen 
mukaisen lausunnon 15.2.2015 päivätyn Jätkäsaaren peruskoulun 
luokkien 1-2 ja päiväkodin uudisrakennushankkeen 
hankesuunnitelmasta. Samalla opetuslautakunta toteaa hyväksyvänsä 
tilakeskuksen määrittelemän vuokra-arvion alustavana. 

Käsittely

14.04.2015 Ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

17.03.2015 Poistettiin

Esittelijä
linjanjohtaja
Outi Salo

Kiinteistölautakunta 31.03.2015 § 147

HEL 2015-002256 T 10 06 00

Kiinteistökartta 49/671 495, Rionkatu

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 15.2.2015 päivätyn 
Jätkäsaaren peruskoulun luokat 1 - 2 ja lasten päiväkoti -hankkeen 
hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen 
enimmäislaajuus on 3 231 brm² ja että rakentamiskustannusten 
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 10 500 000 euroa joulukuun 
2014 kustannustasossa.

Kiinteistölautakunta päätti oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen 
jatkamaan hankkeen suunnittelua odottamatta päätöksen 
lainvoimaisuutta.

Päätös tehdään ehdolla, että opetuslautakunta antaa puoltavan 
lausunnon hankesuunnitelmasta.

Esittelijä



Helsingfors stad Protokoll 12/2015 220 (349)
Stadsfullmäktige

Kaj/11
26.08.2015

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Tarja Lehto, projektinjohtaja, puhelin: 310 31822

tarja.lehto(a)hel.fi
Grundström Irmeli, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi

Varhaiskasvatuslautakunta 10.03.2015 § 38

HEL 2015-002256 T 10 06 00

Päätös

Varhaiskasvatuslautakunta päätti hyväksyä Jätkäsaaren peruskoulun 
luokat 1–2 ja päiväkoti -hankkeen, lasten päiväkodin liitteenä olevan 
tarveselvityksen ja antoi kiinteistölautakunnalle 15.2.2015 päivätystä 
hankesuunnitelmasta omalta osaltaan puoltavan lausunnon.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Sirkka Könkkölä-Viitasalo, suunnittelija, puhelin: 310 42545

sirkka.konkkola-viitasalo(a)hel.fi
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§ 190
Arrendegrunder för tomten 41200/28 i Jakobacka och tomten 
38317/4 i Rönninge

HEL 2015-006708 T 10 01 01 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

A

bemyndiga fastighetsnämnden att från en av chefen för 
fastighetskontorets tomtavdelning bestämd tidpunkt till 31.12.2080 
utarrendera tomten för flervåningshus nr 4 eller den tomt som bildas av 
denna i kvarteret 38317 i 38 stadsdelen (Malm), som ingår i 
detaljplaneändringen nr 12135, på följande villkor:

1

Årsarrendet för tomten bestäms så att poängtalet 100 för det officiella 
levnadskostnadsindexet "oktober 1951 = 100" motsvaras av priset 25 
euro per kvadratmeter våningsyta.

Bostadskomplement som byggs utöver den i detaljplanen angivna 
våningsytan beaktas inte då arrendet bestäms.

Affärslokaler eller motsvarande utrymmen som eventuellt byggs på 
bostadstomten beaktas på samma sätt som bostäder då arrendet 
bestäms.

2

Av årsarrendet för bostadstomten tas 80 % ut så länge som statligt 
bostadslån för byggandet av bostadshus på tomten återstår att 
amortera eller så länge som staten betalar räntegottgörelse (räntestöd) 
på lån som beviljats för bostadsbyggandet.

3

I övrigt gäller i tillämpliga delar sedvanliga arrendevillkor för 
bostadstomter och av fastighetsnämnden eventuellt föreskrivna 
tilläggsvillkor.

B

bemyndiga fastighetsnämnden att från en av chefen för 
fastighetskontorets tomtavdelning bestämd tidpunkt till 31.12.2075 
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utarrendera tomten för flervåningshus nr 28 eller den tomt som bildas 
av denna i kvarteret 41200 i 41 stadsdelen (Storskog) enligt den 
2.5.2013 godkända tomtindelningen nr 12574 på följande villkor:

1

Årsarrendet för bostadstomten 41200/28 bestäms så att poängtalet 100 
för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100" 
motsvaras av priset 20 euro per kvadratmeter våningsyta.

Bostadskomplement som byggs utöver den i detaljplanen angivna 
våningsytan beaktas inte då arrendet bestäms.

Affärslokaler eller motsvarande utrymmen som eventuellt byggs på 
bostadstomten beaktas på samma sätt som bostäder då arrendet 
bestäms.

2

Av årsarrendet för bostadstomten tas 80 % ut så länge som statligt 
bostadslån för byggandet av bostadshus på tomten återstår att 
amortera eller så länge som staten betalar räntegottgörelse (räntestöd) 
på lån som beviljats för bostadsbyggandet.

3

I övrigt gäller i tillämpliga delar sedvanliga arrendevillkor för 
bostadstomter och av fastighetsnämnden eventuellt föreskrivna 
tilläggsvillkor.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1 Kopio asemakaavan muutoksesta nro 12135
2 Kopio asemakaavan muutoksesta nro 12134
3 Tonttitiedot
4 Tonttijakokartta nro 12574

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.
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Sammandrag

Enligt förslaget ska arrendegrunder fastställas för tomten för 
kompletteringsbyggande 41200/28 (AK) i Jakobacka och 
bostadstomten 38317/4 (A) i Rönninge.

De föreslagna arrendegrunderna för tomten 38317/4 motsvarar 
byggrättens nuvärde (index 1908) på cirka 477 euro/m² vy. Arrendets 
inverkan på boendekostnaderna enligt de föreslagna arrendegrunderna 
uppgår till cirka 1,91 euro/m² vy i månaden (cirka 1,53 euro/m² vy i 
månaden med beaktande av den s.k. Ara-nedsättningen).

De föreslagna arrendegrunderna för tomten 41200/28 motsvarar 
byggrättens nuvärde (index 1908) på cirka 382 euro/m² vy. Arrendets 
inverkan på boendekostnaderna enligt de föreslagna arrendegrunderna 
uppgår till cirka 1,53 euro/m² vy i månaden (cirka 1,22 euro/m² vy i 
månaden med beaktande av den s.k. Ara-nedsättningen).

Föredragandens motiveringar

Reserveringsbeslut

Stadsstyrelsen beslutade 25.8.2014 (836 §) reservera tomten 38317/4 
till Ungdomsstiftelsen för planering av hyresbostäder för ungdomar och 
unga barnfamiljer till 31.12.2016. Minst hälften av lägenhetsytan för 
projektet ska utgöra familjebostäder (två eller flera sovrum).

Tomten 41200/28 är inte reserverad. Tomten bildas av tomten för 
kompletteringsbyggande 41200/25 (tidigare tomten 41200/20) som har 
varit utarrenderad till Helsingfors stads bostäder Ab. På tomten byggs 
hyresbostäder med statligt stöd och den utarrenderas till Helsingfors 
stads bostäder Ab.

Uppgifter om detaljplanen

I den gällande detaljplanen utgör tomten 38317/4 kvartersområde för 
bostadshus (A). Detaljplanen för tomten finns som bilaga 1.

För bostadstomten 41200/20 (AK) gäller en detaljplaneändring om 
kompletteringsbyggande. Genom detaljplaneändringen har en ny tomt 
för flervåningshus 41200/24 (AK) separerats från tomten. Samtidigt har 
ytan för tomten 41200/20 gjorts mindre och tomten 41200/25 (AK) 
bildats av denna. I väntan på att kompletteringsbyggprojektet ska 
fortskrida beslutade man att ytterligare separera tomten 41200/28 (AK) 
från tomten 41200/25 till sin egen tomt (tomten 41200/28 följer den 
godkända tomtindelningen nr 12574).

Detaljplanen för tomten finns som bilaga 2.
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Uppgifter om tomterna

Tomternas ytor, adresser och byggrätter framgår av bilagorna 3 och 4.

Tomterna är normativa tomter i detaljplanen och de har ännu inte 
antecknats i fastighetsregistret.

Förslag till arrendegrunder

Referensuppgifter

Arrendegrunderna för tomten 38317/4 är jämförbara med till exempel 
arrendegrunderna fastställda av stadsfullmäktige 7.5.2014 (145 §). 
Stadsfullmäktige beslutade då bemyndiga fastighetsnämnden att 
utarrendera de näraliggande tomterna 38029/3 och 38031/4 vid 
Ledstensvägen så att poängtalet 100 för det officiella 
levnadskostnadsindexet "oktober 1951 = 100" motsvaras av priset 25 
euro per kvadratmeter våningsyta.

Arrendegrunderna för tomten 41200/28 är jämförbara med till exempel 
arrendegrunderna fastställda av stadsfullmäktige år 2014 för tomten 
41200/24 som ingår i samma kompletteringsbyggprojekt. I detta fall 
motsvarar poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet 
"oktober 1951 = 100" priset 20 euro per kvadratmeter våningsyta.

Arrendet för bostadstomter

Årsarrendet för flervåningshustomten 38317/4 (AK) i Rönninge 
bestäms enligt förslaget så att poängtalet 100 för det officiella 
levnadskostnadsindexet "oktober 1951 = 100" motsvaras av priset 25 
euro per kvadratmeter våningsyta. Arrendets teoretiska effekt på 
boendekostnaderna uppgår då till 1,91 euro/m² i månaden och med 
beaktande av Ara-nedsättningen till cirka 1,53 euro/m² bostadsyta i 
månaden. Det föreslagna arrendet motsvarar i nuvärdet (3/2015, index 
19,08) cirka 477 euro/m² vy i månaden.

Årsarrendet för flervåningshustomten 41200/28 (AK) i Jakobacka 
bestäms enligt förslaget så att poängtalet 100 för det officiella 
levnadskostnadsindexet "oktober 1951 = 100" motsvaras av priset 20 
euro per kvadratmeter våningsyta. Arrendets teoretiska effekt på 
boendekostnaderna uppgår då till 1,53 euro/m² i månaden och med 
beaktande av Ara-nedsättningen till cirka 1,22 euro/m² bostadsyta i 
månaden. Det föreslagna arrendet motsvarar i nuvärdet (3/2015, index 
19,08) cirka 382 euro/m² vy i månaden

Bostadskomplement som byggs utöver den i detaljplanen angivna 
våningsytan beaktas inte då arrendet bestäms.
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En andel på 80 % av årsarrendet för bostadstomterna tas ut så länge 
ett statligt bostadslån som beviljats för byggandet av bostadshus på 
tomten inte har återbetalats i sin helhet eller så länge staten betalar 
räntegottgörelse (räntestöd) för ett lån som beviljats för 
bostadsbyggandet.

I fråga om tomten 41200/28 föreslås det att arrendetiden ska löpa ut 
31.12.2075 eftersom arrendegrunder för tomten 41200/24 som ingår i 
samma kompletteringsbygghelhet har fastställts till 31.12.2075. I fråga 
om tomten 38317/4 föreslås det att arrendetiden ska löpa ut 
31.12.2080.

Förslaget stämmer överens med fastighetsnämndens framställning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1 Kopio asemakaavan muutoksesta nro 12135
2 Kopio asemakaavan muutoksesta nro 12134
3 Tonttitiedot
4 Tonttijakokartta nro 12574

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Kiinteistölautakunta

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.08.2015 § 698

HEL 2015-006708 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

A

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan 
vuokraamaan Helsingin kaupungin 38. kaupunginosan (Malmi) 
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asemakaavan muutokseen nro 12135 sisältyvän korttelin nro 38317 
asuinkerrostalotontin nro 4 tai sen sijaan tulevan tontin 
kiinteistöviraston tonttiosaston osastopäällikön määräämästä 
ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin: 

1

Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
kerrosneliömetrihintana 25 euroa.

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

Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien liike- tai niihin verrattavien 
tilojen osalta esitetään perittäväksi samaa maanvuokraa kuin 
asuntotontilta.

3

Asuntotontin 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). 

4

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä 
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

B

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan 
vuokraamaan Helsingin kaupungin 41. kaupunginosan (Suurmetsä) 
2.5.2013 hyväksytyn tonttijaon nro 12574 mukaisen korttelin nro 41200 
asuinkerrostalotontin nro 28 (kerrostalo) tai sen sijaan tulevan tontin 
kiinteistöviraston tonttiosaston osastopäällikön määräämästä 
ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka seuraavin ehdoin: 

1

Asuntotontin 41200/28 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena 
virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 
vastaavana kerrosneliömetrihintana 20 euroa.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa. 
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Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien liike- tai niihin verrattavien 
tilojen osalta esitetään perittäväksi samaa maanvuokraa kuin 
asuntotontilta.

3

Asuntotontin 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). 

4

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä 
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 11.06.2015 § 280

HEL 2015-006708 T 10 01 01 02

Esitys

A

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta 
oikeutetaan vuokraamaan Helsingin kaupungin 38. kaupunginosan 
(Malmi) asemakaavan muutokseen nro 12135 sisältyvä asuntotontti 
38317/4 (kerrostalo) tai sen sijaan tuleva tontti kiinteistöviraston 
tonttiosaston osastopäällikön määräämästä ajankohdasta alkaen 
31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin: 

1

Asuntontin 38317/4 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena 
virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 
vastaavana kerrosneliömetrihintana 25 euroa.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa. 
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Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien liike- tai niihin verrattavien 
tilojen osalta esitetään perittäväksi samaa maanvuokraa kuin 
asuntotontilta.

3

Asuntotontin 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). 

4

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä 
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

B

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta 
oikeutetaan vuokraamaan Helsingin kaupungin 41. kaupunginosan 
(Suurmetsä) 2.5.2013 hyväksytyn tonttijaon nro 12574 mukainen 
asuntotontti 41200/28 (kerrostalo) tai sen sijaan tuleva tontti 
kiinteistöviraston tonttiosaston osastopäällikön määräämästä 
ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka seuraavin ehdoin: 

1

Asuntotontin 41200/28 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena 
virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 
vastaavana kerrosneliömetrihintana 20 euroa.

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

Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien liike- tai niihin verrattavien 
tilojen osalta esitetään perittäväksi samaa maanvuokraa kuin 
asuntotontilta.

3

Asuntotontin 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). 

4
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Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä 
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. 

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Jessina Haapamäki, kiinteistölakimies, puhelin: 310 74463

jessina.haapamaki(a)hel.fi
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§ 191
Arrendegrunder för en tomt för bostadshus i Stensböle och villkor 
om en köpoption i arrendeavtalet (Mellungsby, Stensböle, tomten 
47355/1)

HEL 2015-005507 T 10 01 01 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

A

bemyndiga fastighetsnämnden att från en av nämnden bestämd 
tidpunkt till 31.12.2080 utarrendera den planerade tomten 47355/1 i 47 
stadsdelen (Mellungsby) som ingår i detaljplaneändringen nr 11860, 
eller de tomter som bildas av denna, på följande villkor:

1

Årsarrendet för tomten 47355/1 bestäms så att poängtalet 100 för det 
officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av 
priset 25 euro per kvadratmeter våningsyta i fråga om oreglerad 
produktion av fritt finansierade ägar- och hyresbostäder.

Bostadskomplement som byggs utöver den i detaljplanen angivna 
våningsytan beaktas inte då arrendet bestäms.

2

I övrigt gäller i tillämpliga delar sedvanliga arrendevillkor för 
bostadstomter och av fastighetsnämnden eventuellt föreskrivna 
tilläggsvillkor.

B

bemyndiga fastighetsnämnden att i arrendeavtalet för tomten 47355/1 
inkludera följande köpoption och villkor för denna i enlighet med 
stadsstyrelsens principbeslut 1.3.2010 (251 §).

1

Arrendetagaren har rätt att köpa tomten inom längst fem (5) år räknat 
från den dag arrendetiden i arrendeavtalet börjat.

Arrendetagaren kan utnyttja köpoptionen tidigast då 
byggnadstillsynsmyndigheten godkänt att det eller de hus som byggs 
på tomten tas i bruk.
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2

Köpesumman baserar sig då köpoptionen utnyttjas på att poängtalet 
100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” 
motsvaras av ett pris för byggrätten på 28 euro per kvadratmeter 
våningsyta i fråga om fritt finansierade ägar- och hyresbostäder.

Köpesumman bestäms utifrån det ovannämnda à-priset justerat enligt 
det vid tidpunkten för köpet senast offentliggjorda poängtalet för 
levnadskostnadsindex.

Staden har under alla omständigheter rätt att få lägst en köpesumma 
som baserar sig på det ovannämnda à-priset och som räknas ut genom 
att à-priset multipliceras med 19,08 (4/2015, index 1908).

Bostadskomplement som byggs utöver den i detaljplanen angivna 
våningsytan beaktas inte då arrendet bestäms.

3

Om den slutliga sammanlagda våningsytan för tomten i det 
lagakraftvunna bygglovet överstiger den våningsyta som arrendet i det 
långfristiga arrendeavtalet baserar sig på, eller om denna våningsyta 
överstigs av någon annan anledning, har staden rätt att av köparen få 
en motsvarande tilläggsköpesumma för varje överstigande 
kvadratmeter våningsyta.

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom 
redogörelse att ledamoten Yrjö Hakanen under diskussionen hade 
föreslagit att stadsfullmäktige godkänner förslaget med den ändringen 
att punkt B med en köpoption utelämnas.

Ordföranden konstaterade att ledamoten Yrjö Hakanens motförslag 
inte hade understötts, varvid det förföll.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1 Ote asemakaavan nro 11860 kaavakartasta

Sökande av ändring
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Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Jyränoja Oy Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Stadsfullmäktige godkände 5.5.2010 detaljplaneändringen nr 11860 för 
Stensböle som vann laga kraft 18.6.2010.

På bostadstomten 47355/1 (A) i detaljplanen byggs fritt finansierade 
ägar- och hyresbostäder. Reserveringstagaren har erbjudits möjlighet 
till direkt köp av tomten. Det är dock möjligt att tomten först 
utarrenderas genom att långfristigt avtal och därför ska arrendegrunder 
för tomten fastställas. Samtidigt ska en köpoption för tomten och villkor 
för detta inkluderas i arrendeavtalet i enlighet med stadsstyrelsens 
principbeslut 1.3.2010 (251 §).

Enligt förslaget till arrendegrunder uppgår det kalkylmässiga priset för 
bostadslokalerna på tomten till ca 477 euro/m² vy i prisnivån 4/2015 
(index 1908). Arrendets teoretiska effekt på boendekostnaderna blir 
ca 1,91 euro/m² bostadsyta i månaden.

Försäljningspriset för bostadslokalerna på tomten baserar sig på 
köpoptionen på tomten och uppgår enligt förslaget till ca 534 euro/m² vy 
i prisnivån 4/2015 (index 1908). 

Enligt förslaget utarrenderas tomten till 31.12.2080.

Föredragandens motiveringar

Reserveringsbeslut

Stadsstyrelsen beslutade 25.8.2014 (836 §) reservera bostadstomten 
47355/1 (A) till Jyränoja Oy till 31.12.2016 för planering av oreglerad 
produktion av fritt finansierade ägar- och/eller hyresbostäder utan 
hitasvillkor.

Uppgifter om detaljplanen och tomten

Enligt detaljplaneändringen nr 11860 för Stensböle, som godkändes av 
stadsfullmäktige 5.5.2010 och vann laga kraft 18.6.2010, hör tomten 
47355/1 till ett kvartersområde för bostadshus (A).
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Tomtens byggrätt i detaljplanen är 560 m² vy och maximivåningstalet är 
II.

Tomtens yta är 1 618 m² och den ligger vid Stensbölebågen 36. Tomten 
har ännu inte antecknats i fastighetsregistret men tomtindelningen nr 
12616 för tomten har godkänts 1.6.2015.

Detaljplanekartan finns som bilaga 1.

Uppgifter om marken

Enligt de uppgifter som staden har till sitt förfogande har det inte 
utövats sådan verksamhet på tomten som kan orsaka förorening av 
marken.

Referensuppgifter och förslag till arrendegrunder

Stadsfullmäktige beslutade 29.8.2012 (237 §) bemyndiga 
fastighetsnämnden att från en av nämnden bestämd tidpunkt till 
31.12.2075 utarrendera tomterna (A) 47352/2 och 3 och 47353/1, 2 
och 4 i Stensböle i Mellungsby utgående från att poängtalet 100 för det 
officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av 
priset 25 euro per kvadratmeter våningsyta. Tomterna 47352/2 och 3 
samt 47353/1 och 2 har utarrenderats genom ett långfristigt avtal och 
fritt finansierade ägarbostäder och bostadsrättsbostäder har byggts på 
dessa.

Enligt förslaget ska samma arrendegrunder nu tillämpas eftersom 
objekten är mycket jämförbara.

Det föreslås att årsarrendet för tomten 47355/1 (A) ska bestämmas så 
att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 
1951 = 100” motsvaras av priset 25 euro per kvadratmeter 
bostadsvåningsyta. Bostadstomtens kalkylmässiga pris uppgår då till 
ca 477 euro/m² vy i prisnivån 4/2015 (index 1908). Arrendets teoretiska 
effekt på boendekostnaderna blir ca 1,91 euro/m² bostadsyta i 
månaden.

Bostadskomplement som byggs utöver den i detaljplanen angivna 
våningsytan beaktas inte då arrendet bestäms.

Arrendetid

Arrendetiden föreslås vara ca 65 år. Den går då ut 31.12.2080.

Köpoption
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Stadsstyrelsen beslutade 1.3.2010 (251 §) att tomterna för fritt 
finansierad produktion av hyresbostäder ska överlåtas genom 
utarrendering och att arrendetagaren ska ha köpoption på tomten.

Arrendetagaren föreslås med hänvisning till beslutet få rätt att köpa en 
tomt som bildas av tomten 47355/1 med tanke på fritt finansierad 
produktion av hyresbostäder. Ett villkor om detta tas därför in i 
arrendeavtalet.

Det föreslås att villkoren för köpoptionen ska bestämmas i enlighet med 
beslutet. Arrendetagaren kan följaktligen utnyttja köpoptionen tidigast 
då byggnadstillsynsmyndigheten godkänt att det hus som byggs på 
tomten tas i bruk. Köpoptionen föreslås gälla längst i fem år räknat från 
den dag arrendetiden i arrendeavtalet börjat.

Enligt beslutet utgörs kapitalvärdet på byggrätten, på vilket 
köpesumman baserar sig, av det à-pris för byggrätten som arrendet 
baserar sig på och som motsvarar poängtalet 100 för det officiella 
levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” multiplicerat med 1,1 
och justerat enligt det vid tidpunkten för köpet senast offentliggjorda 
poängtalet för levnadskostnadsindex.

À-priset för bostadsvåningsytan på tomten 47355/1 blir uträknat på 
ovanstående sätt 28 euro/m² vy (25 × 1,1). Det motsvarar ett nuvärde 
på ca 534 euro/m² vy (4/2015, index 1908).

Staden föreslås under alla omständigheter ha rätt att för bostadsytan få 
lägst en köpesumma som baserar sig på det ovannämnda à-priset och 
som räknas ut genom att à-priset multipliceras med 19,08 (4/2015, 
index 1908).

Staden föreslås dessutom ha rätt att få en tilläggsköpesumma för 
tomten om den slutliga sammanlagda våningsytan för tomten i det 
lagakraftvunna bygglovet eller undantagsbeslutet eller i övrigt 
överstiger den våningsyta som arrendet i det långfristiga arrendeavtalet 
baserar sig på.

Till slut

Förslaget stämmer överens med fastighetsnämndens framställning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor
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1 Ote asemakaavan nro 11860 kaavakartasta

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Jyränoja Oy Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Kiinteistölautakunta

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.08.2015 § 699

HEL 2015-005507 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

A

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan 
vuokraamaan Helsingin kaupungin 47. kaupunginosan (Mellunkylä) 
asemakaavan muutokseen nro 11860 sisältyvän suunnitellun tontin 
47355/1 tai siitä muodostettavat tontit lautakunnan määräämästä 
ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:

1

Tontin 47355/1 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 
25 euron kerrosneliömetrihintaa sääntelemättömien vapaarahoitteisten 
omistus- ja vuokra-asuntojen osalta.

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

2

Muuten noudatetaan soveltuvin osin tavanomaisia asuntotonttien 
vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä 
lisäehtoja.
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B

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan 
sisällyttämään tontin 47355/1 vuokrasopimukseen 
kaupunginhallituksen 1.3.2010 (251 §) tekemän periaatepäätöksen 
mukaisesti seuraavat osto-oikeutta tarkoittavat ja siihen liittyvät ehdot:

1

Vuokralaisella on tonttiin osto-oikeus, joka on voimassa enintään viisi 
(5) vuotta maanvuokrasopimuksen mukaisen vuokra-ajan alkamisesta.

Vuokralaisella on mahdollisuus käyttää osto-oikeuttaan aikaisintaan, 
kun tontille rakennettava rakennus/rakennettavat rakennukset on 
rakennusvalvontaviranomaisen toimesta hyväksytty käyttöön 
otettavaksi.

2

Kauppahinta osto-oikeutta käytettäessä perustuu virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaan 
rakennusoikeuden yksikköhintaan 28 euroa/k-m² vapaarahoitteisten 
omistus- ja vuokra-asuntojen osalta.

Kauppahinta määräytyy kaupantekohetkellä viimeksi julkaistulla 
elinkustannusindeksin pisteluvulla korjatun edellä mainitun 
yksikköhinnan mukaan.

Kaupungilla on kuitenkin kaikissa tapauksissa oikeus periä vähintään 
edellä mainittuun yksikköhintaan perustuvaa kauppahintaa, joka 
saadaan kertomalla edellä mainittu yksikköhinta luvulla 19,08 (4/2015, 
ind. 1908).

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten, asumista palvelevien tilojen osalta ei peritä 
kauppahintaa.

3

Mikäli tontin lopullinen yhteenlaskettu kerrosalamäärä lainvoimaisessa 
rakennusluvassa ylittää tontin pitkäaikaisen vuokrasopimuksen vuokran 
määrittämisen perusteena käytetyn kerrosalamäärän tai mainittu 
kerrosalamäärä muutoin ylitetään, kaupungilla on oikeus periä ostajalta 
kultakin ylittävältä kerrosneliömetriltä vastaavaa lisäkauppahintaa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
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Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 11.06.2015 § 277

HEL 2015-005507 T 10 01 01 02

Kiinteistökartta 117/680 503, Kivikonkaari 36

Esitys

A

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta 
oikeutetaan vuokraamaan Helsingin kaupungin 47. kaupunginosan 
(Mellunkylä) asemakaavan muutokseen nro 11860 sisältyvä suunniteltu 
tontti 47355/1 tai siitä muodostettavat tontit lautakunnan määräämästä 
ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:

1

Tontin 47355/1 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 
25 euron kerrosneliömetrihintaa sääntelemättömien vapaarahoitteisten 
omistus- ja vuokra-asuntojen osalta.

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

2

Muuten noudatetaan soveltuvin osin tavanomaisia asuntotonttien 
vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä 
lisäehtoja.

