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Kokousaika 30.03.2016 18:00 - 21:35

Kokouspaikka Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu 20

Läsnä

Jäsenet

Puoskari, Mari kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
saapui 19:33, poissa: 82§ - 86§

Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-
johtaja

Paavolainen, Sara kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-
johtaja

Abdulla, Zahra saapui 18:09, poissa: 82§, 83§
Alanko-Kahiluoto, Outi
Andersson, Hennariikka
Anttila, Maija
Arajärvi, Pentti
Asko-Seljavaara, Sirpa
Brettschneider, Gunvor
Chydenius, Jussi poistui 19:33, poissa: 87§ - 91§
Ebeling, Mika
Finne-Elonen, Laura
Hakanen, Yrjö
Hakola, Juha
Hamid, Jasmin poistui 18:33, poissa: 87§ - 91§
Heinäluoma, Eero
Holopainen, Mari
Honkasalo, Veronika
Hursti, Rene
Huru, Nina
Ingervo, Sirkku
Jalovaara, Ville
Järvinen, Jukka
Kantola, Helena
Karhuvaara, Arja
Kari, Emma
Kivekäs, Otso
Koivulaakso, Dan
Kolbe, Laura
Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi
Kousa, Tuuli saapui 18:05, poissa: 82§
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Krohn, Minerva
Laaninen, Timo
Lindell, Harri
Lovén, Jape
Majuri, Pekka
Modig, Silvia
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija saapui 19:12, poissa: 82§ - 86§
Månsson, Björn
Mäki, Terhi
Männistö, Lasse
Nieminen, Jarmo
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 saapui 18:10, poissa: 82§, 83§
Rydman, Wille saapui 18:19, poissa: 82§, 83§
Sevander, Tomi
Soininvaara, Osmo
Stranius, Leo
Sydänmaa, Johanna
Torsti, Pilvi
Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas saapui 18:33, poissa: 82§ - 86§
Vuorjoki, Anna
Hyttinen, Nuutti varajäsen
Korkkula, Vesa varajäsen
Laaksonen, Heimo varajäsen
Lehtipuu, Otto varajäsen
Luukkainen, Hannele varajäsen
Malin, Petra varajäsen
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Möller, Antti varajäsen
saapui 18:33, poissa: 82§ - 86§

Nyholm, Henrik varajäsen
Pasterstein, Dennis varajäsen

poistui 19:09, poissa: 88§ - 91§
Rantanen, Mari varajäsen
Taipale, Kaarin varajäsen
Vesikansa, Sanna varajäsen
Villo, Pertti varajäsen
Vuorinen, Tuulikki varajäsen
Ylikahri, Ville varajäsen

Muut

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

Asiantuntijat

Aho, Mikko virastopäällikkö
Hakala, Tuomas projektipäällikkö

Puheenjohtaja

Harry Bogomoloff kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-
johtaja
82-86§, osa 87§
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Mari Puoskari kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
osa 87§, 88-90§

Pöytäkirjanpitäjä

Tiina Teppo johtava asiantuntija
82-86§, osa 87§, 88-91§

Antti Peltonen hallintopäällikkö
osa 87§

Maria Nyfors kaupunginsihteeri
osa 87§
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Tid 30.03.2016 18:00 - 21:35

Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20

Närvarande

Ledamöter

Puoskari, Mari stadsfullmäktiges ordförande
anlände 19:33, frånvarande: 82§ - 
86§

Bogomoloff, Harry stadsfullmäktiges I vice ordförande
Paavolainen, Sara stadsfullmäktiges II vice ordförande
Abdulla, Zahra anlände 18:09, frånvarande: 82§, 

83§
Alanko-Kahiluoto, Outi
Andersson, Hennariikka
Anttila, Maija
Arajärvi, Pentti
Asko-Seljavaara, Sirpa
Brettschneider, Gunvor
Chydenius, Jussi avlägsnade sig 19:33, frånvarande: 

87§ - 91§
Ebeling, Mika
Finne-Elonen, Laura
Hakanen, Yrjö
Hakola, Juha
Hamid, Jasmin avlägsnade sig 18:33, frånvarande: 

87§ - 91§
Heinäluoma, Eero
Holopainen, Mari
Honkasalo, Veronika
Hursti, Rene
Huru, Nina
Ingervo, Sirkku
Jalovaara, Ville
Järvinen, Jukka
Kantola, Helena
Karhuvaara, Arja
Kari, Emma
Kivekäs, Otso
Koivulaakso, Dan
Kolbe, Laura
Koskinen, Kauko
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Koulumies, Terhi
Kousa, Tuuli anlände 18:05, frånvarande: 82§
Krohn, Minerva
Laaninen, Timo
Lindell, Harri
Lovén, Jape
Majuri, Pekka
Modig, Silvia
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija anlände 19:12, frånvarande: 82§ - 