B

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta 
oikeutetaan sisällyttämään tontin 47355/1 vuokrasopimukseen 
kaupunginhallituksen periaatepäätöksen (1.3.2010, 251 §) mukainen 
seuraava osto-optio ja muut ehdot:

1

Vuokralaisella on tonttiin osto-oikeus, joka on voimassa enintään viisi 
(5) vuotta maanvuokrasopimuksen mukaisen vuokra-ajan alkamisesta.
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Vuokralaisella on mahdollisuus käyttää osto-optiotaan aikaisintaan, kun 
tontille rakennettava rakennus/rakennettavat rakennukset on 
rakennusvalvontaviranomaisen toimesta hyväksytty käyttöön 
otettavaksi.

2

Kauppahinta osto-oikeutta käytettäessä perustuu virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaan 
rakennusoikeuden yksikköhintaan 28 euroa/k-m² vapaarahoitteisten 
omistus- ja vuokra-asuntojen osalta.

Kauppahinta määräytyy kaupantekohetkellä viimeksi julkaistulla 
elinkustannusindeksin pisteluvulla korjatun edellä mainitun 
yksikköhinnan mukaan.

Kaupungilla on kuitenkin kaikissa tapauksissa oikeus periä vähintään 
edellä mainittuun yksikköhintaan perustuvaa kauppahintaa, joka 
saadaan kertomalla edellä mainittu yksikköhinta luvulla 19,08 (4/2015, 
ind. 1908).

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten, asumista palvelevien tilojen osalta ei peritä 
kauppahintaa.

3

Mikäli tontin lopullinen yhteenlaskettu kerrosalamäärä lainvoimaisessa 
rakennusluvassa ylittää tontin pitkäaikaisen vuokrasopimuksen vuokran 
määrittämisen perusteena käytetyn kerrosalamäärän tai mainittu 
kerrosalamäärä muutoin ylitetään, kaupungilla on oikeus periä ostajalta 
kultakin ylittävältä kerrosneliömetriltä vastaavaa lisäkauppahintaa.

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Miia Pasuri, kiinteistölakimies, puhelin: 310 34439

miia.pasuri(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Tonttiosasto Asuntotonttitoimisto Asuntotonttitoimiston 
toimistopäällikkö 13.05.2015 § 137

HEL 2015-005507 T 10 01 01 02

Kivikonkaari 36

Päätös
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Asuntotonttitoimiston toimistopäällikkö päätti vuokrata Helsingin 
kaupungin 47. kaupunginosan (Mellunkylä) asemakaavan muutoksen 
nro 11860 mukaisen korttelin 47355 ohjeellisen tontin 1 
(kiinteistötunnus 91-47-355-1, pinta-ala 1 618 m², os. Kivikonkaari 36) 
Jyränoja Oy:lle rakennusluvan hakemista ja maanrakennustöiden 
aloittamista varten jäljempänä mainitulla tavalla ja ehdoin

Vuokranantaja

Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta

Vuokralainen

Jyränoja Oy (Y-tunnus 2502286-3) perustettavan yhtiön lukuun

Vuokra-alue

Helsingin kaupungin 47. kaupunginosan (Mellunkylä) korttelin 47355 
ohjeellinen tontti 1 (pinta-ala 1 618 m², os. Kivikonkaari 36)

Käyttötarkoitus

Rakennusluvan hakeminen sekä maanrakennustöiden aloittaminen

Vuokra-aika

16.5. - 15.11.2015, kuitenkin kauintaan siihen saakka, kunnes 
kaupunginvaltuuston päätöksen nojalla tehtävä vuokra-aluetta koskeva 
pitkäaikainen vuokrasopimus alkaa. 

Vuokra ja vuokran maksu

890 euron kuukausivuokra, joka erääntyy maksettavaksi kuukausittain 
etukäteen. 

Vuokranmaksu laskun eräpäivänä.

Muut ehdot

1

Vuokralaisella ei ole oikeutta vuokranantajaa kuulematta siirtää 
vuokraoikeutta toiselle.

2
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Vuokralaisella on oikeus omalla riskillään aloittaa vuokra-alueella 
maanrakennustyöt 16.5.2015 alkaen. 

Vuokralaisella ei ole oikeutta aloittaa muita rakennustöitä vuokra-
alueella ennen tontin pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen 
allekirjoittamista.

Vuokranantaja ei vastaa vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, 
mikäli ylempi toimielin päättää vastaisuudessa olla tekemättä vuokra-
aluetta koskevaa pitkäaikaista maanvuokrasopimusta vuokralaisen 
kanssa. Vuokralainen on tällöin velvollinen kustannuksellaan viipymättä 
ennallistamaan vuokra-alueen ja saattamaan sen muutoinkin 
vuokranantajan hyväksymään kuntoon. 

3

Vuokralainen on velvollinen noudattamaan kaupunginhallituksen 
varauspäätöksen 25.8.2014 (836 §) mukaisia ehtoja, ellei tämän 
sopimuksen ehdoissa ole jonkin asian osalta toisin todettu.

4

Vuokra-alueelle on suunniteltava ja rakennettava vapaarahoitteisia 
omistus- ja/tai vuokra-asuntoja. 

Vuokra-alueen suunnittelu ja toteuttaminen tulee tehdä yhteistyössä 
kaupungin alueellisten yhteistyö- ja koordinointiryhmien kanssa.

5

Vuokra-alueelle rakennettavan rakennuksen piirustukset on esitettävä 
kiinteistöviraston tonttiosaston hyväksyttäväksi ennen rakennusluvan 
hakemista.

6

Varausalueelle toteutettavan rakennuksen suunnittelussa ja 
rakentamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota energiatehokkuutta 
parantaviin ratkaisuihin. Rakennuksen tulee täyttää vähintäänkin C-
energiatehokkuusluokalle asetetut vaatimukset siten, että E-luku alittaa 
tason 120 kWh/m²/vuosi, ellei kiinteistölautakunta erittäin painavasta 
varauksensaajasta riippumattomasta syystä toisin päätä.

Varauksensaaja on velvollinen viimeistään hakiessaan varausalueen 
pitkäaikaista vuokraamista esittämään kiinteistöviraston tonttiosastolle 
varausalueelle rakennettavaa rakennusta koskevan energiatodistuksen 
tai muun rakennuksen energiatehokkuutta osoittavan kiinteistöviraston 
tonttiosaston hyväksymän selvityksen.
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7

Vuokralainen on velvollinen noudattamaan asemakaavan muutoksen 
nro 11860 määräyksiä, ellei niistä myönnetä poikkeamispäätöstä. 

Vuokralainen on velvollinen noudattamaan alueellisia rakennustapa- ja 
suunnitteluohjetta.

Vuokralainen on velvollinen kustannuksellaan hankkimaan kaikki 
hankkeen toteuttamiseksi vaadittavat viranomaisluvat ja noudattamaan 
niiden määräyksiä. 

Vuokranantaja ei vastaa mistään vuokralaisen hankkeen toteuttamisen 
eikä käytön mahdollisesti aiheuttamista vahingoista, haitoista eikä 
kustannuksista. 

8

Siltä osin kuin hanke sijoittuu katu- tai puistoalueelle, hanke on 
suunniteltava yhteistyössä Helsingin kaupungin rakennusviraston 
kanssa. Vuokralainen on velvollinen hankkimaan hankkeelleen 
rakennusviraston myöntämän sijoitusluvan, ellei rakennusvirasto toisin 
määrää.

9

Vuokralainen on velvollinen työmaan järjestämisessä ja vuokra-alueen 
rakentamisessa ottamaan huomioon työmaan sijainnin asettamat 
kaupunkikuvalliset ja muut erityisvaatimukset. 

Työmaa on pidettävä jatkuvasti yleisilmeeltään siistinä ja järjestettävä 
siten, että se näyttää huolitellulta kaupunkikuvassa, eikä siitä saa 
aiheutua vaaraa alueen tuntumassa liikkuville. Ympäröiville kiinteistöille 
on turvattava kohtuulliset toimintaedellytykset rakennustyön aikana. 

Katu- ja muiden yleisten alueiden luovuttamisesta työmaan käyttöön on 
sovittava rakennusviraston kanssa sen määräämin ehdoin. Mikäli 
työmaa-alueita sijoitetaan tonttialueille, näiden luovuttamisesta 
työmaan käyttöön on sovittava kiinteistöviraston tonttiosaston kanssa.

10

Vuokralainen on velvollinen korvauksetta sallimaan asemakaavaan 
merkityllä yhdyskuntateknisen huollon tunnelia varten varatulla vuokra-
alueen osalla maanalaisen tilan sekä sen vaatimien rakenteiden 
rakentamisen, pitämisen, käyttämisen, ylläpitämisen ja uusimisen. 
Mainitulla vuokra-alueen osalla ei sallita kiinteitä rakenteita eikä 
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maanleikkauksia tai täyttöjä, jotka voisivat aiheuttaa haitan tai riskin 
tunnelille.

11

Vuokralainen on osaltaan velvollinen yhdessä korttelin 47355 tonttien 
sekä tarvittavilta osin myös muiden lähialueen kortteleiden tonttien 
kanssa kustannuksellaan laatimaan kyseisten tonttien toteuttamisen ja 
käytön edellyttämiä rasitteita, rasitteenluonteisia oikeuksia sekä 
yhteisjärjestelyjä koskevat rasite- ja/tai yhteisjärjestelysopimukset sekä 
esittämään sopimukset kiinteistöviraston tonttiosaston hyväksyttäväksi. 
Mainittu sopimus/sopimukset tulee liittää osapuolina olevien 
vuokratonttien pitkäaikaisiin maanvuokrasopimuksiin.

Rasite- ja/tai yhteisjärjestelysopimuksissa on tällöin muun ohella 
tarvittaessa sovittava tonttien toteuttamisen ja käytön edellyttämien 
yhteisten ajo- ja kulkuyhteyksien, autopaikkojen, pelastusteiden, 
yhteisten rakenteiden, yhteisten leikki- ja oleskelutilojen, 
kunnallisteknisten johtojen, laitteiden ja rakenteiden sekä muiden 
vastaavien kuntoonpanosta ja kunnossapidosta sekä näistä 
aiheutuvien kustannusten jakamisesta.

Rasitteet ja yhteisjärjestelyt tulee pyrkiä järjestämään siten, että näistä 
aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa rasitetulle kiinteistölle 
(vähimmän mahdollisen haitan periaate). Tonteilla ei ole puolin eikä 
toisin oikeutta periä tonttien rakentamisen ja käytön edellyttämistä 
välttämättömistä rasitteista tai rasitteenluonteisista oikeuksista mitään 
korvausta, elleivät osapuolet keskenään toisin sovi tai vuokranantaja 
toisin määrää.

Mikäli mainitut tontit eivät pääse em. asioista sopimukseen, 
vuokranantajalla on oikeus päättää näistä harkintansa mukaan sekä 
sisällyttää niitä koskevat ehdot tonttien maanvuokrasopimuksiin ja 
mainittuihin sopimuksiin.

Yleisten alueiden osalta vuokralainen on velvollinen sopimaan vuokra-
alueen toteuttamisen ja käytön edellyttämistä rasitteista, 
rasitteenluonteisista oikeuksista sekä yhteisjärjestelyistä 
rakennusviraston kanssa.

Vuokranantaja ei vastaa mistään mainitusta sopimuksesta aiheutuvista 
velvoitteista, haitoista eikä kustannuksista eikä rasitteiden ja 
yhteisjärjestelyjen perustamisesta aiheutuvista kustannuksista. 
Vuokranantaja ei vastaa myöskään vahingoista, haitoista eikä 
kustannuksista, mikäli mainitussa sopimuksessa havaitaan 
vastaisuudessa virheitä ja/tai puutteita eikä vahingoista, haitoista eikä 
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kustannuksista, mikäli kyseisten tonttien välillä ei ole sovittu kaikista 
kiinteistön toteuttamisen ja/tai käytön edellyttämistä rasitteista.

12

Vuokra-alueella sijaitsee tai saattaa sijaita käytössä olevia 
kunnallisteknisiä johtoja, viemäreitä ja laitteita. Vuokralainen on 
velvollinen kustannuksellaan erikseen selvittämään tontin johtotiedot 
ennen rakentamisen aloittamista (kaupunkimittausosasto, 
johtotietopalvelu, puhelin 310 31988 tai 310 31989).

Vuokralainen on velvollinen korvauksetta sallimaan mainittujen 
kunnallisteknisten johtojen, viemäreiden ja laitteiden rakentamisen, 
pitämisen, käyttämisen, huoltamisen ja uudistamisen vuokra-alueella. 
Mikäli tontin asemakaavan mukainen rakentaminen ja/tai käyttö 
edellyttää mainittujen kunnallisteknisten johtojen tms. siirtämistä, 
vuokralainen on velvollinen sopimaan siirtämisestä kiinteistöviraston 
tonttiosaston sekä kyseisten johtojen omistajien kanssa.

Kaupungilla on oikeus korvauksetta erikseen sopia tämän oikeuden 
luovuttamisesta kolmannelle.

Vuokranantaja ei vastaa vuokralaiselle eikä kolmannelle mahdollisesti 
aiheutuvista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli 
vuokralaisen tontin rakentamisen aloittaminen tai rakentaminen 
viivästyy mahdollisista kunnallisteknisten johtojen tai viemärien 
siirroista johtuen.

13

Vuokralaisen tulee noudattaa vuokra-alueen rakentamisessa kulloinkin 
voimassaolevaa vuokranantajan (kiinteistöviraston tonttiosasto) 
laatimaa toimintaohjetta ”Kaivu- ja louhintatoimenpiteiden suorittaminen 
sekä kaadettavat puut” (Ohje on viimeksi päivitetty 31.3.2015), ellei 
vuokranantajan kanssa toisin sovita tai se toisin määrää.

14

Vuokranantaja ilmoittaa käytettävissään olevien tietojen perusteella, 
ettei vuokra-alueella aiemmin ole harjoitettu toimintaa, joka saattaisi 
aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista.

Mikäli vuokra-alueelle rakennettaessa ilmenee tarvetta maaperän 
puhdistamiseen, vuokralainen on velvollinen välittömästi ottamaan 
yhteyttä asian sopimiseksi vuokranantajaan (kiinteistöviraston 
tonttiosasto, Johanna Hytönen, puhelin 09 310 36414). Tällöin 
vuokranantaja vastaa vuokralaiselle vakiintuneiden periaatteiden 
mukaisesti maaperän puhdistamisesta aiheutuneista tavanomaisiin 
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maanrakennuskustannuksiin nähden ylimääräisistä kustannuksista, 
mikäli korvattavista kuluista ja yksikköhinnoista sekä toimenpiteistä on 
sovittu vuokranantajan kanssa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

Edellä mainittu ei koske vuokralaisen toiminnasta aiheutunutta 
pilaantumista.

Vuokranantaja ei vastaa maaperän puhdistamisesta aiheutuvasta 
viivästymisestä, eikä viivästyksestä johtuvista vahingoista eikä 
kustannuksista, joita vuokralaisen hankkeelle saattaa aiheutua vuokra-
alueen maaperän puhdistamisesta.

Edellä mainittu vuokranantajan vastuu pilaantuneesta maaperästä ja 
velvollisuus maaperän puhdistamisesta aiheutuneiden kustannusten 
korvaamiseen on voimassa siihen asti, kun vuokra-alueelle 
rakennettavat rakennukset ovat asemakaavan nro 11860 ja tämän 
vuokrasopimuksen käyttötarkoituksen mukaisesti ensimmäisen kerran 
viranomaisen toimesta hyväksytty käyttöönotettavaksi. Mikäli 
maaperää joudutaan tämän jälkeen puhdistamaan, vastaa 
vuokralainen kustannuksellaan maaperän puhdistamisesta.

15

Vuokranantaja ei vastaa vuokralaiselle aiheutuvista kustannuksista ja 
mahdollisista vahingoista, kuten suunnittelu- ja muista kuluista, joita 
vuokralaiselle saattaa aiheutua esimerkiksi siitä, että tämä päätös 
oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen 
päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu tai etteivät hanketta 
koskevat luvat tule lainvoimaisiksi tai niiden myöntäminen pitkittyy tai 
estyy.

16

Jos vuokralainen ei noudata tätä sopimusta tai sen nojalla annettuja 
määräyksiä, vuokralainen voidaan velvoittaa maksamaan kaupungille 
sopimussakkoa kulloinkin enintään 100 000 euroa.

17

Muuten noudatetaan asuntoalueen maanvuokrasopimuslomakkeen 
vakioehtoja lukuun ottamatta 1 § 1-5 mom., 3 §, 5 §, 6 § 2 mom., 7 §, 
11 § 2-4 mom., 16 §, 17 § 4-10 mom. sekä lisäksi 11 § 1 mom. ja 19 § 
edellä mainitulla tavoin täydennettynä.

(A1147-999)

Päätöksen perustelut
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Tällä päätöksellä hyväksyttävä lyhytaikainen vuokraus on po. tonttia 
koskevan kaupunginhallituksen varauspäätöksen mukainen ja 
noudattaa kaupungin vakiintuneita käytäntöjä.

Lisätiedot
Miia Pasuri, kiinteistölakimies, puhelin: 310 34439

miia.pasuri(a)hel.fi



Helsingfors stad Protokoll 12/2015 246 (349)
Stadsfullmäktige

Kaj/14
26.08.2015

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

§ 192
Arrendegrunder för bostadstomten 54052/6 och parkeringstomten 
54054/4 i Mellersta Nordsjö och ett villkor om en köpoption i 
arrendeavtalet för bostadstomten (Nordsjö)

HEL 2015-004972 T 10 01 01 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

A

bemyndiga fastighetsnämnden att från en av nämnden bestämd 
tidpunkt till 31.12.2080 utarrendera tomten nr 6 i kvarteret nr 54052 i 54 
stadsdelen (Nordsjö) eller tomter som bildas av den. Tomten är 
reserverad för specialbostäder (detaljplanebeteckning AKS). Villkoren 
för utarrenderingen är följande:

1

Årsarrendet för tomten 54052/6 bestäms så att poängtalet 100 för det 
officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av 
priset 27 euro per kvadratmeter bostadsvåningsyta i fråga om fritt 
finansierade hyresbostäder utan reglering.

Bostadskomplement som byggs utöver den i detaljplanen angivna 
våningsytan beaktas inte då arrendet bestäms.

Årsarrendet för tomten bestäms så att poängtalet 100 för det officiella 
levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 14 
euro per kvadratmeter våningsyta i fråga om affärslokaler och offentliga 
lokaler som eventuellt byggs på tomten.

Om finansierings- och besittningsformen för tomten måste bli en annan 
exempelvis för att reserveringsbeslutet eller detaljplanen ändras kan 
arrendet bestämmas utifrån de nedanstående nya finansierings- och 
besittningsformerna och så att poängtalet 100 motsvaras av de 
nedanstående priserna. 

Priset är 24 euro i fråga om bostäder som byggs med stöd från 
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) och i fråga 
om mellanformer (hitasbostäder, bostadsrättsbostäder), och priset är 
28 euro i fråga om fritt finansierade ägarbostäder.   

En andel på 80 % av årsarrendet för tomten tas ut så länge ett statligt 
bostadslån som beviljats för byggandet av bostadshus på tomten inte 
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har återbetalats i sin helhet eller så länge staten betalar räntestöd för 
ett lån som beviljats för bostadsbyggandet.

2

I övrigt gäller i tillämpliga delar sedvanliga arrendevillkor för 
bostadstomter och av fastighetsnämnden eventuellt föreskrivna 
tilläggsvillkor.

B

bemyndiga fastighetsnämnden att från en av nämnden bestämd 
tidpunkt till 31.12.2080 utarrendera tomten nr 4 i kvarteret nr 54054 i 54 
stadsdelen (Nordsjö) eller tomter som bildas av den. Tomten är 
reserverad för parkering (detaljplanebeteckning LPA). Villkoren för 
utarrenderingen är följande:

1

Årsarrendet för tomten 54054/4 bestäms så att poängtalet 100 för det 
officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av 
priset 1 euro per kvadratmeter.

2

I övrigt gäller i tillämpliga delar sedvanliga arrendevillkor för 
parkeringsområden och av fastighetsnämnden eventuellt föreskrivna 
tilläggsvillkor.

C

bemyndiga fastighetsnämnden att i arrendeavtalet för tomten 54052/6 
införa den nedanstående köpoptionen baserad på ett principbeslut som 
stadsstyrelsen fattade 1.3.2010 (251 §), likaså de därtill anknutna 
nedanstående villkoren.

1

Arrendetagaren har rätt att köpa tomten inom längst fem (5) år räknat 
från den dag arrendetiden i arrendeavtalet börjat.

Arrendetagaren kan utnyttja köpoptionen tidigast då 
byggnadstillsynsmyndigheten godkänt att det eller de hus som byggs 
på tomten tas i bruk och bostäderna börjat användas som fritt 
finansierade hyresbostäder.

2
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Då tomten säljs ska det genom avtalsvillkor ses till att bostäderna på 
den förblir hyresbostäder i minst tio år räknat från den dag huset tagits i 
bruk.

Hitasreglering tillämpas inte.

3

Köpesumman baserar sig då köpoptionen utnyttjas på att poängtalet 
100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” 
motsvaras av priset 30 euro per kvadratmeter våningsyta i fråga om 
byggrätten för fritt finansierade hyresbostäder och av priset 15 euro per 
kvadratmeter våningsyta i fråga om byggrätten för affärslokaler och 
offentliga lokaler.

Köpesumman bestäms utifrån de ovannämnda à-priserna justerade 
enligt det vid tidpunkten för köpet senast offentliggjorda poängtalet för 
levnadskostnadsindex.

Staden har under alla omständigheter rätt att få lägst en köpesumma
som baserar sig på de ovannämnda à-priserna och som räknas ut 
genom att à-priserna multipliceras med 19,08 (4/2015, index 1908).

Bostadskomplement som byggs utöver den i detaljplanen angivna 
våningsytan beaktas inte då köpesumman bestäms.

4

Om den slutliga sammanlagda våningsytan för tomten i det 
lagakraftvunna bygglovet överstiger den våningsyta som arrendet i det 
långfristiga arrendeavtalet baserar sig på, eller om denna våningsyta 
överstigs av någon annan anledning, har staden rätt att av köparen få 
en motsvarande tilläggsköpesumma för varje överstigande 
kvadratmeter våningsyta.

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom 
redogörelse att ledamoten Yrjö Hakanen under diskussionen hade 
föreslagit att stadsfullmäktige godkänner förslaget med den ändringen 
att punkt C med en köpoption utelämnas.

Ordföranden konstaterade att ledamoten Yrjö Hakanens motförslag 
inte hade understötts, varvid det förföll.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
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Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1 Sijaintikartta
2 Ote asemakaavan nro 11953 kaavakartasta

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Stadsfullmäktige godkände 29.8.2012 detaljplaneändring för ett 
område vid Svartviksvägen i Mellersta Nordsjö, nr 11953. 
Detaljplaneändringen vann laga kraft 12.10.2012. 

Fritt finansierade hyresbostäder för seniorer kommer att byggas på 
tomten 54052/6, som i detaljplanen är avsedd för specialbostäder 
(AKS). Den som tomten är reserverad för har blivit erbjuden att köpa 
den direkt. Eftersom det kan tänkas att tomten först utarrenderas 
långfristigt bör också arrendegrunder fastställas. Samtidigt bör det i 
arrendeavtalet för tomten införas villkor om en köpoption baserade på 
ett principbeslut som stadsstyrelsen fattade 1.3.2010 (251 §). 

De föreslagna arrendegrunderna för tomten 54052/6 innebär att det 
kalkylmässiga priset i prisnivån i april 2015 (index 1908) blir ca 515 
euro/m² vy i fråga om bostäder och ca 267 euro/m² vy i fråga om 
affärslokaler och offentliga lokaler. Arrendets teoretiska effekt på 
boendekostnaderna blir då ca 2,06 euro/m² bostadsvåningsyta i 
månaden.

Försäljningspriset anknutet till köpoptionen för tomten 54052/6 föreslås 
uppgå till ca 572 euro/m² vy i fråga om bostäder och ca 286 euro/m² vy i 
fråga om affärslokaler och offentliga lokaler i prisnivån i april 2015 
(index 1908). 

Detaljplaneområdet omfattar en tomt för bilplatser ovan jord (LPA), 
54054/4. Tomten är i stadens ägo. Arrendegrunder bör fastställas 
också för den. 

Tomterna föreslås bli utarrenderade till 31.12.2080. 

Föredragandens motiveringar
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Reserveringsbeslut

Stadsstyrelsen beslutade 25.8.2014 (836 §) reservera bostadstomten 
54052/6 (AKS) i Nordsjö för Graniittiholvi Oy. Reserveringen gäller till 
31.12.2016, och företaget planerar fritt finansierade hyresbostäder för 
seniorer på tomten.

Inget reserveringsbeslut har fattats för tomten 54054/4 (LPA).

Detaljplane- och tomtuppgifter

Enligt en detaljplaneändring för Mellersta Nordsjö som godkändes av 
stadsfullmäktige 29.8.2012 och vann laga kraft 12.10.2012, nr 11953, 
hör tomten 54052/6 till ett kvartersområde för flervåningshus som i 
första hand är avsedda för bostäder för seniorer (AKS). Tomten 
54146/4 (den nuvarande tomten 54054/4) hör till ett kvartersområde för 
bilplatser (LPA).   

Byggrätten för tomten 54052/6, som är avsedd för specialbostäder, 
omfattar i detaljplanen 2 100 + 250 m² vy. Den första siffran står för 
bostadsvåningsyta och den andra för våningsyta reserverad för 
affärslokaler och offentliga lokaler som betjänar boendet. Det största 
tillåtna antalet våningar är sex.   

Tomten 54052/6 har en yta på 1 279 m², ligger vid Svartviksvägen 1 
och infördes i fastighetsregistret 30.5.2015. 

Tomten 54054/4 har en yta på 381 m², ligger vid Svartviksvägen 7 och 
infördes i fastighetsregistret 26.5.2015.

En karta över läget på tomterna finns i bilaga 1 och ett utdrag ur 
detaljplanekartan i bilaga 2.

Uppgifter om marken

Enligt de uppgifter som staden har tillgång till har det inte förekommit 
sådan verksamhet på tomten 54052/6 som skulle kunna förorena 
marken.

Förorenad mark har sanerats på tomten 54054/4. Enligt en skrivelse 
16.12.2014 från miljöcentralen har saneringen utförts på ett godtagbart 
sätt. Arrendegivaren är på grund av att mark i området fortfarande är 
förorenad skyldig att i fem år efter den dag arrendeavtalet 
undertecknats ersätta de kostnader för eventuell marksanering som 
utgör merkostnader i förhållande till sedvanliga 
markbyggnadskostnader. Arrendegivaren och arrendetagaren kommer 
sinsemellan närmare överens om förfarandet i sammanhanget.    
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Förslag till arrendegrunder

Arrende för bostadstomten

För att prissättningen ska vara enhetlig och konsekvent har 
arrendegrunderna bestämts utifrån arrendegrunder som tidigare 
fastställts för samma område eller liknande områden.

Enligt förslaget till arrendegrunder ska årsarrendet för tomten 54052/6 
(AKS) bestämmas så att poängtalet 100 för det officiella 
levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 27 
euro/m² bostadsvåningsyta. Det kalkylmässiga priset i prisnivån i april 
2015 (index 1908) blir då ca 515 euro/m² vy. Arrendets teoretiska effekt 
på boendekostnaderna blir ca 2,06 euro/m² vy i månaden.

Årsarrendet för tomten 54052/6 föreslås bli bestämt så att poängtalet 
100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” 
motsvaras av priset 14 euro/m² vy i fråga om affärslokaler och offentliga 
lokaler som byggs på tomten. Det kalkylmässiga priset i prisnivån i april 
2015 (index 1908) blir då ca 267 euro/m² vy.

Bostadskomplement som byggs utöver den i detaljplanen angivna 
våningsytan beaktas inte då arrendet bestäms.

Arrende för LPA-tomten 

Årsarrendet för tomten 54054/4, som är avsedd för bilplatser ovan jord 
(LPA), föreslås i enlighet med vedertagen praxis bli bestämt så att 
poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 
= 100” motsvaras av priset 1 euro/m² tomtyta. 

Arrendet motsvarar det arrende som normalt tagits ut i fråga om 
obligatoriska bilplatser på tomter för bilplatser ovan jord (LPA).

Arrendetid

Arrendetiden föreslås vara ca 65 år för båda tomterna. Den går då ut 
31.12.2080.

Köpoption

Stadsstyrelsen beslutade 1.3.2010 (251 §) att tomterna för fritt 
finansierad produktion av hyresbostäder ska överlåtas genom 
utarrendering och att arrendetagaren ska ha köpoption på tomten.

Arrendetagaren föreslås med hänvisning till beslutet få rätt att köpa 
tomten 54052/6, som överlåts för fritt finansierad produktion av 
hyresbostäder. Ett villkor om detta tas därför in i arrendeavtalet.
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Det föreslås att villkoren för köpoptionen ska bestämmas i enlighet med 
beslutet. Arrendetagaren kan följaktligen utnyttja köpoptionen tidigast 
då byggnadstillsynsmyndigheten godkänt att det hus som byggs på 
tomten tas i bruk och bostäderna börjat användas som fritt finansierade 
hyresbostäder. Köpoptionen föreslås gälla längst i fem år räknat från 
den dag arrendetiden i arrendeavtalet börjat.

Bostäderna i husen på tomten ska förbli hyresbostäder i minst tio år 
räknat från den dag huset tagits i bruk.

Enligt beslutet utgörs kapitalvärdet på byggrätten, på vilket 
köpesumman baserar sig, av det à-pris för byggrätten som arrendet 
baserar sig på och som motsvarar poängtalet 100 för det officiella 
levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” multiplicerat med 1,1 
och justerat enligt det vid tidpunkten för köpet senast offentliggjorda 
poängtalet för levnadskostnadsindex.

À-priset blir uträknat på ovanstående sätt 30 euro/m² vy (27 × 1,1) för 
tomten 54052/6 i fråga om bostäder. Det motsvarar ett nuvärde på 
ca 572 euro/m² vy (4/2015, index 1908). I fråga om affärslokaler och 
offentliga lokaler blir à-priset 15 euro/m² vy (14 × 1,1) och nuvärdet 
ca 286 euro/m² vy.

Staden föreslås under alla omständigheter ha rätt att få lägst en 
köpesumma som baserar sig på à-priset 30 euro i fråga om bostäder 
och à-priset 15 euro i fråga om affärslokaler och offentliga lokaler och 
som räknas ut genom att à-priserna multipliceras med lägst 19,08 
(4/2015, index 1908).

Staden föreslås dessutom ha rätt att få en tilläggsköpesumma om den 
slutliga sammanlagda våningsytan för tomten enligt det lagakraftvunna 
bygglovet eller ett undantagsbeslut eller av någon annan anledning 
överstiger den våningsyta som arrendet i det långfristiga arrendeavtalet 
baserar sig på.

Slutkommentar

Förslaget är i överensstämmelse med framställningen från 
fastighetsnämnden. Nämndens beslut om framställningen var enhälligt. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor
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1 Sijaintikartta
2 Ote asemakaavan nro 11953 kaavakartasta

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Kiinteistölautakunta

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.08.2015 § 700

HEL 2015-004972 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

A

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan 
vuokraamaan Helsingin kaupungin 54. kaupunginosan (Vuosaari) 
korttelin nro 54052 erityisasumisen tontin nro 6 (asemakaavamerkintä 
AKS) tai siitä muodostettavat tontit lautakunnan määräämästä 
ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:

1

Tontin 54052/6 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 
27 euron asuinkerrosneliömetrihintaa sääntelemättömien 
vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen osalta.

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

Tontille mahdollisesti toteutettavien liike- ja julkisten tilojen vuosivuokra 
määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 14 euron kerrosneliömetrihintaa. 

Tontin rahoitus- ja hallintamuodon muututtua esimerkiksi 
varauspäätöksen tai kaavan muuttamisen johdosta kyseisen tontin 
osalta voidaan käyttää vuokran määräytymisen perusteena seuraavia 
uusia rahoitus- ja hallintamuotoja sekä pistelukua 100 vastaavia 
hintoja: 
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Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) tukemien asuntojen 
ja välimuodon asuntojen (kuten Hitas, asumisoikeus) osalta 24 euroa 
sekä vapaarahoitteisten omistusasuntojen osalta 28 euroa.

Asuntotonttien vuosivuokrista peritään 80 % siltä ajalta, jona tonteille 
rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion 
asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tonteille 
rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella 
korkotukea.

2

Muuten noudatetaan soveltuvin osin tavanomaisia asuntotonttien 
vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä 
lisäehtoja.

B

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan 
vuokraamaan Helsingin kaupungin 54. kaupunginosan (Vuosaari) 
korttelin nro 54054 autopaikoitustontin nro 4 (asemakaavamerkintä 
LPA) tai siitä muodostettavat tontit lautakunnan määräämästä 
ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:

1

Tontin 54054/4 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 
1 euron neliömetrihintaa.

2

Muuten noudatetaan soveltuvin osin tavanomaisia autopaikoitusalueen 
vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä 
lisäehtoja.

C

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan 
sisällyttämään tontin 54052/6 vuokrasopimukseen 
kaupunginhallituksen periaatepäätöksen (1.3.2010, 251 §) mukainen 
seuraava osto-optio ja siihen liittyvät ehdot:

1

Vuokralaisella on tonttiin osto-oikeus, joka on voimassa enintään viisi 
(5) vuotta maanvuokrasopimuksen mukaisen vuokra-ajan alkamisesta.
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Vuokralaisella on mahdollisuus käyttää osto-optiotaan aikaisintaan, kun 
tontille rakennettava rakennus/rakennettavat rakennukset on 
rakennusvalvontaviranomaisen toimesta hyväksytty käyttöön 
otettavaksi ja asunnot on otettu vapaarahoitteiseen vuokra-
asuntokäyttöön.

2

Tonttia myytäessä on sopimusehdoin varmistettava, että sille 
rakennetut asunnot pidetään vuokra-asuntokäytössä vähintään 
kymmenen vuotta rakennuksen käyttöönotosta. 

Hitas-sääntelyä ei noudateta.

3

Kauppahinta osto-oikeutta käytettäessä perustuu virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaan 
rakennusoikeuden yksikköhintaan 30 euroa/k-m² vapaarahoitteisten 
vuokra-asuntojen osalta ja 15 euroa/k-m² liike- ja julkisten tilojen osalta.

Kauppahinta määräytyy kaupantekohetkellä viimeksi julkaistulla 
elinkustannusindeksin pisteluvulla korjattujen edellä mainittujen 
yksikköhintojen mukaan.

Kaupungilla on kuitenkin kaikissa tapauksissa oikeus periä vähintään 
edellä mainittuihin yksikköhintoihin perustuvaa kauppahintaa, joka 
saadaan kertomalla edellä mainitut yksikköhinnat luvulla 19,08 (4/2015, 
ind. 1908).

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten, asumista palvelevien tilojen osalta ei peritä 
kauppahintaa.

4

Mikäli tontin lopullinen yhteenlaskettu kerrosalamäärä lainvoimaisessa 
rakennusluvassa ylittää pitkäaikaisen vuokrasopimuksen vuokran 
määrittämisen perusteena käytetyn kerrosalamäärän tai mainittu 
kerrosalamäärä muutoin ylitetään, kaupungilla on oikeus periä ostajalta 
kultakin ylittävältä kerrosneliömetriltä vastaavaa lisäkauppahintaa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
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Kiinteistölautakunta 25.06.2015 § 323

HEL 2015-004972 T 10 01 01 02

Kiinteistökartta 107/678 507, Mustalahdentie 1 ja 7

Päätös

A

Kiinteistölautakunta päätti vuokrata As Oy Helsingin Mustalahdentie 
1:lle (Y-tunnus 2683505-7) Helsingin kaupungin 54. kaupunginosan 
(Vuosaari) korttelin 54052 tontin 6 (kiinteistötunnus 91-54-52-6, pinta-
ala 1 279 m², os. Mustalahdentie 1) asuntotarkoituksiin 1.8.2015 - 
31.12.2044 väliseksi ajaksi seuraavin sekä liitteen 1 mukaisin ehdoin:

1

Tammikuun 1. päivästä 2017 alkaen vuosivuokra sidotaan viralliseen 
elinkustannusindeksiin, jossa lokakuu 1951 on 100 siten, että 
perusvuosivuokra on asuintilojen osalta 2 282 euroa vuodessa sekä 
sitä vastaava perusindeksi 100 ja liike- ja julkisten tilojen osalta 
140 euroa vuodessa sekä sitä vastaava perusindeksi 100. Kunkin 
kalenterivuoden vuosivuokra tarkistetaan kertomalla perusvuosivuokra 
luvulla, joka saadaan jakamalla edellisen kalenterivuoden 
keskimääräinen elinkustannusindeksi perusindeksillä 100.

Vuokra maksetaan vuosittain neljässä yhtä suuressa erässä. Eräpäivät 
ovat 1.3., 15.4., 15.7. ja 15.10.

Kalenterivuodelta (1.1. - 31.12.) perittävä vuokra on 31.12.2016 saakka 
asuintilojen osalta 43 541 euroaja liike- ja julkisten tilojen osalta 
2 671 euroa eli yhteensä 46 212 euroa, jolloin ajalta 1.8. - 31.12.2016 
perittävä vuokra on yhteensä 65 467 euroa.

Vuokranantajalla on oikeus korottaa sen lisäksi, mitä 
vuokrasopimuksessa on mainittu, tontin maanvuokraa, mikäli vuokra-
alueelle toteutetaan asuin-, liike- tai niihin verrattavaa 
pääkäyttötarkoituksen mukaista tilaa enemmän kuin 2 113 k-m² tai liike- 
ja julkisia tiloja enemmän kuin 250 k-m².

(A3154-4)

B

Lautakunta päätti vuokrata As Oy Helsingin Mustalahdentie 1:lle (Y-
tunnus 2683505-7) Helsingin kaupungin 54. kaupunginosan (Vuosaari) 
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korttelin 54054 tontin 4 (kiinteistötunnus 91-54-54-4, pinta-ala 381 m², 
os. Mustalahdentie 7) autopaikkoja varten 1.8.2015 - 31.12.2044 
väliseksi ajaksi seuraavin sekä liitteen 2 mukaisin ehdoin:

1

Tammikuun 1. päivästä 2017 alkaen vuosivuokra sidotaan viralliseen 
elinkustannusindeksiin, jossa lokakuu 1951 on 100 siten, että 
perusvuosivuokra on 19 euroa vuodessa sekä sitä vastaava 
perusindeksi 100. Kunkin kalenterivuoden vuosivuokra tarkistetaan 
kertomalla perusvuosivuokra luvulla, joka saadaan jakamalla edellisen 
kalenterivuoden keskimääräinen elinkustannusindeksi perusindeksillä 
100.

Vuokra maksetaan vuosittain yhdessä erässä. Eräpäivä on 30.6.

Kalenterivuodelta (1.1. - 31.12.) perittävä vuokra on 31.12.2016 saakka 
363 euroa, jolloin ajalta 1.8. - 31.12.2016 perittävä vuokra on 
514 euroa.

(A4154-124)

C

Lautakunta päätti, että kohdan A ja B mukaisten vuokrasopimusten 
vuokra-aikaa jatketaan 31.12.2080 saakka sen jälkeen, kun 
kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kyseisten tonttien 
vuokrausperusteet.

11.06.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Miia Pasuri, kiinteistölakimies, puhelin: 310 34439

miia.pasuri(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Tonttiosasto Asuntotonttitoimisto Asuntotonttitoimiston 
toimistopäällikkö 06.05.2015 § 125

HEL 2015-004972 T 10 01 01 02

Mustalahdentie 1

Päätös
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Asuntotonttitoimiston toimistopäällikkö päätti vuokrata Helsingin 
kaupungin 54. kaupunginosan (Vuosaari) asemakaavan muutoksen nro 
11953 mukaisen korttelin 54052 ohjeellisen tontin 6 (kiinteistötunnus 
91-54-52-6, pinta-ala 1 279 m², os. Mustalahdentie 1) As Oy Helsingin 
Mustalahdentie 1:lle rakennusluvan hakemista varten jäljempänä 
mainitulla tavalla ja ehdoin:

Vuokranantaja

Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta

Vuokralainen

As Oy Helsingin Mustalahdentie 1 (Y-tunnus 2683505-7)

Vuokra-alue

Helsingin kaupungin 54. kaupunginosan (Vuosaari) korttelin 54052 
tontti 6 (pinta-ala 1 279 m², os. Mustalahdentie 1)

Käyttötarkoitus

Rakennusluvan hakeminen 

Vuokra-aika

1.5. - 31.10.2015, kuitenkin kauintaan siihen saakka, kunnes 
kaupunginvaltuuston päätöksen nojalla tehtävä vuokra-aluetta koskeva 
pitkäaikainen vuokrasopimus alkaa. 

Vuokra ja vuokran maksu

Vuokra on 7 657 euroa koko vuokra-ajalta (vastaa kahden kuukauden 
vuokraa).

Tämän lyhytaikaisen vuokrasopimuksen kestäessä alle kaksi kuukautta 
vuokralaiselle hyvitetään pitkäaikaisen vuokrasopimuksen vuokrassa 
kahden kuukauden ja lyhytaikaisen vuokrasopimuksen vuokra-ajan 
päättymisen välistä aikaa vastaava vuokra. Hyvityksen määrä on 
enintään 3 829 euroa/kuukausi. Maksettua vuokraa ei kuitenkaan 
hyvitetä ajalta, joka ylittää kaksi kuukautta tämän vuokrauksen 
alkamispäivästä.

Vuokran maksamista koskeva eräpäivä merkitään laskuun. Vuokra 
maksetaan yhdessä erässä viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä.

Muut ehdot

1
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Vuokralaisella ei ole oikeutta vuokranantajaa kuulematta siirtää 
vuokraoikeutta toiselle.

2

Vuokralaisella ei ole oikeutta aloittaa maanrakennustöitä eikä 
rakennustöitä vuokra-alueella ennen tontin pitkäaikaisen 
maanvuokrasopimuksen allekirjoittamista.

3

Vuokralainen on velvollinen noudattamaan kaupunginhallituksen 
varauspäätöksen 25.8.2014 (836 §) mukaisia ehtoja, ellei tämän 
sopimuksen ehdoissa ole jonkin asian osalta toisin todettu.

4

Vuokra-alueelle on suunniteltava ja rakennettava pääasiassa 
senioreille suunnattuja vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja.

Vuokra-alueen suunnittelu ja toteuttaminen tulee tehdä yhteistyössä 
kaupungin alueellisten yhteistyö- ja koordinointiryhmien kanssa.

5

Vuokra-alueelle rakennettavan rakennuksen piirustukset on esitettävä 
kiinteistöviraston tonttiosaston hyväksyttäväksi ennen rakennusluvan 
hakemista.

6

Vuokra-alueelle toteutettavien rakennusten suunnittelussa ja 
rakentamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota energiatehokkuutta 
parantaviin ratkaisuihin. Rakennuksen tulee täyttää vähintään C-
energiatehokkuusluokalle asetetut vaatimukset siten, että E-luku alittaa 
tason 120 kWh/m²/vuosi, ellei kiinteistölautakunta erittäin painavasta 
vuokralaisesta riippumattomasta syystä toisin päätä.

Vuokralainen on velvollinen viimeistään hakiessaan vuokra-alueen 
pitkäaikaista vuokraamista esittämään kiinteistöviraston tonttiosastolle 
vuokra-alueelle rakennettavaa rakennusta koskevan 
energiatodistuksen tai muun rakennuksen energiatehokkuutta 
osoittavan kiinteistöviraston tonttiosaston hyväksymän selvityksen.

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta pidättäytyä vuokra-alueen 
luovuttamisesta, mikäli vuokralaisen hanke ei täytä edellä mainittua 
vaatimusta eikä kiinteistölautakunta myönnä vaatimuksesta poikkeusta.

7
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Vuokralainen on velvollinen noudattamaan asemakaavan muutoksen 
nro 11953 määräyksiä, ellei niistä myönnetä poikkeamispäätöstä. 

Vuokralainen on velvollinen noudattamaan alueellisia rakennustapa- ja 
suunnitteluohjeita.

Vuokralainen on velvollinen kustannuksellaan hankkimaan kaikki 
hankkeen toteuttamiseksi vaadittavat viranomaisluvat ja noudattamaan 
niiden määräyksiä. 

Vuokranantaja ei vastaa mistään vuokralaisen hankkeen toteuttamisen 
eikä käytön mahdollisesti aiheuttamista vahingoista, haitoista eikä 
kustannuksista. 

8

Siltä osin kuin hanke sijoittuu katu- tai puistoalueelle, hanke on 
suunniteltava yhteistyössä Helsingin kaupungin rakennusviraston 
kanssa. Vuokralainen on velvollinen hankkimaan hankkeelleen 
rakennusviraston myöntämän sijoitusluvan, ellei rakennusvirasto toisin 
määrää.

9

Vuokralainen on velvollinen työmaan järjestämisessä ja vuokra-alueen 
rakentamisessa ottamaan huomioon työmaan sijainnin asettamat 
kaupunkikuvalliset ja muut erityisvaatimukset. 

Työmaa on pidettävä jatkuvasti yleisilmeeltään siistinä ja järjestettävä 
siten, että se näyttää huolitellulta kaupunkikuvassa, eikä siitä saa 
aiheutua vaaraa alueen tuntumassa liikkuville. Ympäröiville kiinteistöille 
on turvattava kohtuulliset toimintaedellytykset rakennustyön aikana. 

Katu- ja muiden yleisten alueiden luovuttamisesta työmaan käyttöön on 
sovittava rakennusviraston kanssa sen määräämin ehdoin. Mikäli 
työmaa-alueita sijoitetaan tonttialueille, näiden luovuttamisesta 
työmaan käyttöön on sovittava kiinteistöviraston tonttiosaston kanssa.

10

Tontin 54052/6 asemakaavan ja rakennusluvan edellyttämät autopaikat 
sijoittuvat LPA-tontille 54146/4.

Vuokralainen on velvollinen huolehtimaan siitä, että edellä mainitut 
autopaikat säilyvät ensisijaisesti tontin 54052/6 asukkaiden käytössä.
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11

Vuokralainen on osaltaan velvollinen yhdessä korttelin 54052 tonttien 
sekä tarvittavilta osin myös muiden lähialueen tonttien kanssa 
kustannuksellaan laatimaan kyseisten tonttien toteuttamisen ja käytön 
edellyttämiä rasitteita, rasitteenluonteisia oikeuksia sekä 
yhteisjärjestelyjä koskevat rasite- ja/tai yhteisjärjestelysopimukset sekä 
esittämään sopimukset kiinteistöviraston tonttiosaston hyväksyttäväksi. 
Mainittu sopimus/sopimukset tulee liittää osapuolina olevien 
vuokratonttien pitkäaikaisiin maanvuokrasopimuksiin.

Rasite- ja/tai yhteisjärjestelysopimuksissa on tällöin muun ohella 
tarvittaessa sovittava tonttien toteuttamisen ja käytön edellyttämien 
yhteisten ajo- ja kulkuyhteyksien, autopaikkojen, pelastusteiden, 
yhteisten rakenteiden, yhteisten leikki- ja oleskelutilojen, 
kunnallisteknisten johtojen, laitteiden ja rakenteiden sekä muiden 
vastaavien kuntoonpanosta ja kunnossapidosta sekä näistä 
aiheutuvien kustannusten jakamisesta.

Rasitteet ja yhteisjärjestelyt tulee pyrkiä järjestämään siten, että näistä 
aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa rasitetulle kiinteistölle 
(vähimmän mahdollisen haitan periaate). Tonteilla ei ole puolin eikä 
toisin oikeutta periä tonttien rakentamisen ja käytön edellyttämistä 
välttämättömistä rasitteista tai rasitteenluonteisista oikeuksista mitään 
korvausta, elleivät osapuolet keskenään toisin sovi tai vuokranantaja 
toisin määrää.

Mikäli mainitut tontit eivät pääse em. asioista sopimukseen, 
vuokranantajalla on oikeus päättää näistä harkintansa mukaan sekä 
sisällyttää niitä koskevat ehdot tonttien maanvuokrasopimuksiin ja 
mainittuihin sopimuksiin.

Yleisten alueiden osalta vuokralainen on velvollinen sopimaan vuokra-
alueen toteuttamisen ja käytön edellyttämistä rasitteista, 
rasitteenluonteisista oikeuksista sekä yhteisjärjestelyistä 
rakennusviraston kanssa.

Vuokranantaja ei vastaa mistään mainitusta sopimuksesta aiheutuvista 
velvoitteista, haitoista eikä kustannuksista eikä rasitteiden ja 
yhteisjärjestelyjen perustamisesta aiheutuvista kustannuksista. 
Vuokranantaja ei vastaa myöskään vahingoista, haitoista eikä 
kustannuksista, mikäli mainitussa sopimuksessa havaitaan 
vastaisuudessa virheitä ja/tai puutteita eikä vahingoista, haitoista eikä 
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kustannuksista, mikäli kyseisten tonttien välillä ei ole sovittu kaikista 
kiinteistön toteuttamisen ja/tai käytön edellyttämistä rasitteista.

12

Vuokra-alueella sijaitsee tai saattaa sijaita käytössä olevia 
kunnallisteknisiä johtoja, viemäreitä ja laitteita. Vuokralainen on 
velvollinen kustannuksellaan erikseen selvittämään tontin johtotiedot 
ennen rakentamisen aloittamista (kaupunkimittausosasto, 
johtotietopalvelu, puhelin 310 31988 tai 310 31989).

Vuokralainen on velvollinen korvauksetta sallimaan mainittujen 
kunnallisteknisten johtojen, viemäreiden ja laitteiden rakentamisen, 
pitämisen, käyttämisen, huoltamisen ja uudistamisen vuokra-alueella. 
Mikäli tontin asemakaavan mukainen rakentaminen ja/tai käyttö 
edellyttää mainittujen kunnallisteknisten johtojen tms. siirtämistä, 
vuokralainen on velvollinen sopimaan siirtämisestä kiinteistöviraston 
tonttiosaston sekä kyseisten johtojen omistajien kanssa.

Kaupungilla on oikeus korvauksetta erikseen sopia tämän oikeuden 
luovuttamisesta kolmannelle.

Vuokranantaja ei vastaa vuokralaiselle eikä kolmannelle mahdollisesti 
aiheutuvista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli 
vuokralaisen tontin rakentamisen aloittaminen tai rakentaminen 
viivästyy mahdollisista kunnallisteknisten johtojen tai viemärien 
siirroista johtuen.

13

Vuokralaisen tulee noudattaa vuokra-alueen rakentamisessa kulloinkin 
voimassaolevaa vuokranantajan (kiinteistöviraston tonttiosasto) 
laatimaa toimintaohjetta ”Kaivu- ja louhintatoimenpiteiden suorittaminen 
sekä kaadettavat puut” (Ohje on viimeksi päivitetty 31.3.2015), ellei 
vuokranantajan kanssa toisin sovita tai se toisin määrää.

14

Vuokranantaja ilmoittaa käytettävissään olevien tietojen perusteella, 
ettei vuokra-alueella aiemmin ole harjoitettu toimintaa, joka saattaisi 
aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista.

Mikäli vuokra-alueelle rakennettaessa ilmenee tarvetta maaperän 
puhdistamiseen, vuokralainen on velvollinen välittömästi ottamaan 
yhteyttä asian sopimiseksi vuokranantajaan (kiinteistöviraston 
tonttiosasto, Johanna Hytönen, puhelin 09 310 36414). Tällöin 
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vuokranantaja vastaa vuokralaiselle vakiintuneiden periaatteiden 
mukaisesti maaperän puhdistamisesta aiheutuneista tavanomaisiin 
maanrakennuskustannuksiin nähden ylimääräisistä kustannuksista, 
mikäli korvattavista kuluista ja yksikköhinnoista sekä toimenpiteistä on 
sovittu vuokranantajan kanssa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

Edellä mainittu ei koske vuokralaisen toiminnasta aiheutunutta 
pilaantumista.

Vuokranantaja ei vastaa maaperän puhdistamisesta aiheutuvasta 
viivästymisestä, eikä viivästyksestä johtuvista vahingoista eikä 
kustannuksista, joita vuokralaisen hankkeelle saattaa aiheutua vuokra-
alueen maaperän puhdistamisesta.

Edellä mainittu vuokranantajan vastuu pilaantuneesta maaperästä ja 
velvollisuus maaperän puhdistamisesta aiheutuneiden kustannusten 
korvaamiseen on voimassa siihen asti, kun vuokra-alueelle 
rakennettavat rakennukset ovat asemakaavan nro 11953 ja tämän 
vuokrasopimuksen käyttötarkoituksen mukaisesti ensimmäisen kerran 
viranomaisen toimesta hyväksytty käyttöönotettavaksi. Mikäli 
maaperää joudutaan tämän jälkeen puhdistamaan, vastaa 
vuokralainen kustannuksellaan maaperän puhdistamisesta.

15

Vuokranantaja ei vastaa vuokralaiselle aiheutuvista kustannuksista ja 
mahdollisista vahingoista, kuten suunnittelu- ja muista kuluista, joita 
vuokralaiselle saattaa aiheutua esimerkiksi siitä, että tämä päätös 
oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen 
päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu tai etteivät hanketta 
koskevat luvat tule lainvoimaisiksi tai niiden myöntäminen pitkittyy tai 
estyy.

16

Jos vuokralainen ei noudata tätä sopimusta tai sen nojalla annettuja 
määräyksiä, vuokralainen voidaan velvoittaa maksamaan kaupungille 
sopimussakkoa kulloinkin enintään 100 000 euroa.