86§
Månsson, Björn
Mäki, Terhi
Männistö, Lasse
Nieminen, Jarmo
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 anlände 18:10, frånvarande: 82§, 

83§
Rydman, Wille anlände 18:19, frånvarande: 82§, 

83§
Sevander, Tomi
Soininvaara, Osmo
Stranius, Leo
Sydänmaa, Johanna
Torsti, Pilvi
Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas anlände 18:33, frånvarande: 82§ - 

86§
Vuorjoki, Anna
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Hyttinen, Nuutti ersättare
Korkkula, Vesa ersättare
Laaksonen, Heimo ersättare
Lehtipuu, Otto ersättare
Luukkainen, Hannele ersättare
Malin, Petra ersättare
Möller, Antti ersättare

anlände 18:33, frånvarande: 82§ - 
86§

Nyholm, Henrik ersättare
Pasterstein, Dennis ersättare

avlägsnade sig 19:09, frånvarande: 
88§ - 91§

Rantanen, Mari ersättare
Taipale, Kaarin ersättare
Vesikansa, Sanna ersättare
Villo, Pertti ersättare
Vuorinen, Tuulikki ersättare
Ylikahri, Ville ersättare

Övriga

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

Sakkunniga
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Aho, Mikko verkschef
Hakala, Tuomas projektchef

Ordförande

Harry Bogomoloff stadsfullmäktiges I vice ordförande
82-86 §, delvis 87§

Mari Puoskari stadsfullmäktiges ordförande
delvis 87§, 88-90§

Protokollförare

Tiina Teppo ledande sakkunnig
82-86§, delvis 87§, 88-91§

Antti Peltonen förvaltningschef
delvis  87§

Maria Nyfors stadssekreterare
delvis  87§
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§ Asia

82 Pj/1 Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

83 Pj/2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Val av protokolljusterare

84 Kaj/3 Vuokrausperusteet ja osto-oikeuden sisällyttäminen toimisto- ja hotelli-
tonttien vuokrasopimukseen (Länsisatama, korttelin 20007 tontit 20 ja 
21, Jätkäsaarenlaituri 1, Wood City)
Arrendegrunder och inkluderande av en köpoption i arrendeavtalet för 
kontors- och hotelltomter (Västra hamnen, tomterna 20 och 21 i kvar-
teret 20007, Busholmskajen 1, Wood City)

85 Kj/4 Nuorisolautakunnan jäsenen valinta
Val av ledamot i ungdomsnämnden

86 Kj/5 Äänestysaluejaon muuttaminen
Ändring av indelningen i röstningsområden

87 Kaj/6 Kunnan asukkaan aloite Malmin lentoaseman säilyttämisestä ilmailu-
käytössä
Invånarinitiativ om bevarande av Malms flygplats för luftfartsverksam-
het

88 Kaj/7 Konalan kortteleiden 32025 ja 32032, korttelin 32026 tontin 1 sekä 
katu- ja puistoalueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12262, Aitta-
tie 13, 14 ja 16)
Detaljplaneändring för kvarteren 32025 och 32032, tomten 1 i kvarte-
ret 32026 och gatu- och parkområden i Kånala (nr 12262, Bodvägen 
13, 14 och 16)

89 Kaj/8 Mellunkylän korttelin 47208 tonttien 5 ja 6, korttelin 47218 tontin 1 se-
kä puisto- ja katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12329, 
Mellunmäki, Saariseläntien ja Pyhätunturintien alue)
Detaljplaneändring för tomterna 5 och 6 i kvarteret 47208, tomten 1 i 
kvarteret 47218 och park- och gatuområden i Mellungsby (nr 12329, 
Mellungsbacka, området vid Saariselkävägen och Pyhätunturivägen)

90 Kaj/9 Laajasalon Koirasaarten alueen asemakaavan hyväksyminen (nro 
12311, Kruunuvuorenranta, Koirasaaret)
Detaljplan för Hundholmarna i Degerö (nr 12311, Kronbergsstranden, 
Hundholmarna)