17

Muuten noudatetaan asuntoalueen maanvuokrasopimuslomakkeen 
vakioehtoja lukuun ottamatta 1 § 1-5 mom., 3 §, 5 §, 6 § 2 mom., 7 §, 
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11 § 2-4 mom., 16 §, 17 § 4-10 mom. sekä lisäksi 11 § 1 mom. ja 19 § 
edellä mainitulla tavoin täydennettynä.

(A3154-3)

Päätöksen perustelut

Tällä päätöksellä hyväksyttävä lyhytaikainen vuokraus on po. tonttia 
koskevan kaupunginhallituksen varauspäätöksen mukainen ja 
noudattaa kaupungin vakiintuneita käytäntöjä.

Lisätiedot
Miia Pasuri, kiinteistölakimies, puhelin: 310 34439

miia.pasuri(a)hel.fi
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§ 193
Detaljplaneändring för tomten 28 i kvarteret 463 i Bortre Tölö (nr 
12309, Tölögatan 28)

HEL 2014-000139 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
godkänna detaljplaneändring för tomten 28 i kvarteret 463 i 14 
stadsdelen (Bortre Tölö) enligt ritning nr 12309, daterad 4.11.2014 och 
ändrad 9.6.2015, och på de grunder som framgår av 
detaljplanebeskrivningen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Katri Erroll, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12309 kartta, päivätty 4.11.2014, 
muutettu 9.6.2015

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12309 selostus, päivätty 
4.11.2014, muutettu 9.6.2015, päivitetty 5.8.2015

3 Havainnekuva, 4.11.2014
4 Tehdyt muutokset
5 Vuorovaikutusraportti 4.11.2014 liitteineen, täydennetty 9.6.2015
6 Osa päätöshistoriaa

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan_detaljplan_byggnadsordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Förslagstext
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
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Bilaga 5
Bilaga 6

Museovirasto, 
kulttuuriympäristön suojelu

Förslagstext
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helen Sähköverkko Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut-
kuntayhtymä/Vesihuolto

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Detaljplanen gör det möjligt att omdisponera skolhuset i Sibelius-
Akademins användning för boende och att bygga till vid 
ändringsarbetet.

Byggnaden på tomten skyddas. Nybyggnadsdelen kompletterar den 
enhetliga helheten med flervåningshus huvudsakligen från 1930-talet 
kring området för detaljplaneändringen. Nybyggnadens läge, storlek 
och exteriör har anpassats till den skyddade byggnaden och den 
omgivande kvartersgården.

Tomten omdisponeras från kvartersområde för byggnader för 
undervisningsändamål (YO) till kvartersområde för flervåningshus, som 
är kulturhistoriskt värdefullt (AK/s). Ändringsområdet omfattar 3 268 m². 
Byggrätten i detaljplaneändringen uppgår till 8 140 m² vy, varav 
6 050 m² utgör befintlig våningsyta och 2 090 m² ny våningsyta.

Föredragandens motiveringar

Detaljplaneändringen följer de riksomfattande målen för 
markanvändningen och generalplanen med rättsverkningar, och den 
främjar möjligheterna att uppnå stadens strategiska mål.

Detaljplaneändringen gäller tomten i ändan av Dunckergatan i Bortre 
Tölö. Sibelius-Akademin är verksam i skolhuset, som stod färdigt 1931. 
Byggnaden ritades för Anstalten för yrkenas främjande (arkitekt Väinö 
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Vähäkallio) och ändrades till skolhus år 1980. I dagens läge finns där 
undervisnings-, övnings- och kanslilokaler, en matsal, en konertsal, 
gallerilokaler, motionslokaler och verkstadslokaler för 
instrumentreparation. Byggnaden är arkitektoniskt, byggnadshistoriskt 
och stadsbildsmässigt synnerligen värdefull.

I den gällande detaljplanen är tomten upptagen som kvartersområde 
för byggnader för undervisningsändamål (YO). Den maximala 
våningsytan för tomten är 6 050 m². Detaljplanen har inga 
skyddsbeteckningar för byggnaden. För en del av området under 
detaljplaneområdet gäller detaljplanen för den underjordiska 
Centrumslingan, som stadsfullmäktige godkände 17.6.2015.

Området är beläget i en byggd kulturmiljö av riksintresse (RKY 2009, 
flervåningshusområdet i Bortre Tölö) inom stadsstrukturen i 
innerstaden.

Fastigheten ägs av Helsingfors universitet/Finlands 
Universitetsfastigheter Ab.

Innehåll i detaljplaneändringen och motiveringar

Undervisningsverksamheten i byggnaden håller på att läggas ned, och 
det har inte hittats någon aktör för fortsatt verksamhet enligt den 
nuvarande dispositionen.

Detaljplaneändringen baserar sig på en referensplan som sökanden 
har utarbetat och som efter utkastfasen har bearbetats utifrån 
växelverkan.

Genom detaljplaneändringen ändras tomten till ett kvartersområde för 
flervåningshus, som är kulturhistoriskt värdefullt (AK/s). Den befintliga 
byggnaden och dess värdefulla interiörer skyddas med beteckningen 
sr-1. Målet med skyddsbeteckningen är att trygga att byggnadens 
skyddsvärden bevaras och den beaktar detaljplaneområdets särdrag. 

På tomten anvisas en byggnadsyta för en nybyggnadsdel som 
kompletterar omgivningen. Dess läge, höjd och fasadmaterial styrs 
med detaljplanebestämmelser. Hela gårdsplanen ska planteras och dit 
får inte förläggas bilplatser eller servicebyggnader. Detaljplanen har 
dessutom bestämmelser om iståndsättning och plantering av 
gårdsområdena och om materialen för dessa. Bilplatserna ska anvisas 
i underjordiska parkeringslokaler utanför tomten eller i närliggande 
parkeringsanläggningar.

Ändringsområdet omfattar 3 268 m². Byggrätten i detaljplaneändringen 
uppgår till 8 140 m² vy, varav 6 050 m² utgör befintlig våningsyta och 



Helsingfors stad Protokoll 12/2015 268 (349)
Stadsfullmäktige

Kaj/15
26.08.2015

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

2 090 m² ny våningsyta. I och med omdisponeringen räknas 
källarvåningen i den skyddade byggnaden till byggrätten. Den egentliga 
tillbyggda våningsytan på tomten blir därmed 1 480 m² vy.

Konsekvenser och kostnader till följd av detaljplaneändringen

Skyddet och omdisponeringen av byggnaden gör att områdets 
kulturhistoriska värden bevaras och främjar möjligheterna att uppnå de 
riksomfattande målen för markanvändningen.

De stadsbildsmässiga förändringarna gäller tillbyggnadsdelen på 
innergården, som ändrar vyerna från granntomterna och 
belysningsförhållandena där.

Detaljplanen har ingen större inverkan på trafikvolymen eller den 
tekniska försörjningen i området.

Att detaljplanen genomförs innebär inga kostnader för staden.

Planeringsfaser och växelverkan

Tomtägaren Helsingfors Universitetsfastigheter Ab har 10.3.2014 
anhållit att detaljplanen ska ändras så att kvartersområdet för 
undervisningsverksamhet omdisponeras för boende.

En konsult har för sökanden utrett hur området kan användas och vilka 
möjligheter det finns till kompletterande utbyggnad i en referensplan, 
som har utgjort underlag för detaljplaneändringen. Efter utkastfasen har 
skuggförhållandena i kvarteret utretts och referensplanen bearbetats 
utifrån växelverkan.

Deltagande och växelverkan har ordnats i enlighet med programmet för 
deltagande och bedömning. Ett diskussionsmöte om 
detaljplaneutkastet och om studierna efter utkastfasen ordnades 
hösten 2014.

I anslutning till beredningen av detaljplaneändringen har det kommit in 
nio åsikter per brev och e-post. Muntliga åsikter framfördes dessutom 
vid diskussionsmötet och per telefon. Åsikterna gällde främst hur den 
skyddade byggnaden och gårdsområdena används och ändras, likaså 
nybyggnadsdelens storlek, exteriör och läge. Åsikterna har beaktats 
under arbetet på detaljplaneförslaget.

Vid beredningen av detaljplaneändringen har myndighetssamarbete 
bedrivits med de berörda förvaltningarna och med Museiverket och 
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland. 
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Myndigheternas ställningstaganden gällde bl.a. tryggande av att 
byggnadens värefulla särdrag bevaras, utveckling av 
planeringslösningar och anpassning av nybyggnadsdelen till den 
skyddade byggnaden med omgivande kvarter. Myndigheternas 
ställningstaganden och utlåtanden ingår som bilaga och de har 
beaktats under arbetet på detaljplaneförslaget.

Den bifogade rapporten om växelverkan innehåller sammandrag av 
åsikterna och myndigheternas ställningstaganden liksom också 
genmälena till dessa. En promemoria om diskussionsmötet utgör bilaga 
till rapporten om växelverkan.

Förslaget till detaljplaneändring hölls officiellt framlagt 
5.2.2014–12.1.2015. Tio anmärkningar gjordes mot förslaget.

Anmärkningar och ändringar med anledning av dessa

Anmärkningarna gällde den skyddade byggnadens disposition, rivning 
av den ursprungliga flygeln och av den senare byggda reservutgången, 
byggandet av nybyggnadsdelen och dess läge, storlek och lämplighet i 
den omgivande kvartershelheten, belysningsförhållandena i bostäderna 
och på gårdarna på granntomterna och bestämmelsen om 
familjebostäder. Dessutom ifrågasattes detaljplanematerialets 
korrekthet och planläggningsprocessens lagenlighet.

Anmärkningarna har beaktats genom att bestämmelserna om 
arrangemangen på gårdarna och om anpassning av nybyggnadsdelen 
till omgivningen har preciserats. Taklisthöjderna i detaljplaneförslaget 
har justerats så att de följer mätningsritningarna och det nya 
höjdsystemet.

Stadsplaneringsnämndens svar på anmärkningarna, som utgör 
kommunens motiverade ställningstagande, framgår närmare av 
rapporten om växelverkan.

Utlåtanden och ändringar med anledning av dessa

Fastighetsnämnden, räddningsnämnden, nämnden för allmänna 
arbeten, miljöcentralen, byggnadstillsynsverkets stadsbildsavdelning, 
Helen Elnät Ab, samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster, 
Museiverket och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har gett 
utlåtande om förslaget. Helsingfors Energi har meddelat att det inte 
finns någonting att invända i saken.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland konstaterar att 
planeringsområdet utgör område för tätortsfunktioner i 
sammanställningen av landskapsplanerna för Nyland (2014) och 
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område som är viktigt med tanke på kulturmiljön och som är av 
riksintresse (RKY 2009). En reservering för en trafiktunnel 
(Centrumslingan) är dragen genom området. NTM-centralen anser att 
detaljplanen följer de översiktligare planerna och beaktar de mål som 
byggnadsskyddet och kulturmiljön ställer på denna.

Museiverket tillstyrker förslaget, men föreslår vissa preciseringar i 
detaljplanebestämmelserna. Museiverket påpekar att de värdefulla 
interiörerna och byggnadsdelarna inomhus är välbevarade och att 
skyddsbestämmelserna bör utgå från att de snarare bevaras än 
återställs. Målen i detaljplanebeskrivningen om nybyggnadsdelens 
lämplighet i stadsbilden och skyddsmålen för gården bör införas i 
detaljplanebestämmelserna.

Fastighetsnämnden, miljöcentralen och Helen Elnät Ab har ingenting 
att påpeka om ändringsförslaget. Samkommunen Helsingforsregionens 
miljötjänster konstaterar att de allmänna vattenledningarna i området är 
färdiga. Ändringsförslaget kräver inte någon flyttning av ledningar.

I de andra utlåtandena föreslogs det att gång- och servicevägen 
framför ändringsområdet ska ändras till en del av fastighetens tomt, att 
brand- och räddningssynpunkter i synnerhet med avseende på 
skyddsmålen ska beaktas, liksom också de behov som föranleds av 
lanseringsvägen till distributionstransformatorstationen i fastigheten, 
ventilationen i denna och tillgängligheten till 
transformatorstationslokalen.

Byggnadstillsynsverket konstaterar att detaljplaneförslaget innebär att 
en del frågor som också hänför sig till planläggningen måste utredas i 
bygglovsfasen, såsom möjligheterna till en detaljplanebestämmelse 
som kräver bilplatser utanför tomten, utredning av konstruktionernas 
skick och trafikbullret i relation till skyddsbestämmelserna i 
detaljplanen. reserv- och räddningsvägar till tillbyggnaden och bl.a. 
möjligheten till naturlig belysning i bostadsrum i eventuella loftbostäder.

Utlåtandena har refererats närmare och bemötts i rapporten om 
växelverkan.

Utlåtandena har beaktats dels genom att bestämmelserna har 
preciserats när det gäller målet att bevara byggnaden och den övriga 
omgivningen och att anpassa nybyggnadsdelen till omgivningen, dels 
genom att skyddsbestämmelsen för interiörerna och gårdarna har 
preciserats. En bestämmelse om att utrymmena för 
transformatorstationer ska placeras i byggnaderna ingår.

De ändringar som gjorts framgår närmare av bilagan "Tehdyt 
muutokset" och av detaljplanebeskrivningen.
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Till slut

Beslutsförslaget följer stadsplaneringsnämndens justerade 
framställning, som nämnden antog enhälligt. Stadsplaneringskontoret 
har uppdaterat detaljplanebeskrivningen i fråga om Centrumslingan.

Till detaljplaneområdet hänför sig ett förfarande med 
markanvändningsavtal. Ett sådant undertecknades 1.7.2015.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Katri Erroll, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12309 kartta, päivätty 4.11.2014, 
muutettu 9.6.2015

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12309 selostus, päivätty 
4.11.2014, muutettu 9.6.2015, päivitetty 5.8.2015

3 Havainnekuva, 4.11.2014
4 Tehdyt muutokset
5 Vuorovaikutusraportti 4.11.2014 liitteineen, täydennetty 9.6.2015
6 Osa päätöshistoriaa

Bilagematerial

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Maankäyttösopimus, Töölönkatu 28 asemakaavan muutos nro 

12309.pdf

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan_detaljplan_byggnadsordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Förslagstext
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
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Bilaga 5
Bilaga 6

Museovirasto, 
kulttuuriympäristön suojelu

Förslagstext
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helen Sähköverkko Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut-
kuntayhtymä/Vesihuolto

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

För kännedom

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Pelastuslautakunta
Rakennuslautakunta
Ympäristölautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto (Koski)

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.08.2015 § 695

HEL 2014-000139 T 10 03 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 14. kaupunginosan (Taka-Töölö) 
korttelin 463 tontin 28 asemakaavan muutoksen 4.11.2014 päivätyn ja 
9.6.2015 muutetun piirustuksen nro 12309 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Käsittely

10.08.2015 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Jussi Pajunen

Esittelijä
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apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 09.06.2015 § 190

HEL 2014-000139 T 10 03 03

Ksv 4564_1, Töölönkatu 28, karttaruutu G3/S3

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle

 4.11.2014 päivätyn ja 9.6.2015 muutetun 14. kaupunginosan 
(Taka-Töölö) korttelin 463 tontin 28 asemakaavan 
muutosehdotuksen nro 12309 hyväksymistä ja etteivät tehdyt 
muistutukset ja annetut lausunnot anna aihetta muihin 
toimenpiteisiin. Muutokset ilmenevät yksityiskohtaisesti 
esityslistan liitteestä ja kaavaselostuksesta

 ettei kaavan muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

Lisäksi lautakunta päätti

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

11.11.2014 Ehdotuksen mukaan

04.11.2014 Pöydälle

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Milla Nummikoski, arkkitehti, puhelin: 310 37477

milla.nummikoski(a)hel.fi
Riitta Salastie, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37218

riitta.salastie(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 05.02.2015 § 61

HEL 2014-000139 T 10 03 03
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Kiinteistökartta 61/673 495, Töölönkatu 28

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi 14. kaupunginosan (Taka-Töölö) korttelin 463 
tonttia 28 koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12309 
seuraavan lausunnon:

Lautakunta toteaa, että muutosalueen tontti 14463/28 on Helsingin 
Yliopistokiinteistöt Oy:n omistuksessa. Tontilla sijaitsee vuonna 1931 
valmistunut koulurakennus.

Muutosehdotuksessa opetustoimintaa palvelevien rakennusten 
korttelialue (YO) muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). 
Olemassa oleva rakennus ja sen arvokkaat sisätilat suojellaan 
merkinnällä (sr-1) ja tontille osoitetaan rakennusala uudisosalle.

Tontille on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 8 140 k-m², josta 
6 050 k-m² on olemassa olevaa kerrosalaa ja 2 090 k-m² uutta 
kerrosalaa. Käyttötarkoituksen muutoksen myötä suojeltavan 
rakennuksen kellarikerros lasketaan rakennusoikeuteen, joten 
varsinaista lisärakentamista tontille on tulossa 1 480 k-m². 

Asemakaavan muutosehdotus korottaa yksityisessä omistuksessa 
olevan tontin 14463/28 arvoa merkittävästi, joten kaupunginhallituksen 
9.6.2014 tekemän maapoliittisen päätöksen mukaiset neuvottelut tulee 
käydä tontinomistajan kanssa. Kaavamuutoksen käsittelyä ei tulisi 
jatkaa ennen kuin tontinomistajan kanssa on tehty sopimus. 

Lautakunnalla ei ole huomauttamista itse kaavamuutosehdotukseen.

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi
Esko Patrikainen, apulaisosastopäällikkö, puhelin: 310 36471

esko.patrikainen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 27.01.2015 § 32

HEL 2014-000139 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antoi 
ympäristökeskus. 
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Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

juha.korhonen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 20.01.2015 § 21

HEL 2014-000139 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutos koskee Sibelius-Akatemian tilojen muuttamista 
asumiskäyttöön ja mahdollistaa tontin lisärakentamisen.

Rakennuksen käyttötarkoitus muuttuu julkisesta toiminnasta 
yksityiseen asumiseen. Rakennuksen edustan jalankulku- ja 
huoltoreitti, joka nyt on yleistä aluetta, palvelee ainoastaan kiinteistön 
liikennettä ja huoltoa. Kaavoituksen yhteydessä tulee tutkia 
rakennuksen sisäänkäynnin jalankulku- ja huoltoreitin muuttamista 
osaksi kiinteistön tonttia, koska katualue palvelee yksinomaan 
kiinteistön tarpeita.

Asemakaavan muutoksesta ei aiheudu kustannuksia 
rakennusvirastolle.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosta nro 12309 
edellä mainituin huomautuksin.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

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

anu.kiiskinen(a)hel.fi
Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 20.01.2015 § 15

HEL 2014-000139 T 10 03 03

Lausunto
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Pelastuslautakunta antoi Taka-Töölön (14.ko) asemakaavan 
muutoksesta nro12309, Töölönkatu 28 seuraavan lausunnon:

Asunnoista poistuminen hätätilanteessa tulee olla mahdollista 
omatoimisesti porrashuoneita tai varateitä käyttäen tai 
pelastuslaitoksen avustamana varateiden kautta.

Rakennuksen suojelunäkökohdat eivät saa olla esteenä mm. 
porrashuoneiden ja kerroskäytävien savunpoiston järjestämiseksi 
eivätkä ne saa estää tarvittavia porrashuoneiden palo-osastointeja ja 
huoneistojen välisiä palo-osastointeja. 

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

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Harri Laakso, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31234

harri.laakso(a)hel.fi
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§ 194
Detaljplaneändring för tomten 3 i kvarteret 514 med omgivning i 
Bortre Tölö (nr 12310, Olympiastadion)

HEL 2013-005421 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
godkänna detaljplaneändring för tomten 3 i kvarteret 514 och park- och 
gatuområde och område för idrotts- och rekreationsanläggningar i 14 
stadsdelen (Bortre Tölö) enligt ritning nr 12310, daterad 9.12.2014 och 
ändrad 26.5.2015, och på de grunder som framgår av 
detaljplanebeskrivningen.

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom 
redogörelse att ledamoten Laura Kolbe understödd av ledamoten Terhi 
Peltokorpi under diskussionen hade föreslagit följande 
hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av förslaget att det 
utreds om namnet Olympiastadionsplatsen kan ersättas 
exempelvis med namnet Erik von Frenckells plats.

Redogörelsen befanns vara riktig.

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först 
stadsstyrelsens förslag enhälligt.

5 omröstningen

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.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av förslaget 
att det utreds om namnet Olympiastadionsplatsen kan ersättas 
exempelvis med namnet Erik von Frenckells plats.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 12
Harry Bogomoloff, Rene Hursti, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Björn 
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Månsson, Jan D Oker-Blom, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Risto 
Rautava, Laura Rissanen, Ilkka Taipale, Markku Vuorinen

Nej-röster: 26
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, 
Veronika Honkasalo, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Helena Kantola, 
Dan Koivulaakso, Minerva Krohn, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Eija 
Loukoila, Jape Lovén, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Sari Mäkimattila, 
Henrik Nyholm, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Sirpa Puhakka, Timo 
Raittinen, Tomi Sevander, Pilvi Torsti, Tuomo Valokainen, Anna 
Vuorjoki

Blanka: 43
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Sirpa 
Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Laura Finne-
Elonen, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti 
Hyttinen, Suzan Ikävalko, Katriina Juva, Jukka Järvinen, Seppo 
Kanerva, Otso Kivekäs, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli 
Kousa, Heimo Laaksonen, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija 
Muurinen, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Pia 
Pakarinen, Jaana Pelkonen, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika 
Raatikainen, Tatu Rauhamäki, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Wille 
Rydman, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, 
Kaarin Taipale, Ulla-Marja Urho, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Ville 
Ylikahri

Frånvarande: 4
Eero Heinäluoma, Terhi Mäki, Osku Pajamäki, Tuomas Rantanen

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Laura Kolbes förslag till 
hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Katri Erroll, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12310 kartta, päivätty 9.12.2014, 
muutettu 26.5.2015

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12310 selostus, päivätty 
9.12.2014, muutettu 26.5.2015

3 Vuorovaikutusraportti 9.12.2014, täydennetty 26.5.2015
4 Tilastotiedot, tarkistettu 26.5.2015
5 Havainnekuva, 9.12.2014
6 Asemapiirustus
7 ELY-keskuksen rakennussuojelupäätös 13.11.2014
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8 Ympäristöministeriön päätös Helsingin olympiastadionia koskevassa 
rakennussuojeluasiassa

9 Osa päätöshistoriaa

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan_detaljplan_byggnadsordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Förslagstext
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Museovirasto

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Detaljplaneändringen gör det möjligt att utveckla Olympiastadion till ett 
mångsidigt evenemangscentrum genom att ändra lokalerna i 
byggnaden, bygga nya underjordiska utrymmen och ansluta den norra 
och södra gården och en del av parkområdet vid bollplanen och 
Tahkovägen till kvartersområdet för Olympiastadion.

Helsingfors Olympiastadion och dess omgivning är skyddade med stöd 
av lagen om skyddande av byggnadsarvet (498/2010). Bestämmelser 
om reparations- och ändringsarbeten anges i skyddsbeslutet. Närings-, 
trafik- och miljöcentralen i Nyland har i sitt beslut om byggnadsskydd 
daterat 13.11.2014 förnyat skyddsbeslutet från 2006 i syfte att 
säkerställa att målen för skyddet av den nationellt och internationellt 
viktiga och värdefulla byggnaden stöder användningen av byggnaden 
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och utgör utgångspunkten för byggnadens vård och reparations- och 
ändringsarbetena i byggnaden. Skyddsbeslutet väntar nu på att 
miljöministeriet ska fastställa beslutet.

Miljöministeriet har 18.6.2015 fastställt NTM-centralens skyddsbeslut 
med skyddsbestämmelser. Miljöministeriet har samtidigt fattat beslut 
om att i någon mån utvidga områdesbegränsningen i skyddsbeslutet så 
att den motsvarar detaljplaneändringen.

Detaljplaneändringen har beretts i samarbete med Stadionstiftelsen.

För Olympiastadion bildas en tomt nr 14514/4 som anvisas som 
kvartersområde för idrotts-, motions- och 
kulturverksamhetsanläggningar (YU) i vilket även utställnings-, musei-, 
mötes-, kontors-, och restauranglokaler och andra lokaler för offentliga 
tjänster som tjänar Olympiastadion får byggas. I kvartersområdet 
anvisas nya underjordiska idrotts-, restaurang-, mötes-, parkerings- och 
servicelokaler, en utbyggnad av Finlands Idrottsmuseum (YM 1) och ett 
skjul för en kiosk och tekniska anordningar på den norra gården (kt 1). 
Stadionläktarna täcks.

Ingångarna till Olympiastadion omarrangeras enligt planerna till 
stadions norra och södra gavel. Målet är att göra ingångarna smidiga 
för stora publikmängder och att genomföra nödvändiga 
säkerhetsarrangemang.

Planen framför stadion får namnet Olympiastadionsplatsen. 
Tahkovägens sträckning från Olympiastadion till Hammarskjöldsvägen 
justeras. Gång- och cykelbanan i Olympiastadionsplatsens östra kant 
via Tahkovägen till Hammarskjöldsvägen ska hållas öppen också under 
stora evenemang.

En del av Paavo Nurmis väg ansluts till kvartersområdet för 
Olympiastadion som en väg för allmän gång- och cykeltrafik. Det raka 
avsnittet (pp/ht) av Paavo Nurmis väg till stadiontornet är en del av 
Olympiastadions stadsbildsmässiga komposition och ska planeras 
utgående från Olympiastadions arkitektur till en s.k. shared space-gata.

Förslaget till detaljplaneändring innehåller även bestämmelser om 
Olympiastadion och om belysnings- och miljöplaner som ska utarbetas 
för gatu-, park- och torgområdena, områdena för allmän gångtrafik och 
parkeringsområdena.

Bilplatskravet för Olympiastadion är högst 130 platser och 
cykelplatskravet minst 240 platser. Underhållet för Olympiastadion har 
planerats i underjordiska utrymmen dit man kör genom en enfilig infart 
från Norra Stadionvägen. Utrymmesreserveringarna för centrumslingan 
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har betecknats i kvarters-, park-, gatu- och torgområdena i förslaget till 
detaljplaneändring. 

På tomten 14514/4 är våningsytan för byggnaderna ovan jord 
27 000 m² vy, för underjordiska motions-, restaurang- och möteslokaler 
13 400 m² vy och för underjordiska lokaler för underhåll och lager 
16 000 m² vy. Olympiastadions nuvarande våningsyta 19 917 m² vy ökar 
med 7 083 m² vy ovan jord och 29 400 m² vy under jord.

I kvartersområdena med beteckningen YU eller VU och i gatu- och 
parkområdet får det utöver lokalerna ovan byggas underjordiska lokaler 
för tekniska anordningar och parkeringslokaler.

Detaljplaneområdet omfattar ca 7,6 ha, varav ca 6,1 ha utgör 
kvartersområdet för Olympiastadion (YU).

Föredragandens motiveringar

Detaljplaneändringen följer de riksomfattande målen för 
områdesanvändning och Generalplan 2002 med rättsverkan, och 
främjar uppnåendet av stadens strategiska mål. Det normativa läge för 
banan för regiontrafiken och de viktiga områden för kulturmiljön eller 
värnandet om landskapet som anges i landskapsplanen har beaktats i 
beredningen.

Utgångspunkterna för och motiveringarna till detaljplanelösningen 
framgår mer i detalj av den bifogade detaljplanebeskrivningen.

Staden äger detaljplaneområdet. Olympiastadions tomt nr 514/3 har 
utarrenderats till Stadionstiftelsen.

Konsekvenser av detaljplaneändringen, kostnader

Ändringarna utanför stadion påverkar dess skepnad i viss mån men 
stadions betydelse i stadsbilden bevaras. De största ändringarna äger 
rum under jord och inomhus, och de har ingen avsevärd inverkan med 
undantag av de nya ingångsöppningarna till stadion. 
Detaljplaneförslaget förbättrar friluftsförbindelserna i Djurgården, och 
de nya tjänsterna som byggs vid stadion ökar möjligheterna att 
använda området. Projektet för utveckling av kollektivtrafiken, 
centrumslingan, ökar kollektivtrafikutbudet i området. Detaljplanen 
förutsätter att miljö- och belysningsplaner ska utarbetas. De 
nödvändiga säkerhetsplanerna görs upp i samband med byggprojektet.

Enligt utredningarna om de ekonomiska konsekvenserna av projektet 
för ombyggnad och renovering av Olympiastadion skapar 
evenemangen på det förnyade stadion årligen cirka 1 150 jobb och en 
produktionsinverkan på cirka 132 miljoner euro. Staden har reserverat 
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en andel på 50 % av kostnaderna, dvs. uppskattningsvis 104,5 miljoner 
euro, för finansieringen av projektet.

Planeringsfaser och växelverkan

Planläggningen inleddes på stadens initiativ.

Intressenterna meddelades att en detaljplaneändring blivit väckt genom 
en skrivelse från stadsplaneringskontorets detaljplaneavdelning.  
Samtidigt med skrivelsen fick de ett program för deltagande och 
bedömning (daterad 3.4.2014). Att en detaljplaneändring blivit väckt 
meddelades också i planläggningsöversikten 2014. Deltagandet och 
växelverkan ordnades i enlighet med programmet för deltagande och 
bedömning.

Under beredningen av detaljplaneändringen fördes samarbete med de 
aktuella förvaltningarna och samkommunerna, Museiverket och 
Trafikverket och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland.

Myndigheternas ställningstaganden gällde skyddsbestämmelserna för 
Olympiastadion, miljöplaner som ska utarbetas, 
utrymmesreserveringen för centrumslingan, dagvattenplaneringen och 
trafiken.

De av myndigheter upptagna frågorna har i mån av möjlighet beaktats i 
den fortsatta planeringen och under beredningen av 
detaljplaneförslaget.

I samband med beredningen av detaljplaneändringen framfördes tre 
skriftliga åsikter som gällde programmet för deltagande och bedömning 
och utkastet till detaljplaneändring. Dessutom framfördes muntliga 
åsikter per telefon.

Åsikterna gällde utbyggnaden av Olympiastadion, ändringarna i 
verksamheten, bevarandet av naturmiljön och bullerstörningarna i 
torgområdet.

Åsikterna har beaktats i mån av möjlighet under planläggningen i den 
fortsatta planeringen och beredningen av förslaget till detaljplan.

I den bifogade rapporten om växelverkan anges myndigheternas 
ställningstaganden och åsikterna i sammandrag och genmälena till 
dessa mer i detalj.

Förslaget till detaljplaneändring hölls offentligt framlagt 16.1–16.2.2015. 
Inga anmärkningar gjordes mot förslaget.

Utlåtanden
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Idrottsverket, miljöcentralen, nämnden för allmänna arbeten, 
räddningsnämnden, affärsverket Helsingfors stads trafikverk HST, 
Helen Elnät Ab, samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster 
HRM, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland och Museiverket gav 
utlåtande om förslaget.

Idrottsverket, miljöcentralen och Helen Elnät Ab hade ingenting att 
påpeka om förslaget till detaljplaneändring. Affärsverket trafikverket 
HST konstaterar att de frågor som verket meddelat har beaktats i 
förslaget till detaljplan. Räddningsnämnden konstaterar att en särskild 
brandteknisk plan ska utarbetas för Olympiastadion och man ska låta 
räddningsmyndigheten godkänna planen.

Nämnden för allmänna arbeten konstaterar att stadiontomtens gräns 
ska flyttas så att de underjordiska konstruktionerna för stadion och 
gatuavsnittet ligger på stadiontomten, om man vill avvika från 
byggnadskontorets dimensioneringskrav. Olympiastadions miljö ska 
utgöra område där specialnivå för tillgänglighet ska tillämpas, vilket ska 
rättas i detaljplanebeskrivningen.

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM konstaterar att 
det ska göras upp en plan för reglering av dagvatten och planen ska 
förverkligas till de nödvändiga delarna före renoveringen av 
Olympiastadion. Ledningsgränden för ett allmänt kombinerat avlopp i 
sydöstra hörnet av stadiontomten ska betecknas i detaljplanen.

Stadsplaneringskontoret konstaterar att de frågor som nämnden för 
allmänna arbeten och samkommunen Helsingforsregionens 
miljötjänster HRM tagit upp har beaktats i det justerade förslaget till 
detaljplaneändring. Det kombinerade avloppet ligger utanför området 
för det justerade förslaget till detaljplaneändring.

Museiverket konstaterar att beteckningen srs för YU-kvartersområdet 
ska tilläggas på detaljplanekartan. Helsingfors Olympiastadion och 
dess omgivning är skyddade med stöd av byggnadsskyddslagen/lagen 
om skyddande av byggnadsarvet. Bestämmelser för reparations- och 
ändringsarbeten anges i skyddsbeslutet.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland konstaterar i sitt utlåtande 
att beteckningen för ett kvartersområde YU ska ändras till 
beteckningen srs för ett område skyddat med stöd av 
byggnadsskyddslagen/lagen om skyddande av byggnadsarvet. 
Avsikten är att skydda Olympiastadion och dess omgivning med stöd 
av lagen om skyddande av byggnadsarvet. Bestämmelser för 
reparations- och ändringsarbeten anges i skyddsbeslutet.
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Stadsplaneringskontoret konstaterar att skyddsbestämmelsen för 
kvartersområdet med beteckningen YU i detaljplaneändringen har 
justerats i enlighet med utlåtandena från Närings-, trafik- och 
miljöcentralen i Nyland och Museiverket.

I den bifogade rapporten om växelverkan anges utlåtandena mer i 
detalj och genmälena till dessa.

Ändringar i förslaget till detaljplaneändring

Med anledning av utlåtandet från nämnden för allmänna arbeten har 
följande ändringar gjorts i förslaget till detaljplaneändring:

 Delar av parkområdet och Paavo Nurmis väg har anslutits till 
kvartersområdet för Olympiastadion (YU/srs) i den omfattning 
som det har anvisats underjordiska utrymmen i dessa, likaså 
området för infarten till de underjordiska lokalerna för 
Olympiastadion. Detaljplanebeskrivningen har justerats genom 
att beteckna Olympiastadions omgivning som ett område där 
specialnivå för tillgänglighet ska tillämpas. 

Med anledning av utlåtandet från vattenförsörjningen vid HRM har 
följande ändringar gjorts i förslaget till detaljplaneändring.

 En bestämmelse om att en plan för reglering av dagvatten 
ska göras upp för detaljplaneområdet innan bygglov beviljas har 
lagts till förslaget till detaljplaneändring.

Med anledning av utlåtandet från Närings-, trafik- och miljöcentralen i 
Nyland och Museiverket har följande ändringar gjorts i förslaget till 
detaljplaneändring:

 Bestämmelsen om byggnadsskydd i detaljplanen har i enlighet 
med utlåtandena från Närings-, trafik- och miljöministeriet fått 
följande lydelse: "(YU/srs) Helsingfors Olympiastadion och dess 
omgivning är skyddade med byggnadsskyddslagen/enligt lagen 
om skyddande av byggnadsarvet. Bestämmelser för 
reparations- eller ändringsarbeten anges i skyddsbeslutet." 

Med anledning av den fortsatta planeringen har 
stadsplaneringskontoret ändrat förslaget till detaljplaneändring enligt 
följande:

 Bestämmelsen om inhägnad av Olympiastadion har strukits.
 Bestämmelsen om en strukturplan för kiosk-, reklam- och andra 

konstruktioner och deras placering och informationsskyltar har 
utvidgats så att bestämmelsen också gäller för uterum som 
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anknyter till byggnadens huvudmassa och 
Olympiastadionsplatsen.

 Öster om kvartersområdet med beteckningen YU/srs har 
det tillagts en reservering för underjordiska idrottslokaler 
(detaljplanebestämmelsen ma-2)

 Den anvisade underjordiska byggrätten i ma-2-området i 
kvartersområdet för idrotts- och rekreationsanläggningar (VU) 
har strukits.

 Detaljplaneområdet har i viss mån förminskats vid Tahkovägen i 
det sydöstra hörnet av området. 

Dessutom har vissa ändringar av teknisk karaktär som inte ändrar 
förslagets innehåll gjorts på detaljplanekartan och i 
detaljplanebeskrivningen.

Stadsplaneringskontoret anser att ändringarna inte är väsentliga och 
att förslaget därför inte behöver läggas fram på nytt. Underhandlingar 
om ändringarna har förts med de aktuella förvaltningarna, 
byggnadskontoret och idrottsverket.

Inget förfarande med ett markanvändningsavtal är kopplat till 
detaljplaneområdet.

Beslutsförslaget stämmer överens med stadsplaneringsnämndens 
framställning 9.12.2014. Nämndens beslut var enhälligt. 
Stadsplaneringskontoret har gjort små justeringar i förslaget enligt 
ovan.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Katri Erroll, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12310 kartta, päivätty 9.12.2014, 
muutettu 26.5.2015

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12310 selostus, päivätty 
9.12.2014, muutettu 26.5.2015

3 Vuorovaikutusraportti 9.12.2014, täydennetty 26.5.2015
4 Tilastotiedot, tarkistettu 26.5.2015
5 Havainnekuva, 9.12.2014
6 Asemapiirustus
7 ELY-keskuksen rakennussuojelupäätös 13.11.2014
8 Ympäristöministeriön päätös Helsingin olympiastadionia koskevassa 

rakennussuojeluasiassa
9 Osa päätöshistoriaa
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Bilagematerial

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan_detaljplan_byggnadsordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Förslagstext
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Museovirasto

För kännedom

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
Liikuntavirasto
Pelastuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristökeskus

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 22.06.2015 § 658

HEL 2013-005421 T 10 03 03
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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 14. kaupunginosan (Taka-Töölö) 
korttelin 514 tontin 3 ja puisto-, katu-, urheilu- ja virkistyspalvelualueita 
koskevan asemakaavan muutoksen 9.12.2014 päivätyn ja 26.5.2015 
muutetun piirustuksen nro  12310 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Käsittely

22.06.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään siten, että esitystä täydennettiin Helen 
Sähköverkko Oy:n, HSY:n, Museoviraston ja Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnoilla (liite 9).

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 26.5.2015

HEL 2013-005421 T 10 03 03

Ksv:n hankenumero 0789_4

14. kaupunginosan (Taka-Töölö) korttelin 514 tonttia 3 ja puisto-, katu-, 
urheilu- ja virkistyspalvelualueita koskevasta asemakaavan 
muutosehdotuksesta annetut lausunnot. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 9.12.2014 puoltaa 9.12.2014 
päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä. 

Asemakaavan muutos mahdollistaa Olympiastadionin kehittämisen 
monipuoliseksi tapahtumakeskukseksi rakennuksen tilojen muutoksilla, 
rakentamalla uusilla maanalaisia tiloja sekä liittämällä Olympiastadionin 
korttelialueeseen pohjoinen ja läntinen etupiha, Paavo Nurmen tien 
aluetta ja puistoaluetta Pallokentän ja Tahkontien puolelta. 

Olympiastadionille muodostettava tontti 14514/4 osoitetaan urheilu-, 
liikunta- ja kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi 
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(YU), jolle saa rakentaa myös Olympiastadionia palvelevia näyttely-, 
museo-, kokous-, toimisto-, ravintola- ja muita yleisöpalvelutiloja. 
Korttelialueelle osoitetaan uusia maanalaisia liikunta-, ravintola-, 
kokous-, pysäköinti- ja huoltotiloja, Suomen Urheilumuseon laajennus 
(ym-1) ja pohjoiselle etupihalle kioski- ja tekniikkakatos (kt 1). Stadionin 
katsomot katetaan. 

Olympiastadionin sisäänkäynnit on suunniteltu järjestettäväksi 
uudelleen Stadionin pohjois- ja eteläpäädyistä. Tavoitteena on suurten 
yleisömäärien sujuva liikkuminen ja tarpeellisten turvajärjestelyjen 
toteuttaminen. Stadionin etukenttä nimetään Olympiastadioninaukioksi. 
Kaavaehdotuksessa on määräys aukion myös suurten tapahtumien 
aikana vapaana pidettävästä, uudelleen linjattavan Tahkontien kautta 
Hammarskjöldintielle jatkuvasta jalankulku- ja baanareitistä. 

Osa Paavo Nurmen tietä liitetään Olympiastadionin korttelialueeseen 
yleisenä jalankulku- ja pyörätienä. Olympiastadionin 
kaupunkikuvalliseen sommitelmaan kuuluva Paavo Nurmen tien 
Stadionin tornille johtava suora osuus (pp/ht) tulee suunnitella 
Olympiastadionin arkkitehtuurin lähtökohdista shared place -tyyppisenä 
katuna. 

Asemakaavan muutosehdotuksessa on määräys Olympiastadionille ja 
katu-, puisto-, tori-, yleisen jalankulun ja pysäköintialueille tehtävistä 
valaistus- ja ympäristösuunnitelmista. 

Helsingin Olympiastadion ja sitä ympäröivä alue on suojeltu 
rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010) nojalla. Sen 
korjaus- tai muutostöitä koskevat määräykset annetaan 
suojelupäätöksessä. Olympiastadionin autopaikkavaatimus on enintään 
130 autopaikkaa ja polkupyöräpaikkavaatimus vähintään 240 paikkaa. 
Olympiastadionin huolto on suunniteltu maanalaisiin tiloihin, joihin ajo 
on Pohjoiselta Stadiontieltä yksikaistaisen ajoluiskan kautta. 
Pisararadan tilanvaraukset on merkitty asemakaavan 
muutosehdotuksen kortteli-, puisto-, katu- ja torialueille. 

Asemakaavan muutosehdotuksessa tontin 14514/4 maanpäällisten 
rakennusten kerrosala on 27 000 k-m², maanalaisten liikunta-, 
ravintola- ja kokoustilojen kerrosala 13 400 k-m² ja maanalaisten 
huolto- ja varastotilojen kerrosala 16 000 k-m². Olympiastadionin 
nykyiseen kerrosalaan 19 917 k-m² verrattuna muutosehdotuksessa on 
lisäystä 7 083 k-m² maanpäällisiä ja 29 400 k-m² maanalaisia tiloja. 
YU- ja VU-korttelialueille ja puistoalueelle saadaan sijoittaa 
maanalaisia teknisiä ja pysäköintitiloja. 

Muutosalueen pinta-ala on 75 985 neliömetriä, josta Olympiastadionin 
korttelialue (YU) on 61 241 neliömetriä. 
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Asemakaavan muutos on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
ja oikeusvaikutteisen Yleiskaava 2002:n mukainen ja edesauttaa 
kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista. Maakuntakaavassa 
esitetyt seutuliikenteen radan ohjeellinen sijainti sekä 
kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeät alueet on 
otettu valmistelussa huomioon. Kaavaratkaisun lähtökohdat ja 
perustelut ilmenevät yksityiskohtaisemmin liitteenä olevasta 
selostuksesta. 

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 16.1. - 
16.2.2015. 

Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia. Ehdotuksesta ovat antaneet 
lausuntonsa liikuntavirasto, ympäristökeskus, yleisten töiden 
lautakunta, pelastuslautakunta, Liikennelaitos -liikelaitos (HKL), Helen 
Sähköverkko Oy, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä 
HSY, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja 
Museovirasto. 

Liikuntavirastolla (19.2.2015), ympäristökeskuksella (19.2.2015) ja 
Helen Sähköverkko Oy:llä (12.2.2015), ei ole huomautettavaa 
asemakaavan muutosehdotuksesta. Liikennelaitos-liikelaitos (HKL) 
(30.1.2015) toteaa, että HKL:n ilmoittamat asiat on otettu huomioon 
kaavaehdotusta laadittaessa. Pelastuslautakunta (20.1.2015) toteaa, 
että Olympiastadionista tulee laatia erillinen palotekninen suunnitelma, 
joka hyväksytetään pelastusviranomaisilla. 

Yleisten töiden lautakunta (17.2.2015) toteaa, että Stadionin tontin 
rajaa on siirrettävä niin, että Stadionin maanalaiset rakenteet ja kadun 
osuus sijaitsevat Stadionin tontilla, jos rakennusviraston 
mitoitusvaatimuksista halutaan poiketa. Olympiastadionin ympäristön 
tulee olla esteettömyyden erikoistason aluetta ja se tulee korjata 
kaavaselostukseen. 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY (20.2.2015), 
toteaa, että hulevesien järjestäminen tulee suunnitella ja tarvittavilta 
osin toteuttaa ennen Olympiastadionin kunnostusta. Olympiastadionin 
tontin kaakkoiskulmassa sijaitseva yleisen sekavesiviemärin johtokuja 
tulee merkitä asemakaavaan. 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että yleisten töiden lautakunnan ja 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY:n esittämät 
asiat on tarkistetussa asemakaavan muutosehdotuksessa otettu 
huomioon. Sekavesiviemäri sijaitsee tarkistetun asemakaavan 
muutosehdotuksen alueen ulkopuolella. 
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Museovirasto (23.2.2015) toteaa, että asemakaavakarttaan tulee lisätä 
YU-korttelialuetta koskeva merkintä srs: Helsingin Olympiastadion ja 
sitä ympäröivä alue on suojeltu rakennussuojelulain/rakennusperinnön 
suojelemisesta annetun lain nojalla. Sen korjaus- ja muutostöitä 
koskevat määräykset on annettu suojelupäätöksessä. 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa 
lausunnossaan (9.2.2015), että korttelialuemerkintä YU tulee muuttaa 
merkinnäksi SRS, Rakennussuojelulain/Rakennusperinnön 
suojelemisesta annetun lain nojalla suojeltu alue. Olympiastadion ja 
sitä ympäröivä alue on tarkoitus suojella rakennusperinnön 
suojelemisesta annetun lain nojalla. Sen korjaus- ja muutostöitä 
koskevat määräykset on annetaan suojelupäätöksessä. 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että asemakaavan muutoksen YU-
korttelialueen suojelumääräystä on tarkistettu Uudenmaan ELY-
keskuksen ja Museoviraston antamien lausuntojen mukaisesti. 

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

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Yleisten töiden lautakunnan lausunnon (17.2.2015) johdosta 
asemakaavan muutosehdotukseen on tehty seuraavat muutokset: 

 Olympiastadionin korttelialueeseen (YU/srs) on liitetty puiston ja 
Paavo Nurmen tien alueita siinä laajuudessa kuin niille on 
asemakaavan muutosehdotuksessa osoitettu Stadionin 
maanalaisia tiloja, sekä maanalaisiin tiloihin johtavan Stadionia 
palvelevan ajoluiskan alue. Kaavaselostusta on tarkistettu 
nimeämällä Olympiastadionin ympäristö esteettömyyden 
erityistason alueeksi. 

HSY:n vesihuollon lausunnon (20.2.2015) johdosta asemakaavan 
muutosehdotukseen on tehty seuraavat muutokset: 

 Asemakaavan muutosehdotukseen on lisätty määräys 
asemakaava-alueelle laadittavasta hulevesien 
hallintasuunnitelmasta ennen rakennusluvan myöntämistä. 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnon 
(9.2.2015) ja Museoviraston lausunnon (23.2.2015) johdosta 
asemakaavan muutosehdotukseen on tehty seuraavat muutokset: 

 Asemakaavan rakennussuojelumääräys on tarkistettu 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja 
Museoviraston lausuntojen mukaisesti muotoon: "(YU/srs) 
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Helsingin Olympiastadion ja sitä ympäröivä alue on suojeltu 
rakennussuojelulain/rakennusperinnön suojelemisesta annetun 
lain nojalla. Sen korjaus- ja muutostöitä koskevat määräykset 
annetaan suojelupäätöksessä." 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on muuttanut asemakaavan 
muutosehdotusta jatkosuunnittelun johdosta seuraavasti:

 Olympiastadionin aitaamista koskeva määräys on poistettu. 
 Kaavamääräys tapahtuma-aikaisista kioski-, mainos- ja muista 

rakennelmista ja niiden sijoittamisesta ja opasteista laadittavasta 
yleissuunnitelmasta on ulotettu koskemaan myös 
Olympiastadioninaukioon liittyviä ulkotiloja.

 YU/srs-korttelialueen itäpuolelle on lisätty varaus maanalaisille 
liikuntatiloille (kaavamääräys ma-2) 

 Urheilu- ja virkistyspalvelujen alueen (VU) ma-2 -merkitylle 
alueelle osoitettu maanalainen rakennusoikeus on poistettu. 

 Asemakaava-aluetta on vähäisessä määrin supistettu alueen 
kaakkoiskulmassa Tahkontien kohdalla. 

Lisäksi kaavakarttaan ja kaavaselostukseen on tehty joitakin 
teknisluonteisia tarkistuksia, jotka eivät muuta ehdotuksen sisältöä. 

Jatkotoimenpiteet

Kaava-alueeseen ei liity maankäyttösopimusmenettelyä. 

Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä tehdyt muutokset eivät ole 
olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. 
Muutoksista on neuvoteltu asianomaisten hallintokuntien, 
rakennusviraston ja liikuntaviraston kanssa.

Lisätiedot
Martin Bunders, arkkitehti, puhelin: 310 37203

martin.bunders(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 17.02.2015 § 80

HEL 2013-005421 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Olympiastadionin peruskorjaussuunnittelussa on esitetty Stadionin 
maanalaisia tiloja yleisellä katualueella kulkevan jalankululle ja 
polkupyöräilylle varatun kadun (pp/h) alle. Kadulla on huoltoajo sallittu. 
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Alue sijaitsee Pallokentän ja Stadionin välissä. Yleisillä alueilla 
rakenteiden suunnittelussa noudatetaan rakennusviraston rakenteiden 
mitoitusvaatimuksia. Tontin rajaa on siirrettävä niin, että Stadionin 
maanalaiset rakenteet ja kyseisen kadun osuus sijaitsevat Stadionin 
tontilla, jos rakennusviraston mitoitusvaatimuksista halutaan poiketa. 
Tontilla kuormavaatimukset voidaan määritellä kiinteistön tarpeiden 
mukaan. Yleisten töiden lautakunta katsoo, että avoin kulkuyhteys 
kevyen liikenteen reitillä tulee varmistaa kaikissa tilanteissa. Stadionin 
tapahtumien aikaan voidaan kuitenkin kevyen liikenteen reitillä oleva 
liikenne ohjata tilapäisesti muuta reittiä pitkin, esimerkiksi Urheilukadun 
kautta.  

Olympiastadionin ympäristön tulee olla esteettömyyden erikoistason 
aluetta. Tämä tulee korjata kaavaselostukseen.

Kaupunki on varannut hankkeen rahoitukseen 50 %:n osuuden, joka on 
arviolta 104,5 miljoonaa euroa. Kaavaselostuksessa ei ole eritelty 
yleisten alueiden muutosten kustannuksia. Reittien uusimisen 
kustannuksiksi on rakennusvirastossa arvioitu 1,5 miljoonaa euroa. 
Tähän ei sisälly Olympiastadionin edusaukion eli Stadionin etukentän 
peruskorjauskustannuksia. 

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosta nro 12310 
edellä esitetyin huomautuksin.

Käsittely

17.02.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos: Lisätään lausuntoehdotuksen toisen kappaleen 
loppuun seuraavat virkkeet: "Yleisten töiden lautakunta katsoo, että 
avoin kulkuyhteys kevyen liikenteen reitillä tulee varmistaa kaikissa 
tilanteissa. Stadionin tapahtumien aikaan voidaan kuitenkin kevyen 
liikenteen reitillä oleva liikenne ohjata tilapäisesti muuta reittiä pitkin, 
esimerkiksi Urheilukadun kautta."

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

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

anu.kiiskinen(a)hel.fi
Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

Liikuntavirasto 17.2.2015
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HEL 2013-005421 T 10 03 03

Asemakaavan muutoksella Olympiastadionille muodostettava tontti
14514/4 osoitetaan urheilu-, liikunta- ja kulttuuritoimintaa palvelevien
rakennusten korttelialueeksi (YU), jolle saa rakentaa myös 
Olympiastadionia
palvelevia näyttely-, museo-, kokous-, toimisto-, ravintola- ja
muita yleisöpalvelutiloja.

Asemakaavanmuutoksen tavoitteena on luoda edellytykset 
Olympiastadionin
kehittämiselle monipuoliseksi tapahtumakeskukseksi rakennuksen
tilojen muutoksilla, rakentamalla uusilla maanalaisia tiloja ja
laajentamalla Olympiastadionin korttelialuetta.

Olympiastadionin korttelialueeseen liitetään Stadionin läntinen etupiha 
ja Olympiastadionin käytössä oleva pohjoinen etupiha sekä 
puistoaluetta Tahkontien puolella. Lisäksi
kaavassa osoitetaan eräitä puisto-, urheilu- ja virkistyspalveluiden 
alueita ja niiden maanalaisia tiloja Olympiastadionin liikunta-, ravintola-, 
kokous-, pysäköinti-, huolto- ja teknisten tilojen käyttöön.

Asemakaavanmuutoksessa on Stadionin peruskorjaus- ja 
laajentamishankkeen
mukaisen rakennusoikeuden lisäksi esitetty tilanvarauksia 
hankkeeseen kuulumattomille maanalaisille tilanvarauksille, joihin saa 
sijoittaa liikunta-, huolto-, ja teknisiä tiloja ja huolto, varasto- ja teknisiä 
tiloja.

Liikuntavirastolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoksesta.

Lisätiedot
Hanna Lehtiniemi, arkkitehti, puhelin: 310 87723
Antti Salaterä, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 87783

Ympäristölautakunta 10.02.2015 § 57

HEL 2013-005421 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antoi 
ympäristökeskus.

Esittelijä
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ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

juha.korhonen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 30.1.2015

HEL 2013-005421 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt HKL:ltä lausuntoa Taka-Töölön 
asemakaavan muutoksesta nro 12310. Suunnittelualue sisältää 
Olympiastadionin ja sen viereisiä urheilu-, puisto- ja katualueita.  
Suunnitelmassa maanalaisia alueita Stadionin viereisillä puisto- ja 
urheilualueilla osoitetaan Olympiastadionin liikunta-, pysäköinti-, huolto- 
ja teknisten tilojen käyttöön. Stadionin etukenttä suunnitellaan 
torialueeksi. Olympiastadionia sivuavia kevyen liikenteen reittejä 
selkeytetään.

Helsingin kantakaupungin alueelle, Pasilasta etelään suunnitellaan 
lähes kokonaan maanalaista Pisararata-rautatietä. Osa Pisararadan 
maanalaista tunnelia sijoittuu suunnittelualueelle Stadionin etukentän ja 
puiston alueelle.

HKL on lausunut ko. kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
seuraavaa:

HKL kannattaa hyvien kulkuyhteyksien mahdollistamista 
Olympiastadionilta suunnitteilla olevan Pisararadan Töölön asemalle 
sekä nykyisille joukkoliikennepysäkeille. Pisararadan tarvitseman 
maanalaisen tilan, pystykuilujen ja muiden teknisten tilojen varaukset 
tulee mahdollisuuksien mukaan huomioida kaavasuunnittelussa.

Olympiastadionin logistiikkaa suunniteltaessa on huomioitava tavara- ja 
matkustajaliikenteen, mm. taksien, reitit siten, että ne eivät häiritse 
aluetta kiertävää raitioliikennettä Helsinginkadulla, Mannerheimintiellä 
tai Nordenskiöldinkadulla. Lisäksi stadionin vieraiden kulku 
raitiovaunupysäkeille tulee säilyttää mahdollisimman esteettömänä ja 
häiriöttömänä.

HKL:n ilmoittamat asiat on otettu huomioon kaavaehdotusta 
laadittaessa. Liikennelaitoksella ei ole lisättävää edellä mainittuihin 
kommentteihin.

26.11.2014 Lausunto annettu
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Lisätiedot
Jaakko Laurila, projekti-insinööri, puhelin: 310 22691

jaakko.laurila(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 20.01.2015 § 11

HEL 2013-005421 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Olympiastadionin 
asemakaavan muutoksesta (nro 12310):

Olympiastadionista muutoksineen tulee laatia erillinen palotekninen 
suunnitelma, joka hyväksytetään pelastusviranomaisella. 
Olympiastadion koostuu olemassa olevasta suojelluista ja 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaista rakennusosista sekä nyt 
suunnitelluista uudisrakennuksista. Näiden yhdistämiseen sekä 
Olympiastadionin palo- ja pelastusturvallisuuden tason saattamiseen 
suurille yleisötilaisuuksille soveltuvaksi liittyy useita paloteknisiä 
haasteita ja yhteensovittamistarpeita. 

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Katja Seppälä, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31236

katja.seppala(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 09.12.2014 § 405

HEL 2013-005421 T 10 03 03

Ksv 0789_4, Pohjoinen Stadiontie 4, Tahkontie 2, Paavo Nurmen tie 1, Hammarskjöldintie 4, 
karttalehti G4

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 9.12.2014 päivätyn 14. kaupunginosan (Taka-Töölö) korttelin 
514 tontin 3 ja puisto-, katu-, urheilu- ja virkistyspalvelualueita 
koskevan asemakaavan muutosehdotuksen nro 12310 
hyväksymistä

 asemakaavan muutosehdotuksen asettamista nähtäville 30 
päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti. 
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Samalla lautakunta päätti

 antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin 
mielipiteisiin

 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat 
lausunnot

 valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen 
vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta 
ehdotuksen sisältöä.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Martin Bunders, arkkitehti, puhelin: 310 37203

martin.bunders(a)hel.fi
Raila Hoivanen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37482

raila.hoivanen(a)hel.fi
Mika Kaalikoski, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37433

mika.kaalikoski(a)hel.fi
Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37250

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

anu.lamminpaa(a)hel.fi
Maija Lounamaa, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37258

maija.lounamaa(a)hel.fi
Leena Makkonen, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37262

leena.makkonen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 9.5.2014

HEL 2013-005421 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1156-00/14 ja 
kaavaluonnoksesta (14.ko Taka-Töölö, Olympiastadion) 5.5.2014 
mennessä.

Aluesuunnittelija Anu Kiiskinen ja Marko Jylhänlehto toimivat 
rakennusviraston kaavayhteistyön yhteyshenkilöinä eteläisessä 
suurpiirissä.

Paavo Nurmen tie on asemakaavaluonnoksessa esitetty 
levennettäväksi jalankulku-, pyöräily- ja huoltoreitiksi. Tällä 
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vahvistetaan etelä-pohjoissuuntaista reittiä keskuspuiston sisällä. 
Paavo Nurmen kadulle on sijoitettu myös Stadionin alle johtava 
ajoramppi. Jatkosuunnittelussa on huomioitava Paavo Nurmen kadun 
reunavyöhyke ja muutosten vaikutus näkymiin ja maisemaan.

Jatkosuunnittelussa on huomioitava Pisararadan 
maanalaistenrakenteiden sovittaminen asemakaavamuutosalueelle. 
Yleisillä alueilla Pisararadan rakenteiden kantavuuden mitoituksen 
tulee vastata katualueen mitoitusvaatimuksia.

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 14.4.2014

HEL 2013-005421 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 7.4.2014

Museoviraston ja Helsingin kaupunginmuseon / Keski-Uudenmaan 
maakuntamuseon yhteistyösopimuksen mukaisesti Museovirasto antaa 
lausunnon rakennussuojelulain nojalla suojellun Olympiastadionin 
kaavahankkeesta.

Lisätiedot
Anne Mäkinen, yksikön päällikkö, puhelin: +358 9 310 36486

anne.makinen(a)hel.fi
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§ 195
Detaljplaneändring för vissa tomter och hamn- och gatuområden på 
Busholmen (nr 12272, terrasshuskvarteret)

HEL 2011-006089 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
godkänna detaljplaneändring för tomterna 12 och 14 i kvarteret 20017, 
kvarteret 20026, en del av tomten 1 i kvarteret 20027 och hamn- och 
gatuområden i 20 stadsdelen (Västra hamnen) enligt ritning nr 12272, 
daterad 21.10.2014 och ändrad 9.6.2015, och på de grunder som 
framgår av detaljplanebeskrivningen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Katri Erroll, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12272 kartta, päivätty 
21.10.2014, muutettu 9.6.2015

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12272 selostus, päivätty 
21.10.2014, muutettu 9.6.2015, päivitetty Kslk:n 9.6.2015 päätöksen 
mukaiseksi

3 Tehdyt muutokset
4 Havainnekuva 21.10.2014
5 Havainnekuva_suunnitelma
6 Tilastotiedot
7 Vuorovaikutusraportti 21.10.2014 liitteineen, täydennetty 9.6.2015
8 Osa päätöshistoriaa

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan_detaljplan_byggnadsordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Förslagstext
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Bilaga 1
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Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7
Bilaga 8

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut-
kuntayhtymä/Vesihuolto
Helen Sähköverkko Oy

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Detaljplaneändringen gör det möjligt att bygga bostäder, servicelokaler, 
parkeringsplatser och affärs- och verksamhetslokaler på Utterhällen på 
Busholmen. Tätt byggande, landmärken och utbyggnaden av 
Skeppsgosseplatsen med nya tjänster berikar stadsbilden på 
Busholmen.

Området är huvudsakligen obebyggd tidigare hamnplan som 
avgränsas i öster, väster och norr av Gräsviken och av kvarteren för 
verksamhetslokaler och bostadshus som byggts från och med 1990-
talet på Busholmen.

I de gällande detaljplanerna består området av kvartersområden för 
undervisningsbyggnader, närservicebyggnader och bilplatser och av 
Skeppsgosseplatsen.

Hamnens förvaltningsbyggnad och telefonkiosken på 
Skeppsgosseplatsen skyddas som arkitektoniskt och kulturhistoriskt 
värdefulla objekt.

Den sammanräknade byggrätten för området är 35 770 m² vy, vilket 
innebär en ökning på 23 150 m² vy jämfört med nuläget. Byggrätten 
uppdelas beroende på hur projekten genomförs enligt följande:

Bostäder minst 6 035 m² vy och högst 15 525 m² vy, vilket motsvarar 
minst cirka 210 invånare och högst 540 invånare.

Verksamhetslokaler och tjänster minst 20 245 m² vy och högst 
29 735 m² vy, vilket motsvarar minst cirka 770 arbetstillfällen och högst 
cirka 1 150 arbetstillfällen.
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Föredragandens motiveringar

Detaljplaneändringen följer de riksomfattande målen för 
områdesanvändningen och till sina huvudprinciper generalplanerna 
med rättsverkningar och främjar förverkligandet av stadens strategiska 
mål.

En del av detaljplaneområdet ingår i Generalplan 2002 och en del i 
området för Busholmens delgeneralplan. Området som ingår i 
Generalplan 2002 är bostads- och arbetsplatsområde och området 
som ingår i delgeneralplanen arbetsplatsområde. På området som i 
delgeneralplanen betecknats som arbetsplatsområde anvisas boende.

Detaljplanelösningens utgångspunkter, motiveringar och 
konsekvensbedömningarna som följer programmet för deltagande och 
bedömning framgår i detalj av den bifogade beskrivningen.

Områdets läge och markinnehav

Området ligger norr om korsningen av Medelhavsgatan och 
Västrahamnsgatan. Markområdet är i Helsingfors stads ägo.

Innehållet i detaljplaneändringen

På grund av läget nära Busholmens kommersiella centrum, som 
upptas i delgeneralplanen för Busholmen, och de goda 
kollektivtrafikförbindelserna har området i fråga om markanvändning 
planerats som ett effektivt bebyggt område för verksamhetslokaler och 
bostäder.

Ett tre till tio våningar högt bostadshus bildar den stadsbildsmässiga 
ändan på Utterhällsparken. Ett åtta våningar högt bostadshus som 
anvisats för specialboende och en tre till tolv våningar hög 
verksamhetsbyggnad avgränsar gaturummet på Medelhavsgatan. Den 
nuvarande parkeringsanläggningen i två våningar byggs ut till en 
anläggning med sex våningar. Skeppsgosseplatsen byggs ut och 
upplivas med affärslokaler. Hamnens förvaltningsbyggnad, som Lars 
Sonck ritat år 1929, och en från samma tid härstammande telefonkiosk 
skyddas. Telefonkiosken i betong som bevarats på sin ursprungliga 
plats är en raritet i Helsingfors.

Mässpojksgränden görs smalare och gatuparkeringen ändras så att 
den följer gatans riktning. Kvarterens körförbindelser arrangeras via 
Mässpojksgränden och Mässflicksgränden.

Namnen på de nya gatorna i detaljplaneområdet, Helvi Leiviskäs gränd 
och Skeppsgossegränden, följer namnkommitténs förslag.
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Verkningar av detaljplaneändringen

Genomförandet av planen förtätar samhällsstrukturen som stöder sig 
på spårtrafik, gör utbudet i fråga om arbetstillfällen och service på 
Busholmen mångsidigare och gör det möjligt med en mångformig och 
högklassig stadsbild. Trafikvolymen på Mässpojksgränden och 
Mässflicksgränden ökar men är fortsättningsvis liten.

Kostnaderna för genomförandet av planen är cirka 3 miljoner euro och 
tomtinkomsterna cirka 18 miljoner euro. Byggandet av området kan 
inledas genast då detaljplanen vunnit laga kraft och sker 
uppskattningsvis under åren 2015–2018. Behovet av att rengöra 
marken ska bedömas innan byggandet inleds, i övrigt krävs ingen 
grundberedning för ibruktagandet av området.

Planeringsfaser och växelverkan

Planläggningsarbetet har inletts på stadens initiativ.

Deltagande och växelverkan har arrangerats i enlighet med 
programmet för deltagande och bedömning. Två diskussionstillfällen för 
allmänheten har arrangerats under beredningen av utkastet till 
detaljplan.

Myndighetssamarbete och åsikter

I samband med beredningen av detaljplaneändringen har 
myndighetssamarbete förts med vederbörande förvaltningar på 
Helsingfors stad. Ställningstagandena har beaktats i beredningen.

I anslutning till beredningen av detaljplaneändringen har det framförts 
30 åsikter i form av skrivelser, varav 1 gällde programmet för 
deltagande och bedömning och 29 utkastet till detaljplaneändring. 
Dessutom har åsikter framförts muntligt på diskussionstillfällena.

Åsikterna som kommit in gällde tjänsterna, höjden och volymen på 
byggandet, trafiken, parkeringen, stadsbilden, bredden på 
gatuområdena, säkerheten och hälsan, verkningarna i fråga om värdet 
på bostäderna i näromgivningen, genomförandet och växelverkan.

Åsikterna har beaktats i planläggningsarbetet så att skuggan av 
byggnaderna i planområdet har minskats genom att placera låga 
byggnader vid Mässpojksgatan. I området har betecknats ett 
kvartersområde för verksamhetsbyggnader på vilket det får placeras 
offentliga tjänster. I samband med framläggningen av utkastet till 
detaljplan har ordnats ett diskussionstillfälle och dessutom ett möte 
mellan detaljplaneberedaren och de intressenter som önskat ett möte.
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I den bifogade rapporten om växelverkan finns sammanfattningar av 
myndigheternas ställningstaganden och av åsikterna och genmälena till 
dem mera detaljerat. Rapporten om växelverkan har en promemoria 
från diskussionstillfället som bilaga.

Förslaget till detaljplaneändring hölls offentligt framlagt 
14.11–15.12.2014.

Det gjordes tre anmärkningar mot förslaget.

Anmärkningar och ändringar som gjorts med anledning av dem

Anmärkningarna som kommit in gällde höjden och volymen på 
byggandet, bredden på gatuområdena och planteringarna.

Anmärkningarna har beaktats så att det till planen har lagts en 
bestämmelse som gäller byggande av gröntak. I övrigt har förslaget 
inte ändrats med anledning av anmärkningarna.

Genmälena till anmärkningarna som stadsplaneringsnämnden gett i 
form av ett motiverat ställningstagande framgår av rapporten om 
växelverkan.

Utlåtanden och ändringar som gjorts med anledning av dem

Affärsverket trafikverket, Helen Ab, Helen Elnät Ab, samkommunen 
Helsingforsregionens miljötjänster, utbildningsväsendet, stadsmuseet, 
räddningsnämnden, nämnden för allmänna arbeten, 
byggnadstillsynsverket, fastighetsnämnden, miljöcentralen och 
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har gett utlåtande om 
förslaget. Utlåtandena var samstämmiga.

Om förslaget har dessutom begärts utlåtanden av 
utbildningsverket/utbildningsnämnden, social- och 
hälsovårdsverket/social- och hälsovårdsnämnden, barnomsorgsverket 
och samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT). Dessa hade 
ingenting att yttra eller kommentera. De ställningstaganden som 
framförts under tidigare planeringsfaser framgår av beslutshistorien och 
rapporten om växelverkan. Förvaltningarna har inga pågående projekt i 
detaljplaneområdet.

NTM-centralen anser i sitt utlåtande att delgeneralplanen har varit en 
tillräcklig anvisning för detaljplaneläggningen och avvikelsen från 
delgeneralplanen kan anses liten. I utlåtandet framförs påpekanden 
som gäller beaktande av luftkvalitetszonerna och bullernivån mot 
fasaderna på Västrahamnsgatan och Medelhavsgatan i placeringen av 
bostäder och bostadsbalkonger och i de bestämmelser som gäller 
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dem. De historiska byggnadernas värden och kulturmiljön har beaktats 
i detaljplaneändringen.

Stadsmuseet, räddningsnämnden, miljöcentralen, Helen Ab och Helen 
Elnät Ab hade ingenting att påpeka om förslaget.

I de övriga utlåtandena framfördes påpekanden som gällde 
kollektivtrafik, trafikens miljökonsekvenser, affärs- och 
verksamhetslokaler, byggnadsskydd, tillgänglighet, 
genomförandekostnader, byggbarhet, stadsbild, miljökonsekvenser och 
antalet bilplatser.

Utlåtandena framgår i sin helhet av beslutshistorien och referaten och 
genmälena till dem ingår i rapporten om växelverkan.

Utlåtandena har beaktats så att planbeteckningen kvartersområde för 
bostadshus (AK) har ändrats och lyder nu kvartersområde för bostads-, 
affärs- och verksamhetsbyggnader (AL-1). Dessutom har det i planen 
lagts till bestämmelser angående bullerbekämpning, takterrasser, 
fasadmaterial, bostädernas områden för utomhusvistelse, 
installationsteknik och planteringar. I detaljplanebeskrivningen har 
införts tillägg angående byggbarhet, bullerbekämpning och 
tillgänglighet.

De gjorda ändringarna framgår i detalj av bilagan och 
detaljplanebeskrivningen.

Fortsatta åtgärder

Förslaget gäller inte område i statens fastighetsregister.

Slutligen

Beslutsförslaget följer förslaget som stadsplaneringsnämnden justerat. 
Nämnden var enhällig i sitt förslag. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Katri Erroll, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12272 kartta, päivätty 
21.10.2014, muutettu 9.6.2015

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12272 selostus, päivätty 
21.10.2014, muutettu 9.6.2015, päivitetty Kslk:n 9.6.2015 päätöksen 
mukaiseksi
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3 Tehdyt muutokset
4 Havainnekuva 21.10.2014
5 Havainnekuva_suunnitelma
6 Tilastotiedot
7 Vuorovaikutusraportti 21.10.2014 liitteineen, täydennetty 9.6.2015
8 Osa päätöshistoriaa

Bilagematerial

1 Sijantikartta
2 Ilmakuva

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan_detaljplan_byggnadsordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Förslagstext
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7
Bilaga 8

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut-
kuntayhtymä/Vesihuolto
Helen Sähköverkko Oy

För kännedom

Kaupunginmuseo
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
Opetusvirasto
Pelastuslautakunta
Rakennusvalvontavirasto
Sosiaali- ja terveysvirasto
Varhaiskasvatusvirasto
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Yleisten töiden lautakunta
Ympäristölautakunta

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.08.2015 § 696

HEL 2011-006089 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 20. kaupunginosan 
(Länsisatama) korttelin 20017 tonttien 12 ja 14, korttelin 20026, 
korttelin 20027 osaa tonttia 1 sekä satama- ja katualueiden 
asemakaavan muutoksen 21.10.2014 päivätyn ja 9.6.2015 muutetun 
piirustuksen nro 12272 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta 
ilmenevin perustein.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 09.06.2015 § 184

HEL 2011-006089 T 10 03 03

Ksv 1601_2, Länsisatamankatu 18, karttaruutu G2

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle

 21.10.2014 päivätyn ja 9.6.2015 muutetun 20. kaupunginosan 
(Länsisatama, Jätkäsaari) korttelin 20017 tonttien 12 ja 14, 
korttelin 20026, korttelin 20027 osan tonttia 1 sekä satama- ja 
katualueiden asemakaavan muutosehdotuksen nro 12272 
hyväksymistä ja etteivät tehdyt muistutukset ja annetut 
lausunnot anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Muutokset 
ilmenevät yksityiskohtaisesti esityslistan liitteestä ja 
kaavaselostuksesta

 ettei kaavan muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.
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Lisäksi lautakunta päätti 

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

28.10.2014 Ehdotuksen mukaan

21.10.2014 Pöydälle

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Jari Huhtaniemi, arkkitehti, puhelin: 310 37197

jari.huhtaniemi(a)hel.fi
Anna Nervola, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37135

anna.nervola(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 22.01.2015 § 42

HEL 2011-006089 T 10 03 03

Kiinteistökartta 49/671 495, Länsisatamankatu ja Välimerenkatu

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle Helsingin 
kaupungin 20. kaupunginosan (Länsi-Satama) korttelin nro 20017 
tontteja nrot 12 ja 14, korttelin nro 20027 osaa tontista nro 1 sekä katu- 
ja satama-aluetta koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta nro 
12272 seuraavan lausunnon:

Yleistä

Alue sijaitsee Jätkäsaaressa Länsisatamankadun ja Välimerenkadun 
risteysalueen pohjoispuolella rajautuen Docrates-sairaalan 
toimitilakortteliin. Helsingin kaupunki omistaa kaavamuutosalueen, 
josta kaupunginhallitus ei ole vielä varannut tontteja hankkeille.

Kiinteistölautakunta pitää tonttitehokkuutta ja korttelin monipuolista 
palvelurakennetta sekä yritystoiminnan että matkailun kannalta pääosin 
hyvänä.

Alueen suunnitteluratkaisusta

Kaava-alue käsittää korttelialueita asuinkerrostalo- (AK), toimitila- (KL-
1) ja palvelurakennuksille (P) sekä erityisasumiseen (AKS). 
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Asemakaavaluonnos mahdollistaa kolmesta kahteentoista kerroksisten 
rakennusten rakentamisen. Kaavan kustannustehokkuutta heikentää 
vaatimus vaihtelevasta kerroskorkeudesta. Autopaikat ja asuntopihat 
vaativat yhteisjärjestelyä niin rakentamisen kuin ylläpidonkin osalta. 
Toisaalta hankkeiden mahdollisesti eriaikainen toteutuminen voi johtaa 
tilapäisiin pysäköintijärjestelyihin.

Toimistotonttimarkkinoista

Viime aikoina on korostunut, että toimistotyöpaikat syntyvät parhaiten 
raskaan raideliikenteen asemien läheisyyteen. Kaupungilla on varsin 
rajallinen määrä toimitilatonttitarjontaa riittävän lähellä 
raideliikenneasemia. Erityisesti Etelä- ja Länsi-Helsingin alueella 
kysyntä saattaa yleisen taloustilanteen kohentuessa ylittää tarjonnan. 
Länsimetro lisää tonttikysyntää asemien tuntumassa sekä Helsingin 
että Espoon puolella. Salmisaaren nykyisten toimistokäyttäjien mukaan 
alue ei ole riittävän hyvin saavutettavissa ja muun muassa sen vuoksi 
alueen rakentaminen on hidastunut.

Helsingin nykyinen yritystonttivaranto ei sijainniltaan ja laadultaan 
vastaa kaikilta osin käyttäjien ja sijoittajien kysyntään. Helsingin 
kilpailukyvyn säilyttämisen kannalta olisi tärkeää mahdollistaa yritysten 
sujuva toiminta kaupungissa. Helsinki on strategiansa mukaisesti 
vuonna 2016 Suomen yritysmyönteisin kaupunki, minkä tulee heijastua 
myös yritystonttitarjontaan.

Vetovoimainen toimitila-alue Jätkäsaareen

Kiinteistölautakunta toteaa, että kaava-alueen Länsisatamankadun 
varsi tulisi suunnitella kokonaan toimitilakäyttöön, kuten kiinteistövirasto 
on asemakaavan suunnittelupalavereissa sekä lausunnossaan 
asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja 
kaavaluonnoksesta tuonut varsin johdonmukaisesti ja selkeästi esille.

Alue on Jätkäsaaren viimeinen rakentamaton paikka, josta on vielä 
kohtuullinen kävelymatka, noin 600 metriä, Ruoholahden 
metroasemalle.

Autopaikoista

Toimistojen tilatehokkuus on viime vuosina voimakkaasti kasvanut. 
Asemakaavaehdotuksessa on toimistotiloille ehdotettu 
pysäköintinormiksi enintään 1 ap/350 k-m². Toimistotilalle, jonka 
rakennusoikeus on esimerkiksi 5 800 k-m² (4 600 htm²), saisi siis 16 
autopaikkaa. Noin 4 600 huoneistoneliömetrin toimistossa työskentelee 
nykyisellä tilatehokkuudella (15 htm²/hlö) yli 300 henkilöä.
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Kiinteistölautakunta toteaa pysäköintipaikkojen määrän 
riittämättömäksi. Jätkäsaaren pysäköintinormi on laadittu alueen 
ensimmäisen asemakaavan yhteydessä, jolloin toimistotilojen käyttö oli 
huomattavasti nykyistä tehottomampaa. Nykyisellä tilatehokkuudella 
työntekijöiden määrä vaatii siis vähintään kaksi kertaa enemmän 
pysäköintipaikkoja.

Kiinteistölautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotusta 
edellyttäen, että edellä mainitut seikat otetaan huomioon.

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 13.01.2015 § 10

HEL 2011-006089 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutos mahdollistaa asumisen, palveluiden, 
pysäköinnin, liike- ja toimitilojen rakentamisen Jätkäsaaren 
Saukonpaateen. Muutos koskee myös Laivapojan aukiota.

Aukiolle ehdotettu kahvilarakennus (Y2) on todennäköisesti liian pieni 
nykyvaatimusten mukaisen ja kannattavan kahvilatoiminnan 
järjestämiseen. Kokemus on osoittanut, että yrittäjät haluavat 
suurempia tiloja, ja he myös hakevat herkästi poikkeamispäätöksiä liian 
pieniin kerrosalamääräyksiin. Esitetty rakennusala on hyvin kapea 
kaksikerroksiselle rakennukselle.

Suojeltava puhelinkioskin museaalisen arvon säilyminen tulee 
määritellä kaavamääräyksissä tarkemmin. Jos rakenne ei ole 
museaalisesti arvokas tai sen säilymistä ei voida turvata, sen suojelu 
asemakaavamääräyksellä on turhaa ja määräys tulee poistaa.

Erityis- ja palveluasumisen korttelien ympäristö tulee olla 
esteettömyyden erikoistason aluetta. Kaavaselostuksessa todetaan, 
että alue on pääosin esteettömyyden kannalta ”normaalia tasoa”. Katu- 
ja aukioympäristön tulee olla yleisesti vähintään esteettömyyden 
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perustasoa. Erityis- ja palvelurakennusten ympäristöt tulee olla 
esteettömyyden erikoistasoa. 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on arvioinut kustannuksiksi yleisten 
alueiden muutostöiden osalta noin 2 miljoonaa euroa. 

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosta nro 12272 
edellä esitetyin huomautuksin.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

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

anu.kiiskinen(a)hel.fi
Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 16.12.2014 § 142

HEL 2011-006089 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi Jätkäsaaren Terassikorttelin asemakaavan 
muutosehdotuksesta (nro 12272) seuraavan lausunnon.

Pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavan 
muutokseen nro 12272.

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

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Kimmo Kartano, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 0403514306

kimmo.kartano(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 12.12.2014

HEL 2011-006089 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt HKL:ltä lausuntoa koskien 
Länsisataman kaupunginosan alueella tehtävää asemakaavan 
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muutosta. Suunnittelualue sijaitsee Jätkäsaaressa Länsisatamankadun 
ja Välimerenkadun risteysalueen pohjoispuolella rajautuen 
Messitytönkujaan, Messitytönkatuun ja Docrates-sairaalan 
toimitilakortteleihin.

Jätkäsaarenalueella liikennöivät  raitiolinjat 8 ja 9. Jätkäsaaren 
raitiotieliikenneverkostoa laajennetaan alueella maankäytön 
kehittymisen myötä. Suunnittelualueella kortteliin 20017 ollaan 
kaavoittamassa erityisasumisen korttelialue. Suunnitelmassa ko. 
kortteliin on merkitty alueen osa yhdyskuntateknisen huollon tiloille, 
jossa sijaitsee olemassa oleva raitiotieliikenteen sähkönsyöttöasema.

HKL on lausunut asemakaavaluonnoksesta 24.10.2014 seuraavaa:

Korttelin 20017 alueella sijaitsevan raitioliikenteen sähkösyöttöaseman 
ympärille kaavoitettaessa on huomioitava raitioliikenteen 
sähkönsyöttöaseman toimintaedellytykset ja vaikutukset 
rakennettavaan ympäristöön. Myös rakentamisen aikana 
sähkönsyöttöasema on oltava käytössä ja huollettavissa (huoltoreitti 
käytettävissä, ilmanottoaukkoja ei tule peittää).

Sähkönsyöttöasemaa ympäröivän rakennuksen suunnittelussa 
huomioitavia seuraavat seikat:

-syöttöasemasta aiheutuu magneettikenttiä
-syöttöaseman huoltoliikennettä varten on jätettävä autopaikka ja 
ajoyhteys parkille, syöttöasemalle oltava haalausreitti
-kaapelointireitti syöttöasemalta Välimerenkadulle pidettävä vapaana ja 
oltava kaivettavissa kaapelivikojen varalta
-sähkönsyöttöasemasta aiheutuu runkoääniä (muuntajan 
matalataajuiset äänet).

Kaavoituksessa huomioitava, että Välimerenkadulle on suunnitteilla 
raitiotielinja. Raitiotievaunun liikkumisesta aiheutuu melu- ja 
tärinähaittoja. Raitiovaunurata, ajojohtimet, pylväät ja ripustukset 
vaativat oman tilansa Välimerenkadulla ja Länsisatamankadulla.

HKL:n kannanotto on huomioitu kaavan valmistelussa. 
Liikennelaitoksella ei ole tällä hetkellä lisättävää aiemmin lausuttuun 
kannanottoon.

24.10.2014 Lausunto annettu

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

jaakko.laurila(a)hel.fi
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Ympäristölautakunta 09.12.2014 § 372

HEL 2011-006089 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon antoi ympäristökeskus. 

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

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Anu Haahla, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 28916

anu.haahla(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 2.12.2014

HEL 2011-006089 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 7.11.2014

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

Asemakaavan muutos mahdollistaa asumisen, palveluiden, 
pysäköinnin, liike- ja toimitilojen rakentamisen Jätkäsaaren 
Saukonpaateen. Alueella on tällä hetkellä opetustoimintaa palvelevien 
rakennusten, lähipalvelurakennusten ja autopaikkojen korttelialueet

sekä Laivapojanaukio. 

Kaava-alueella on useita kaupunkikuvallisia tavoitteita. 
Saukonpaadenpuiston päätteeksi on suunniteltu maamerkkirakennus, 
Terassitalokortteli. 

Laivapojanaukiolla sijaitseva punatiilinen sataman hallintorakennus on 
rakennettu 1930-luvun alussa. Sen suunnittelijana oli arkkitehti Lars 
Sock, joka suunnitteli useita sataman toimintoihin liittyviä rakennuksia.  
Aukiolla on lisäksi samalta ajalta betoninen puhelinkoppi. 
Alkuperäisellä paikallaan säilynyt puhelinkoppi on harvinaisuus 
Helsingissä. Rakennukset on merkitty kaupunginmuseon 
suojelutavoitteiden mukaisesti asemakaavaehdotuksessa suojeltaviksi. 
Sonckin suunnittelema rakennus on merkitty kulttuurihistoriallisesti ja 



Helsingfors stad Protokoll 12/2015 312 (349)
Stadsfullmäktige

Kaj/17
26.08.2015

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

kaupunkikuvallisesti arvokkaana ja arkkitehtuuriltaan merkittävänä 
rakennuksena. Kaavakartassa on virheellisesti ulotettu aukion 
rasterointi rakennusalojen päälle.

Asemakaavaehdotus mahdollistaa Laivapojanaukiolle suojeltavien 
rakennusten läheisyyteen erityisasumista, pysäköintitalon ja 
toimitilarakennuksen. Kerroskorkeudet vaihtelevat kuudesta 
kahteentoista.

Rakennetun ympäristön vaaliminen on otettu kaavaehdotuksessa 
riittävällä tavalla huomioon. Kaupunginmuseolla ei ole asemakaavasta 
huomautettavaa.

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

sari.saresto(a)hel.fi

Opetusvirasto 22.10.2014

HEL 2011-006089 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavan muutosta 
Jätkäsaaren Saukonpaaden alueelle Terassikortteliin. Aiemmin alue 
tunnettiin nimellä Saukonpaaden koulukortteli. Suunnittelualueeseen 
kuuluvat Länsisatamankadun ja Välimerenkadun risteysalueen 
pohjoispuolen korttelialueet rajautuen Messitytönkujaan, 
Messitytönkatuun ja Docrates -sairaalan toimitilakortteliin. 

Terassikortteliin suunnitellaan koulua, asuntoja, liike- ja toimitilaa ja 
pysäköintilaitosta. Tavoitteena on toimintojen sijoittaminen 
korttelialueille siten, että hyvien liikenneyhteyksien, Jätkäsaaren 
kaupallisen keskuksen, meren ja puistojen läheisyyteen muodostetaan 
viihtyisiä katu- ja aukiotiloja, joiden varrella on julkisia ja kaupallisia 
palveluita.

Opetusvirastolla ei ole olemassa hanketta tähän kortteliin. Nyt 
kumoutuvan kaavan koulutontin rakennusoikeus oli 12 000 kem2. 
Uudessa kaavassa Y-tontin rakennusoikeus on 1 500 kem2. 
Opetustoimi neuvotteli aiemmin kaupunkisuunnitteluviraston kanssa 
Jätkäsaaren 2. peruskoulun sijoittamisesta tähän kortteliin, mutta 
peruskoululle  osoitettiin tontti Saukonlaiturin alueelta.  Peruskoulun 
uusi sijainti tulee kuitenkin olemaan Melkinlaiturin alueella. 

Opetustoimi odottaa alustavia suunnitelmia Melkinlaiturin 
koulukorttelista. Erityistä huomiota tulee kiinnittää alueelle sijoitettavan 
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koulun ja sen piha-alueen ympäristöolosuhteisiin, koska kyse on ns. 
herkän toiminnan sijoittamisesta. 

Lisätiedot
Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

kaisa.nuikkinen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto 1.10.2014

HEL 2011-006089 T 10 03 03

Länsisatamankatu, Välimerenkatu, Terassitalokortteli

Lausunto

Kiinteistövirasto toteaa 20. kaupunginosan (Länsi-Satama) korttelin nro 
20017 tontit 12 ja 14, korttelin 20027 osa tontista 1 sekä katu- ja 
satama-alueen muutosluonnoksesta seuraavaa:

Alue sijaitsee Jätkäsaaressa Länsisatamankadun ja Välimerenkadun 
risteysalueen pohjoispuolella rajautuen Docrates -sairaalan 
toimitilakortteliin. Helsingin kaupunki omistaa kaavamuutosalueen, 
josta kaupunginhallitus ei ole vielä varannut tontteja hankkeille.

Kiinteistövirasto pitää tonttitehokkuutta ja korttelin monipuolista 
palvelurakennetta sekä yritystoiminnan että matkailun kannalta pääosin 
hyvänä.

Alueen suunnitteluratkaisusta

Kaava-alue käsittää korttelialueita asuinkerrostalo- (AK), toimitila- 
(KL-1) ja yleisille rakennuksille (Y) sekä erityisasumiseen (AKS). 
Asemakaavaluonnos mahdollistaa kolmesta kahteentoista kerroksisten 
rakennusten rakentamisen. Kaavan kustannustehokkuutta heikentää 
vaatimus vaihtelevasta kerroskorkeudesta. Autopaikat ja asuntopihat 
vaativat yhteisjärjestelyä niin rakentamisen kuin ylläpidonkin osalta. 
Toisaalta hankkeiden mahdollisesti eriaikainen toteutuminen voi johtaa 
tilapäisiin pysäköintijärjestelyihin. Yleisten rakennusten korttelialueella 
(Y) tulisi mahdollistaa monipuolisempien palveluiden toteuttaminen 
esimerkiksi kaavamerkinnöillä P tai KTY.

Vetovoimainen toimitila-alue

Kiinteistövirasto toteaa, että kaava-alueen Länsisatamankadun varsi 
tulisi suunnitella kokonaan toimitilakäyttöön. Alue on Jätkäsaaren 
viimeinen rakentamaton paikka, josta on vielä kohtuullinen kävelymatka 
(noin 600 metriä) Ruoholahden metroasemalle. On havaittu, että 
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työpaikat syntyvät parhaiten raskaan raideliikenteen asemien 
läheisyyteen.

Autopaikoista

Toimistojen tilatehokkuus on viime vuosina voimakkaasti kasvanut. 
Asemakaavaehdotuksessa on toimistotiloille ehdotettu 
pysäköintinormiksi enintään 1 ap/350 k-m². Toimistotilalle, jonka 
rakennusoikeus on esimerkiksi 5 800 k-m² (4 600 htm²), saisi siis 16 
autopaikkaa. Noin 4 600 huoneistoneliömetrin toimistossa työskentelee 
nykyisellä tilatehokkuudella (15 htm²/hlö) yli 300 henkilöä.

Kiinteistövirasto toteaa pysäköintipaikkojen määrän riittämättömäksi. 
Jätkäsaaren pysäköintinormi on laadittu alueen ensimmäisen 
asemakaavan yhteydessä, jolloin toimistotilojen käyttö oli 
huomattavasti nykyistä tehottomampaa. Nykyisellä tilatehokkuudella 
työntekijöiden määrä vaatii siis vähintään kaksi kertaa entistä 
enemmän pysäköintipaikkoja.

Kiinteistövirasto puoltaa asemakaavamuutosehdotusta edellä olevin 
huomautuksin.

Lisätiedot
Ilkka Aaltonen, tonttiasiamies, puhelin: 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi

Nuorisoasiainkeskus 29.9.2014

HEL 2011-006089 T 10 03 03

Nuorisoasiainkeskuksella ei ole asiaan huomautettavaa.

Lisätiedot
Harri Taponen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89036

harri.taponen(a)hel.fi

Helsingin Satama -liikelaitos Satamajohtaja 22.9.2014

HEL 2011-006089 T 10 03 03

Helsingin Satamalla ei ole asiaan huomautettavaa.

Lisätiedot
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Satu Aatra, suunnittelupäällikkö, puhelin
satu.lehtonen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 16.9.2014

HEL 2011-006089 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta 
(Jätkäsaari/terassitalo) 30.9.2014 mennessä.

Laivapojanaukio jakautuu kahteen osaan Messipojankujan ajoväylän 
molemmin puoli ja kadun länsipuolelle jäävä katuaukion osuus on 
melko pieni. Aukion mitoitusta tulee tarkistaa niin, että 
kahvilarakennuksen huoltoliikenne ja terassialueet mahtuvat aukiolle.

Koulun saattoliikennejärjestelyt tulee osoittaa liikennesuunnitelmassa.

Yleisten alueiden laatutasoa ei tule määritellä asema-
kaavamääräyksissä. Tulevaisuuden käyttäjätarpeet voivat vaihdella ja 
siksi yleiset alueet tulee kaavoittaa joustaviksi ja muunneltaviksi niin 
toiminnoiltaan kuin materiaaleiltaankin. Puurivit ja puut tulee merkitä 
ohjeellisena asemakaavaan. Myös olemassa olevat istutukset tulee 
merkitä kaavaan ohjeellisina. Kiveysmateriaalit määritellään 
hankeohjelmassa ja yleissuunnitelmassa, joissa tulee huomioida 
kaupunkikuva sekä toimivuus mm. ylläpidon ja esteettömyyden osalta. 

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

anu.kiiskinen(a)hel.fi
Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi
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§ 196
Detaljplan för kvarters-, park- och gatuområden och 
detaljplaneändring för park- och gatuområden i Hertonäs (nr 12286, 
Kasbergets norra sluttning)

HEL 2012-010073 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
godkänna detaljplan för en del av tomten 9 i kvarteret 43125 och park- 
och gatuområden och detaljplaneändring för park- och gatuområden 
(ett nytt kvarter nr 43086 bildas) i 43 stadsdelen (Hertonäs, Kasberget) 
enligt ritning nr 12286, daterad 10.6.2014 och ändrad 24.5.2015, och 
på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Katri Erroll, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro12286 kartta, 
päivätty 10.6.2014, muutettu 27.4.2015

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12286 selostus, 
päivätty 10.6.2014, muutettu 27.4.2015

3 Havainnekuva, 10.6.2014
4 Viitesuunnitelman ilmakuvasovitukset
5 Tilastotiedot
6 Vuorovaikutusraportti 10.6.2014 liitteineen, täydennetty 27.4.2015
7 Osa päätöshistoriaa, päivitetty 7.8.2015

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan_detaljplan_byggnadsordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Förslagstext
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Bilaga 1
Bilaga 2
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Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6

Helen Sähköverkko Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut-
kuntayhtymä/Vesihuolto

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Detaljplanen och detaljplaneändringen gör det möjligt att 
kompletteringsbygga bostäder på Kasbergets norra sluttning genom att 
anpassa dem efter miljön. En del av parkområdet vid Kasbergsvägen 
norr om de nuvarande flervåningshustomterna vid Snövits väg 
omdisponeras till kvartersområden för flervåningshus (AK), radhus och 
andra kopplade bostadshus (AR), en del till områden för närrekreation. 
De nuvarande friluftslederna i parken intill detaljplaneområdet bevaras. 
Infarterna till de nya tomterna anvisas vid Kasbergsvägen och en ny 
gata, Törnrosabrinken. Den nya bostadsvåningsytan uppgår till 
23 885 m², vilket innebär att invånarantalet ökar med cirka 600 
personer. Våningsytan för nya affärs- eller servicelokaler på gatunivå 
och vid gatan uppgår till 300 m².

Föredragandens motiveringar

Områdets läge

Området ligger på en skogig nordsluttning i norra delen av Kasberget.

Utgångspunkter

I Generalplan 2002 för Helsingfors tas området upp som ett 
flervåningshusdominerat område. Det nuvarande bostadsområdet i 
Kasberget är ett kulturhistoriskt, arkitektoniskt och för 
landskapskulturen värdefullt område som ska utvecklas så att 
områdets värden och egenskaper bevaras. Norr och nordväst om 
detaljplaneområdet finns ett rekreationsområde och bortom detta ett 
arbetsplatsområde. Detaljplaneändringen följer generalplanen. För 



Helsingfors stad Protokoll 12/2015 318 (349)
Stadsfullmäktige

Kaj/18
26.08.2015

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

området gäller detaljplaner från 1954 och 1956, enligt vilka området är 
ett parkområde. Vid Kasbergsvägen finns dessutom ett litet område 
som saknar detaljplan.

Staden äger området.

Området är en skogig sluttning som vetter mot norr och nordväst och 
gränsar till gång- och cykelvägar i riktningarna norr–söder och 
öster–väster. Söder om området finns Kasbergets bostadsområde som 
byggdes på 1950–1960-talen. I öster gränsar området till 
Kasbergsvägen och i väster till ett parkområde. Norr och nordväst om 
detaljplaneområdet finns ett parkområde mellan detaljplaneområdet 
och Hertonäs företagsområde. Terrängen i området är ställvis brant.

Kasberget omges av en grönområdeszon som utgörs till största delen 
av värdefulla fågelobjekt enligt miljöcentralens naturdatasystem. 
Detaljplaneområdet har inga skyddade naturobjekt men det finns ett 
ornitologiskt värdefullt objekt (klass III) i nordöstra delen av området.

Området ligger i närheten av servicen i Kasbergets centrum, Hertonäs 
och Östra centrum.

Detaljplanens och detaljplaneändringens innehåll

Detaljplanen och detaljplaneändringen syftar till att skapa 
förutsättningar för kompletteringsbyggande i närheten av den goda 
servicen, rekreationsområdena och kollektivtrafikförbindelserna i 
Kasberget och Hertonäs. Kvartersområdena för flervåningshus (AK) är 
belägna främst vid Kasbergsvägen och den nya gatan 
Törnrosabrinken. Högre upp i sluttningen finns ett kvartersområde för 
radhus och andra kopplade bostadshus (AR) och en byggnadsyta för 
flervåningshus, på vilken man också får bygga radhus. Mellan 
kompletteringsbyggandet och det nuvarande bostadsbeståndet återstår 
ett grönområde. Våningstalen minskar från sex våningar vid 
Kasbergsvägen till fem våningar i riktningen mot söder och väster. 
Högre upp i sluttningen varierar våningstalen från två och en halv till 
fyra. Bilplatserna förläggs i huvudsak till parkeringsanläggningar under 
gårdsdäck och bilplatser för besöksparkering anvisas vid 
Törnrosabrinken.

På de två byggnadsytorna i nordöstra hörnet av området ska utöver 
våningsytan i detaljplanen byggas lokaler för affärer, butiker, kaféer, 
restauranger, socialtjänster, hälsovårdstjänster, kontor och dylika. 
Lokalernas sammanlagda våningsyta ska uppgå till högst 300 m².

Parkområdet (P) mellan de nya bostadstomterna och Kasbergets 
nuvarande bostadsområde omdisponeras till område för närrekreation 
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(VL). Området vid norra kanten av Törnrosabrinken anvisas som 
parkområde (VP). Det ska finnas en tillgänglig gång- och 
cykelförbindelse från Törnrosabrinken till den befintliga parkens gång- 
och cykelvägsnät genom VP-området vid detaljplaneområdet.

Fordonstrafiken kommer till trafiknätet via nya infarter vid 
Törnrosabrinken och Kasbergsvägen. För gång- och cykeltrafiken 
anläggs en förbindelse från Törnrosabrinken till gång- och 
cykelvägsnätet i parken och i riktningen mot Igelkottsvägens 
metrostation.

Nybyggandet anpassas efter den befintliga naturmiljön och 
terränghöjderna i parken utgående från att schaktningar utförs i en så 
liten skala som möjligt före byggandet och att nybyggnaderna och de 
nya konstruktionerna så smidigt och naturligt som möjligt anpassas 
efter miljön. Mellan nybyggnaderna och det nuvarande 
byggnadsområdet vid Snövits väg återstår ett klippigt 
närrekreationsområde.

Detaljplanen förutsätter att ett nät för samhällsteknisk försörjning ska 
byggas på Törnrosabrinken och ett avlopp på Kasbergsvägen 
förlängas med cirka 100 meter. Byggandet på tomten 43215/7 
förutsätter att en gasledning och ett dagvattenavlopp på tomten ska 
flyttas. Byggandet förutsätter schaktning och byggnaderna grundläggs 
på fundament på marken eller berggrunden.

Detaljplaneområdet ligger delvis i Österledens och Kasbergsvägens 
bullerområde. Hanteringen av miljöstörningar har beaktats i 
nybyggnadernas placering och i detaljplanebestämmelserna.

Den nya gatan i Kasbergets norra sluttning har fått namnet 
Törnrosabrinken (Ruususenrinne) i enlighet med namnkommitténs 
förslag.

Konsekvenser av detaljplaneändringen

De nya bostadskvarteren gör bostadsutbudet i området mångsidigare. 
Det stora sammanhängande parkområdet och gång- och cykelstråken i 
närheten av detaljplaneområdet bevaras.

Det parkområde som nu upplevs som naturmiljö minskar med 2,3 
hektar. Vyerna vid Kasbergsvägen ändras från en skogig miljö till en 
bebyggd miljö. Mellan nybyggandet och de nuvarande kvarteren vid 
Snövits väg återstår på bergskrönen ett område för närrekreation i ett 
skick som motsvarar nuläget. Området har klassificerats som ett 
ornitologiskt värdefullt område och det kan vara möjligt för 
fågelbeståndet att häcka där också efter byggarbetena. På lokal nivå 
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kan byggandet minska på antalet fåglar som ryms att häcka i 
lövskogsområdet men på stadsdelens nivå kan förändringen dock 
anses som liten.

Detaljplanen medför staden följande kostnader exklusive 
mervärdesskatt:

Gatubyggnad 460 000 euro
Parkarbeten 20 000 euro
Vattenförsörjning 340 000 euro
Fjärrvärme 120 000 euro
El 200 000 euro
Flyttning av vatteneldningar 30 000 euro
Flyttning av gasledningar 15 000 euro
  
Sammanlagt 1 185 000 euro

Kostnaderna för den underjordiska parkeringen för tomterna beräknas 
uppgå till 30 000 euro/bilplats.

Planeringsfaser och växelverkan

Planläggningen inleddes på stadens initiativ. Deltagandet och 
växelverkan ordnades i enlighet med programmet för deltagande och 
bedömning. Utkasten till detaljplan och detaljplanebeskrivning hölls 
dessutom offentligt framlagda på Kasbergets bibliotek och två 
informationsmöten för allmänheten ordnades under beredningen.

Alternativa detaljplanelösningar

Det utarbetades två olika utkast till detaljplaneändring. Utkastet A 
omfattade utöver byggande av flervåningshus också ett 
kvartersområde för radhus (AR) och möjlighet att bygga ett radhus i 
stället för ett flervåningshus på en byggnadsyta i ett kvartersområde för 
flervåningshus (AK). Utkastet B omfattade bara 
flervåningshusbyggande. Förslaget till detaljplaneändring bereddes på 
basis av utkastet A.

Myndighetssamarbete

Under beredningen av detaljplaneändringen bedrevs 
myndighetssamarbete med de berörda förvaltningarna, 
samkommunerna och affärsverken.
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Myndigheternas ställningstaganden gällde Hertonäs företagsområdes 
inverkan på boendetrivseln i kompletteringsbyggnaderna, 
tillräckligheten av de föreslagna åtgärderna mot luftkvalitets- och 
bullerolägenheter, dagvattenhantering och utredning av behovet av 
vattenförsörjning, möjligheter att underhålla byggnaderna på de tomter 
som gränsar till grönområdena och förbindelser till kollektivtrafikens 
hållplatser. Ställningstagandena har beaktats i beredningen.

Myndigheternas ställningstaganden och utlåtandena finns som bilagor 
till förslaget.

Åsikter

Under beredningen av detaljplaneändringen kom det in 20 skrivelser 
med åsikter. En av åsikterna hade undertecknats av sex olika 
föreningar eller sammanslutningar och en av invånaråsikterna hade 
undertecknats av 13 och en annan av 24 personer.

Åsikterna (6) om programmet för deltagande och bedömning gällde 
behovet att bevara parkskogsområdet med gångförbindelser som ett 
rekreations- och skyddsområde mot Hertonäs företagsområde, 
Sågaregatan och Österleden. Parken upplevs i åsikterna som en del av 
den gamla ytterstadens detaljplanearkitektur och den anses ha 
avsevärda miljövärden. Föreningarna och sammanslutningarna krävde 
i sin åsikt av man ska avbryta beredningen av detaljplaneändringen 
med anledning av detta.

Området ligger nära företagsområdet och i influensområdet för 
miljöstörningar och ansågs därför som ointressant för boende. I en av 
åsikterna konstaterade man att detaljplaneområdet lämpar sig för 
kompletteringsbyggande och att projektet är nödvändigt för Kasberget. 
Man ansåg att det finns passande byggplatser i området och nya 
byggplatser föreslogs i närheten, bland annat i företagsområdet vid 
Sågaregatan, vid Roihuvuoren ala-asteen koulu, söder om vattentornet 
och vid Porovikens strand.

Åsikterna om utkasten gällde val av ägarskaps- och besittningsformer 
för fastigheterna i de planerade objekten, ökning av social segregering, 
tomtexploatering och täthet, byggnadernas höjd och skuggningseffekt, 
fasadernas arkitektur, behovet att bevara parken och plantera nya träd, 
bevarandet av de nuvarande förbindelserna, parkerings- och 
trafikarrangemang, hantering av miljöstörningar och olägenheter från 
byggplatsen, sänkning av bostädernas återförsäljningsvärde, 
förändringarna i bostädernas integritetsskydd och ändrade vyer, de 
nuvarande och kommande invånarnas boendetrivsel, ökad orolighet, 
motstridigheten med den gällande detaljplanen och missledande 
bilageritningar. Dessutom föreslog man att närrekreationsområdet ska 
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utvidgas österut mellan nybyggnaderna och de befintliga husen. Man 
fäste också avseende på att planen strider mot principerna i 
programmet LUMO, att klipporna som upplevs som värdefulla 
avlägsnas och att de ekologiskt sammanhängande skogarna i 
Kasberget försvagas samt på randeffekterna av nybyggandet, värdet 
på det ornitologiskt viktiga området och på bevarandet av parkområdet 
norr om detaljplaneområdet.

Som ett alternativ till byggandet enligt detaljplanen föreslogs byggande 
i Hertonäs företagsområde, i Kasbergets västra sluttning, på 
Roihuvuoren koulus tomt och vid Kasbergets centrum.

Åsikterna har beaktats i planläggningen så att förslaget har beretts på 
basis av utkastet A och våningstalet för de tre flervåningshusen på 
tomten 43215/9 i korsningen av Kasbergsvägen och Törnrosabrinken 
har minskats med en våning. Dessutom ströks bestämmelsen om extra 
våningsyta för trapphuset som en teknisk ändring.

I den bifogade rapporten om växelverkan anges myndigheternas 
ställningstaganden i sammandrag och åsikterna och genmälena till 
dessa mer i detalj.

Förslaget till detaljplan och detaljplaneändring hölls offentligt framlagt 
8.8–8.9.2014. 

Inga anmärkningar gjordes mot förslaget. Miljönämnden, nämnden för 
allmänna arbeten, räddningsnämnden, fastighetsnämnden, 
utbildningsnämnden, vattenförsörjningen vid samkommunen 
Helsingforsregionens miljötjänster HRM och Helen Elnät Ab gav 
utlåtande om förslaget.

Dessutom begärde man utlåtande av Helsingfors Energi, idrottsverket, 
byggnadstillsynsverket, social- och hälsovårdsverket och 
barnomsorgsverket som inte hade någonting att kommentera eller 
påpeka om förslaget. Nämnderna behandlade utlåtandena utan 
omröstningar.

Utlåtanden

Miljönämnden, fastighetskontoret och Helen Elnät Ab hade ingenting 
att påpeka om förslaget till detaljplan och detaljplaneändring.

Utbildningsverket konstaterar att invånarantalet ökar med cirka 600 
personer, vilket innebär att antalet barn i grundskoleåldern uppgår 
kalkylmässigt till några tiotal. Detaljplaneområdet medför inget behov 
av nya skollokaler.
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Nämnden för allmänna arbeten konstaterar i sitt utlåtande att det finns 
bara lite utrymme att anlägga en tillgänglig gång- och cykelförbindelse 
från gatuområdet till stråket i parkområdet (P), vilket troligen förutsätter 
en stödmur och terrassering i terrängen. Detaljplanen och den 
tillgängliga förbindelsen ska kunna förverkligas utan ändringsarbeten 
utanför detaljplaneområdet. Detaljplanen medför byggnadskontoret 
kostnader på cirka 350 000 euro för Törnrosabrinkens gatuområde. Att 
bygga sluttningen med en parkbeteckning (VP) kostar cirka 80 000 
euro. Höjdskillnaden mellan gatan och friluftsleden som gränsar till 
detaljplaneområdet och det begränsade utrymmet i parken påverkar 
kostnaderna för byggandet av parken. Byggnadskontoret förbereder sig 
därför på att bygga en stödmur och eventuellt en ramp och/eller trappor 
i en del av parkområdet. Kostnaderna omfattar inte mervärdesskatt. 
Nämnden för allmänna arbeten tillstyrker förslaget med påpekandena 
ovan.

Räddningsnämnden konstaterar att det ska beaktas i placeringen av 
byggnaderna i kvarteren och i körruttsarrangemangen att 
räddningsverksamheten ska kunna utövas i området och brand- och 
räddningsmaterielen ska kunna komma tillräckligt nära husen.

Vattenförsörjningen vid samkommunen Helsingforsregionens 
miljötjänster HRM konstaterar att det finns ett privat dagvattenavlopp 
på tomten 43215/7 som hamnar under den nya byggnadsytan. 
Fastigheterna ska komma överens om de nödvändiga 
ledningsarrangemangen. Tomten 43215/8 gränsar inte till gatuområde 
och anslutningarna till den allmänna vattenförsörjningen placeras på 
Kasbergsvägen. Detaljplanebeteckningarna och/eller -bestämmelserna 
ska kompletteras så att de tillåter att tomtanslutningarna för tomten 
43215/8 placeras på tomten 43215/9.

Utlåtandena framgår i sin helhet av beslutshistorien. Utlåtandena i 
sammandrag och genmälena till dessa anges i den bifogade rapporten 
om växelverkan.

Ändringar i förslaget till detaljplan och detaljplaneändring

Med anledning av utlåtandet från vattenförsörjningen vid 
samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM har förslaget 
till detaljplan och detaljplaneändring ändrats enligt följande:

 bestämmelsen ajo/pel på detaljplanekartan har ändrats enligt 
följande: På området får placeras service- och räddningsvägar 
och tekniska ledningar som betjänar angränsande tomter. 
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Ändringen är inte väsentlig och förslaget behöver därför inte läggas 
fram på nytt. Det har underhandlats om ändringen med förvaltningarna 
i fråga och HRM:s vattenförsörjning.

Till slut

Förslaget gäller område i statens fastighetsregister.

Detaljplanen och detaljplaneändringen förutsätter inget förfarande med 
ett markanvändningsavtal.

Beslutsförslaget stämmer överens med stadsplaneringsnämndens 
enhälliga framställning. Stadsplaneringskontoret har gjort en liten 
justering i förslaget enligt ovan.

Föredraganden instämmer i det som anges i beslutsförslaget.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Katri Erroll, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro12286 kartta, 
päivätty 10.6.2014, muutettu 27.4.2015

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12286 selostus, 
päivätty 10.6.2014, muutettu 27.4.2015

3 Havainnekuva, 10.6.2014
4 Viitesuunnitelman ilmakuvasovitukset
5 Tilastotiedot
6 Vuorovaikutusraportti 10.6.2014 liitteineen, täydennetty 27.4.2015
7 Osa päätöshistoriaa, päivitetty 7.8.2015

Bilagematerial

1 Ilmakuva 27.4.2015
2 Sijaintikartta

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan_detaljplan_byggnadsordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Förslagstext
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
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rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6

Helen Sähköverkko Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut-
kuntayhtymä/Vesihuolto

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

För kännedom

Helsingin Energia -liikelaitos
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Liikuntavirasto
Opetusvirasto
Pelastuslautakunta
Rakennusvalvontavirasto
Sosiaali- ja terveysvirasto
Varhaiskasvatusvirasto
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristökeskus

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 17.08.2015 § 730

HEL 2012-010073 T 10 03 03

Esitys

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 43. kaupunginosan (Herttoniemi, 
Roihuvuori) korttelin 43125 osan tontista 9 ja puisto- ja katualueen 
asemakaavan sekä puisto- ja katualueen asemakaavan muutoksen 
(muodostuu uusi kortteli 43086) 10.6.2014 päivätyn ja 24.5.2015 
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muutetun piirustuksen nro 12286 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 27.4.2015

HEL 2012-010073 T 10 03 03

Ksv:n hankenumero 1090_1

42. kaupunginosan (Herttoniemi, Roihuvuori) korttelin 43215 osaa 
tontista 9 sekä puisto- ja katualueita koskevasta 
asemakaavaehdotuksesta sekä puisto- ja katualueita koskevasta 
asemakaavan muutosehdotuksesta (muodostuu uusi kortteli 43086) 
annetut lausunnot.

Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi 10.6.2014 asemakaavan 
muutosehdotuksen hyväksymistä.

Asemakaava ja asemakaavan muutos mahdollistaa asuntojen 
täydennysrakentamisen Roihuvuoren pohjoisrinteellä ympäristöön 
sovittaen. Lumikintien kerrostalotonttien pohjoispuolella ja 
Roihuvuorentien varressa oleva viheralueen osa muutetaan 
asuinkerrostalotonteiksi, katu- ja lähivirkistysalueiksi. Nykyiset puiston 
ulkoilureitit kaava-alueen tuntumassa säilytetään. Katuyhteydet uusille 
tonteille ovat Roihuvuorentieltä ja uudelta Ruususenrinne-kadulta. 
Uutta asuntokerrosalaa on 23 885 k-m², joten asukasmäärän lisäys on 
noin 600 henkeä. Uutta maantason ja kadunvarren liike- tai palvelutilaa 
on 300 k-m².

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti 
nähtävillä 8.8.–8.9.2014. 

Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia. Ehdotuksesta ovat antaneet 
lausuntonsa ympäristölautakunta, yleisten töiden lautakunta, 
pelastuslautakunta, kiinteistölautakunta, opetusvirasto, Helsingin 
seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY vesihuolto ja Helen 
Sähköverkko Oy. 
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Ympäristölautakunnalla (9.9.2014), kiinteistölautakunnalla (18.9.2014) 
ja Helen Sähköverkko Oy:llä (21.8.2014) ei ole huomautettavaa 
asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksesta. 

Opetusvirasto (20.10.2014) toteaa, että asukasmäärän lisäys on noin 
600 henkeä, mikä tarkoittaa laskennallisesti muutamaa kymmentä 
peruskouluikäistä. Kaava-alue ei aiheuta uusien koulutilojen tarvetta.

Yleisten töiden lautakunta (19.8.2014) toteaa, että esteetön jalankulku- 
ja pyöräily-yhteys Ruususenrinne-kadulta puistoalueen (P) ulkoiluraitille 
on haastavaa maaston jyrkkyydestä johtuen. Kaavamerkinnän "ul" 
kohdalla kadun ja puistonraitin korkotason ero on 3 metriä. Tilaa on 
vähän kapealla puistoalueella (VP), joten kulkuyhteys vaatinee 
tukimuurin ja maaston pengerrystä. Kaava ja esteetön yhteys pitäisi 
pystyä toteuttamaan ilman muutostöitä kaava-alueen ulkopuolella. 
Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu rakennusvirastolle 
kustannuksia Ruususenrinteen katualueen osalta noin 350 000 euroa. 
Puistoksi (VP) merkityn rinteen rakentaminen maksaa noin 80 000 
euroa. Puiston rakentamiskustannuksiin vaikuttavat alueen kadun ja 
kaava-alueeseen rajautuvan ulkoilureitin korkeusero ja puiston 
rajallinen tila. Rakennusvirasto varautuu tämän takia tukimuurin 
rakentamiseen osalle puistoaluetta ja mahdollisesti luiskan ja/tai 
portaiden rakentamiseen. Kustannukset eivät sisällä arvonlisäveroa. 
Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaava- ja asemakaavan 
muutosehdotuksen nro 12286 hyväksymistä edellä esitetyin 
huomautuksin.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että kaava-alueella on paikoin 
merkittäviä maaston korkeuseroja, jotka on otettu huomioon 
asemakaavamuutoksen ehdotusta valmisteltaessa. Korkeuserojen 
vuoksi rakennettaneen tukimuureja, luiskia ja portaita. Kaava-alueen 
esteettömistä jalankulkuyhteyksistä Ruususenrinne-kadulta nykyisen 
puistoalueen kevyen liikenteen väylälle on annettu kaavamääräyksiä. 

Pelastuslautakunta (2.9.2014) toteaa, että kortteleiden rakennusten 
sijoittelussa ja ajoreittijärjestelyissä on huomioitava, että 
pelastustoiminta on mahdollista. Palo- ja pelastuskaluston tulee päästä 
riittävän lähelle rakennusta palon sammuttamiseksi ja henkilöiden 
pelastamiseksi rakennuksista.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että pelastuslautakunnan esittämät 
asiat on otettu huomioon asemakaavamuutoksen ehdotusta 
valmisteltaessa.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY vesihuolto 
toteaa, että tontilla 43215/7 on yksityinen hulevesiviemäri, joka jää 
uuden rakennusalan alle. Kiinteistöjen tulee sopia tarvittavista 
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johtojärjestelyistä keskenään. Tontti 43215/8 ei rajaudu katualueeseen 
ja sen liitospaikat yleiseen vesihuoltoverkostoon ovat 
Roihuvuorentiellä. Asemakaavamerkintöjä ja/tai -määräyksiä tulee 
täydentää siten, että ne sallivat tontin 43215/8 tonttiliitosten 
sijoittamisen tontille 43215/9. 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että kiinteistövirasto vastannee 
kiinteistöjen välisistä johtojärjestelyjä koskevista sopimuksista. 
Asemakaavamääräyksiä on täydennetty niin, että tontin 43215/8 
yhdyskuntateknisen huollon johtaminen tontin 43215/9 kautta on 
sallittu.

Lausunnot ja niihin annetut vastineet ovat liitteenä olevassa 
vuorovaikutusraportissa. 

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY vesihuollon 
lausunnon johdosta asemakaava- ja asemakaavan 
muutosehdotukseen on tehty seuraava muutos: 

 kaavakartan ajo/pel-määräystä on muutettu seuraavasti: 
Alueelle saa sijoittaa siihen rajoittuvia tontteja palvelevia huolto- 
ja pelastusteitä sekä teknisiä johtoja.

Jatkotoimenpiteet

Kaava-alueeseen ei liity maankäyttösopimusmenettelyä.

Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä tehty muutos ei ole olennainen, 
joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. 
Muutoksesta on neuvoteltu asianomaisten hallintokuntien kanssa ja 
niitä, joiden etua muutos koskee, on kuultu erikseen.

Lisätiedot
Petteri Erling, arkkitehti, puhelin: 310 37467

petteri.erling(a)hel.fi

Opetusvirasto 20.10.2014

HEL 2012-010073 T 10 03 03

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on luoda edellytyksiä 
täydennysrakentamiselle Roihuvuoren ja Herttoniemen hyvien 
palveluiden, virkistysalueiden ja joukkoliikenneyhteyksien 
läheisyydessä.
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Roihuvuoressa tonttitehokkuus on suhteellisen alhainen. Pääosin 
1950-luvulla rakennettujen kerrostaloasuntojen pinta-ala on pienempi 
kuin Helsingissä keskimäärin, joten alueella on perheasuntojen, 
liikkumisen esteettömyyden ja elinkaariasumisen tarpeita. Olemassa 
oleva infrastruktuuri ja Roihuvuoren asuntojen keskikoko puoltaa 
täydennysrakentamisen tavoitteita. 

Asemakaavan muutos mahdollistaa asuntojen täydennysrakentamisen 
Roihuvuoren pohjoisrinteellä ympäristöön sovittaen. Lumikintien 
kerrostalotonttien pohjoispuolella ja Roihuvuorentien varressa oleva 
viheralueen osa muutetaan asuinkerrostalotonteiksi, katu- ja 
lähivirkistysalueiksi. Nykyiset puiston ulkoilureitit kaava-alueen 
tuntumassa säilytetään. Katuyhteydet uusille tonteille ovat 
Roihuvuorentieltä ja Ruususenrinnekadulta.

Kaavaehdotuksessa asuntokorttelialueilla suunniteltua uutta 
asuntokerrosalaa on yhteensä 23 885 k-m2, joka on pääosin 
asuinkerrostalojen korttelialuetta, mutta myös osin rivitalojen ja muiden 
kytkettyjen asuinrakennusten korttelialuetta. 

Asukasmäärän lisäys on noin 600 henkeä, mikä tarkoittaa 
laskennallisesti muutamaa kymmentä peruskouluikäistä. Alue sijoittuu 
suomenkieliselle Roihuvuoren ala-asteen oppilaaksiottoalueelle ja 
Porolahden peruskoulun yläasteen oppilaaksiottoalueelle  
perusopetusalueella A1 itä-kaakko.  Ruotsinkielisessä kouluverkossa 
alue kuuluu itäiseen alueeseen. Kaava-alue ei aiheuta uusien 
koulutilojen tarvetta.

Lisätiedot
Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

kaisa.nuikkinen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 18.09.2014 § 460

HEL 2012-010073 T 10 03 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle 
asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12286 seuraavan lausunnon:

Alue sijaitsee Herttoniemessä Roihuvuoren pohjoisosassa pohjoiseen 
ja luoteeseen viettävällä metsärinteellä. Alueelle suunnitellaan 
asuinkerrostalotontteja ympäristöön sovittaen. Suunnittelualueeseen 
kuuluu puistoaluetta Lumikintien pohjoispuolen asuintonttien pohjois- ja 
luoteispuolelta. Alue rajoittuu idässä Roihuvuorentiehen, pohjoisessa 
Sahaajankadun pienteollisuustontteihin ja lounaassa noin 
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Muuntajankadun suuntaiseen linjaan. Rakennusoikeuden määrä on 
23 885 k-m². Helsingin kaupunki omistaa maan. 

AM-ohjelmassa asuntotuotannon määrällisenä tavoitteena on 5 000 
asunnon vuotuinen tuotanto, josta 3 600 toteutetaan kaupungin 
omistamille tonteille. Tämä tarkoittaa muun ohella, että yleis- ja 
asemakaavoituksella tulee turvata riittävä lyhyen ja pitkän aikavälin 
tonttivaranto. Kaupunginhallitus on nostanut asuntotuotantotavoitetta 
maaliskuussa 2013 5 500 asuntoon vuodessa. Myös nykyinen 
maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että kaavoituksella turvataan 
riittävän asuntotuotannon edellytykset erityisesti pääkaupunkiseudulla. 
Tasapainoinen kaupunkikehitys edellyttää monipuolista 
asuntotuotantoa sekä erityyppisiä rahoitus- ja hallintamuotoja 
(kohtuuhintainen tuotanto (Ara), välimuoto (Hitas, Aso, osaomistus) ja 
vapaarahoitteinen asuntotuotanto). 

Lopuksi

Nyt puheena olevan kaavaluonnoksen vaihtoehdot tukevat asumisen ja 
siihen liittyvän maankäytön tavoitteita. Kiinteistölautakunta puoltaa 
asemakaavan muutosehdotusta nro 12286 hyväksymistä.

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Pekka Saarinen, tonttiasiamies, puhelin: 310 64182

pekka.t.saarinen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 09.09.2014 § 257

HEL 2012-010073 T 10 03 03

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaava- ja 
asemakaavan muutosehdotukseen.

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

05.08.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund
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Lisätiedot
Eeva Pitkänen, johtava ympäristöasiantuntija, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 02.09.2014 § 86

HEL 2012-010073 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi Roihuvuoren pohjoisrinteen uuden 
asuntokorttelin (kortteli 43086) asemakaavan muutoksesta nro. 12286 
seuraavan lausunnon:  

Kortteleiden rakennusten sijoittelussa ja ajoreittijärjestelyissä tulee 
huomioida, että pelastustoiminta onnettomuuden sattuessa on 
mahdollista.  Palo- ja pelastuskaluston tulee päästä riittävän lähelle 
rakennusta, jotta palon sammuttaminen ja henkilöiden pelastaminen 
rakennuksesta on mahdollista. 

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

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Pekka Ronkainen, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31238

pekka.ronkainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 19.08.2014 § 295

HEL 2012-010073 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Esteettömän jalankulku- ja pyöräily-yhteyden saaminen 
Ruususenrinne-kadulta puistoalueella (P) olevalle kaava-alueen reunaa 
mukailevalle ulkoiluraitille tulee olemaan erittäin haastavaa maaston 
jyrkästä topografiasta johtuen ilman, että raittia siirretään kauemmaksi 
kaava-alueesta tai rakennetaan uudelleen VP-alueen rakentamisen 
yhteydessä. Kaavamerkinnän ul kohdalla Ruususenrinteen puolivälin 
kohdalla kadun korkotaso on +19 ja puistoraitin noin +16. Tilaa on 
hyvin niukasti kaava-alueen reunaa pitkin kulkevan raitin ja kadun 
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välissä olevalla puistoalueella (VP), minkä takia osa puistoalueesta 
vaatinee tukimuurin ja maaston pengerrystä. Kaava ja esteetön yhteys 
pitäisi pystyä toteuttamaan ilman muutostöitä kaava-alueen 
ulkopuolella.

Kustannukset

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu rakennusvirastolle 
kustannuksia Ruususenrinteen katualueen osalta noin 350 000 euroa. 
Puistoksi (VP) merkityn rinteen rakentaminen maksaa noin 80 000 
euroa. Puiston rakentamiskustannuksiin vaikuttavat alueen kadun ja 
kaava-alueeseen rajautuvan ulkoilureitin korkeusero ja puiston 
rajallinen tila. Rakennusvirasto varautuu tämän takia tukimuurin 
rakentamiseen osalle puistoaluetta ja mahdollisesti luiskan ja/tai 
portaiden rakentamiseen. Kustannukset eivät sisällä arvonlisäveroa. 

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaava- ja asemakaavan 
muutoksen nro 12286 hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

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

silja.savolainen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.06.2014 § 188

HEL 2012-010073 T 10 03 03

Ksv 1090_1, Lumikintie 3-7 pohjoispuolella ja Roihuvuorentien länsipuolella oleva puistoalue, 
karttaruutu J4/T4

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 10.6.2014 päivätyn 43. kaupunginosan (Herttoniemi, Roihuvuori) 
korttelin 43125 osan tontista 9 ja puisto- ja katualueen 
asemakaavaehdotuksen sekä puisto- ja katualueen 
asemakaavan muutosehdotuksen nro 12286 hyväksymistä

 asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen asettamista 
nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n 
mukaisesti. 
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Samalla lautakunta päättää

 antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin 
mielipiteisiin

 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat 
lausunnot

 valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen 
vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta 
ehdotuksen sisältöä.

Esittelijä
vs. asemakaavapäällikkö
Annukka Lindroos

Lisätiedot
Petteri Erling, arkkitehti, puhelin: 310 37467

petteri.erling(a)hel.fi
Maija Rekola, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37424

maija.rekola(a)hel.fi
Peik Salonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi
Mari Soini, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37479

mari.soini(a)hel.fi

Kiinteistövirasto 21.5.2014

HEL 2012-010073 T 10 03 03

Alue sijaitsee Herttoniemessä Roihuvuoren pohjoisosassa pohjoiseen 
ja luoteeseen viettävällä metsärinteellä. Alueelle suunnitellaan 
asuinkerrostalotontteja ympäristöön sovittaen. Suunnittelualueeseen 
kuuluu puistoaluetta Lumikintien pohjoispuolen asuintonttien pohjois- ja 
luoteispuolella. Alue rajoittuu idässä Roihuvuorentiehen, pohjoisessa 
Sahaajankadun pienteollisuustontteihin ja lounaassa noin 
Muuntajankadun suuntaiseen linjaan. Asemakaavan muutoksesta on 
laadittu kaksi luonnosta, A ja B.

AM-ohjelmassa asuntotuotannon määrällisenä tavoitteena on 5 000 
asunnon vuotuinen tuotanto, joista 3 600 toteutetaan kaupungin 
omistamille tonteille. Tämä tarkoittaa muun ohella, että yleis- ja 
asemakaavoituksella tulee turvata riittävä lyhyen ja pitkän aikavälin 
tonttivaranto. Kaupunginhallitus on nostanut asuntotuotantotavoitetta 
2013 maaliskuussa 5 500 asuntoon vuodessa. Myös nykyinen 
maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että kaavoituksella turvataan 
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riittävän asuntotuotannon edellytykset erityisesti pääkaupunkiseudulla. 
Tasapainoinen kaupunkikehitys edellyttää monipuolista 
asuntotuotantoa sekä siten rakentamiselta keskenään erilaista 
rahoitus- ja hallintamuotojakaumaa (kohtuuhintainen tuotanto (Ara), 
välimuoto (Hitas, Aso, osaomistus) ja vapaarahoitteinen 
asuntotuotanto).

Kiinteistötoimen näkemyksen mukaan nyt puheena olevan 
kaavaluonnoksen vaihtoehdot tukevat asumisen ja siihen liittyvän 
maankäytön tavoitteita.

Lisätiedot
Pekka Saarinen, tonttiasiamies, puhelin: 310 64182

pekka.t.saarinen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 31.3.2014

HEL 2012-010073 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusvirastolta kannanottoa 
otsikossa mainitusta asemakaavaluonnoksesta. 

Suunnitelma

Alue sijaitsee Herttoniemessä Roihuvuoren pohjoisosassa pohjoiseen 
ja luoteeseen viettävällä metsärinteellä. Sitä halkovat pohjois–etelä- ja 
itä–länsi-suunnassa kevyen liikenteen reitit. Alueen eteläpuolella on 
keskeisiä osia Roihuvuoren 1950-60-luvuilla rakennetusta 
merkittävästä vanhasta aluerakentamiskokonaisuudesta. Idässä alue 
rajautuu Roihuvuorentiehen ja lännessä puistoalueeseen. Samoin 
pohjois- ja luoteispuolella suunnittelualueen ja Herttoniemen 
yritysalueen väliin jää puistoalue.

Alueelle suunnitellaan asuinkerrostalotontteja ympäristöön sovittaen. 
Suunnittelualueeseen kuuluu puistoaluetta Lumikintien pohjoispuolen 
asuintonttien pohjois- ja luoteispuolella. Alue rajoittuu idässä 
Roihuvuorentiehen, pohjoisessa Sahaajankadun 
pienteollisuustontteihin ja lounaassa noin Muuntajankadun suuntaiseen 
linjaan. Asemakaavan muutoksesta on laadittu kaksi luonnosta, A ja B.

Asemakaavan muutos mahdollistaa täydennysrakentamisen 
Roihuvuoren pohjoisrinteellä. Lumikintien kerrostalotonttien 
pohjoispuolella ja Roihuvuorentien varressa oleva viheralueen osa 
muutetaan asuinkerrostalotonteiksi. Rakennusoikeuden lisäys on 
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luonnoksessa A 23 700 kerros-m2 ja luonnoksessa B 25 100 kerros-
m2. 

Asemakaavan muutoksen myötä kaavamuutosalueelle rakennetaan 
uusi tonttikatu, Ruususenrinne. Ruususenrinteen varteen tulee 
jalkakäytävä ja pyöräily ohjataan ajoradalle. Ajo kiinteistöjen 
pysäköintilaitoksiin ohjataan Ruususenrinne-kadulta sekä 
Roihuvuorentieltä. Ruususenrinteen varteen rakennetaan kaksi LPA-
aluetta vieraspysäköintiä varten. 

Lausunto

LPA-alueiden ja asuinrakennusten korttelialueiden suunnittelussa tulee 
ottaa huomioon hulevesien hallinta kaupungin hulevesistrategian 
mukaisesti. Ensisijaisesti hulevedet tulee käsitellä syntypaikallaan 
imeyttämällä tai viivyttämällä. Jos tämä ei ole mahdollista, vedet on 
johdettava eteenpäin hidastaen tai viivyttäen ojien, painanteiden tai 
muiden pintajohtamismenetelmien kautta tai hulevesiviemärissä. 
Erityisesti kaavamuutosalueen pohjoispuolen puistoalueella olevalle 
ulkoiluraitille ei saa aiheutua haittaa hulevesistä. Viheralueisiin 
rajoittuvien tonttien rakennukset tulee voida rakentaa ja huoltaa tontilta 
käsin.

Lisätiedot
Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

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

silja.savolainen(a)hel.fi
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§ 197
Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2015-009513, 2015-009511, 2015-009510, 2015-009509, 2015-009515, 2015-009514

Beslut

Gruppmotion

 Gruppmotion av Rödgröna fullmäktigegruppen om påskyndande 
av bygget av en fungerande stormoské i Helsingfors

Motioner som hör till stadsfullmäktiges beslutanderätt

 Motion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om utredning av 
samservice mellan posten och staden

 Motion av ledamoten Fatbardhe Hetemaj m.fl. om minskning av 
beståndet av vitkindade gäss

 Motion av ledamoten Arja Karhuvaara m.fl. om ändring av 
namnet på social- och hälsovårdsverket och -nämnden

 Motion av ledamoten Anna Vuorjoki m.fl. om främjande av 
regnbågsungdomars välbefinnande

 Motion av ledamoten Pia Pakarinen m.fl. om ändring till bostäder 
av kontorsfastigheter som stått tre år tomma

Motioner som hör till stadsstyrelsens beslutanderätt

 Motion av ledamoten Ilkka Taipale m.fl. om en eventuell 
omdisponering av områdena för Aurorasjukhuset, Hesperia 
sjukhus och Forsby sjukhus

Stadsfullmäktige beslutade remittera motionerna till stadsstyrelsen för 
beredning.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 179, 180, 184 ja 197 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 § 

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191 ja 
192 §:t.

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 hallinto-oikeudelle. 

Hallinto-oikeuden 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

Hallinto-oikeus 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 13700 (Yleishallinto)

 (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 193, 194, 195 ja 196 §:t.

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 hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden 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

Hallinto-oikeus 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

179, 180, 184 och 197 § i protokollet.

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

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

2
BESVÄRSANVISNING

181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191 och 192 § 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
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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

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

E-postadress: 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
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 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 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.

E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress: PB10
 00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer: (09) 655 783
Besöksadress: Helsingfors stads registratorskontor
 Norra esplanaden 11-13 
Telefonnummer: (09) 310 13700 (Allmän förvaltning)
 (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

193, 194, 195 och 196 § 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:

E-postadress: 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.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 347 (349)
Kaupunginvaltuusto

26.08.2015

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

E-postadress: 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

Tiina Teppo
pöytäkirjanpitäjä
protokollförare

Pöytäkirja tarkastettu

Protokollet justerat

Tuomas Rantanen Pia Pakarinen

Pilvi Torsti Jan D Oker-Blom

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Dokumentet är elektroniskt undertecknat.
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Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 04.09.2015.

Protokollet har hållits offentligt framlagt på Helsingfors stads 
registratorskontor (Norra esplanaden 11-13) 04.09.2015.

Tiina Teppo
johtava asiantuntija
ledande sakkunnig