91 -/10 Kokouksessa jätetyt aloitteet
Motioner inlämnade vid sammanträdet
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§ 82
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 kol-
masosaa valtuutetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjoh-
taja 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 to-
deta kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 83
Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta valittiin pöytäkirjantarkastajiksi valtuute-
tut Yrjö Hakanen ja Laura Finne-Elonen sekä varalle valtuutetut Pentti 
Arajärvi ja Nina Huru.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuu-
tettua ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 84
Vuokrausperusteet ja osto-oikeuden sisällyttäminen toimisto- ja ho-
tellitonttien vuokrasopimukseen (Länsisatama, korttelin 20007 tontit 
20 ja 21, Jätkäsaarenlaituri 1, Wood City)

HEL 2015-005050 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

A

oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan tontti 20007/20 (091-020-
0007-20, Jätkäsaarenlaituri 1, pinta-ala 4 816 m²) ja tontti 20007/21 
(091-020-007-21, Jätkäsaarenlaituri 3, pinta-ala 1 398 m²) 31.12.2075 
asti seuraavin ehdoin: 

1

Puurakentamiseen tarkoitetun toimistotontin 20007/20 vuosivuokra 
määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 33 euron suuruista kerrosneliö-
metrihintaa.

2

Puurakentamiseen tarkoitetun hotellitontin 20007/21 vuosivuokra mää-
rätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 27,30 euron suuruista kerrosne-
liömetrihintaa. 

3

Muutoin noudatetaan liike- ja toimistoalueen vuokrasopimuslomakkeen 
ehtoja sekä kiinteistölautakunnan päättämiä lisäehtoja.

B

oikeuttaa kiinteistölautakunnan myymään tontti 20007/20 (091-020-
0007-20, Jätkäsaarenlaituri 1, pinta-ala 4 816 m²) ja tontti 20007/21 
(091-020-007-21, Jätkäsaarenlaituri 3, pinta-ala 1 398 m²) tontin vuok-
ralaiselle seuraavin ehdoin:

1

Toimistotontin hinta perustuu elinkustannusindeksin pistelukua 100 
vastaavaan yksikköhintaan 33 euroa/k-m². Kauppahinta määräytyy 
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kaupantekohetkellä viimeksi julkaistun indeksipisteluvun mukaan korja-
tun yksikköhinnan mukaan.

Kokonaiskauppahintaan lisätään kahden (2) %:n suuruinen vuotuinen 
korko pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen allekirjoittamisen ja kaup-
pakirjan allekirjoittamisen väliseltä ajalta. 

2

Hotellitontin hinta perustuu elinkustannusindeksin pistelukua 100 vas-
taavaan yksikköhintaan 27,30 euroa/k-m². Kauppahinta määräytyy kau-
pantekohetkellä viimeksi julkaistun indeksipisteluvun mukaan korjatun 
yksikköhinnan mukaan.

Kokonaiskauppahintaan lisätään kahden (2) %:n suuruinen vuotuinen 
korko pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen allekirjoittamisen ja kaup-
pakirjan allekirjoittamisen väliseltä ajalta. 

3

Osto-oikeus on voimassa kolme vuotta pitkäaikaisen maanvuokrasopi-
muksen allekirjoittamisesta lukien, kuitenkin kauintaan 31.12.2020 asti. 

4

Muutoin noudatetaan kaupungin vakiintuneita myyntiehtoja sekä kiin-
teistölautakunnan päättämiä lisäehtoja.

Käsittely

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että keskuste-
lun kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen olisi 
merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi puheenjohtaja 
kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa kysymykseen 
asian palauttamisesta kaupunginhallitukselle. 

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi puheen-
johtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Jape 
Lovén valtuutettu Yrjö Hakasen kannattamana ehdottanut, että kaupun-
ginvaltuusto päättäisi palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen 
valmisteltavaksi ilman osto-oikeutta.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

1 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken haluaa jatkaa asian käsittelyä, äänestää jaa; jos ei 
voittaa, on valtuutettu Jape Lovénin palautusehdotus hyväksytty.
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JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Palautetaan asia uudelleen valmisteltavaksi ilman osto-oi-
keutta.

Jaa-äänet: 69
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschnei-
der, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, 
Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasa-
lo, Nina Huru, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma 
Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, 
Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto 
Lehtipuu, Harri Lindell, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Petra Malin, 
Silvia Modig, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Jarmo Nie-
minen, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, Jan D Oker-Blom, Hannu Oska-
la, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, 
Dennis Pasterstein, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, 
Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, 
Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, 
Jukka Relander, Wille Rydman, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Jo-
hanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Sanna 
Vesikansa, Tuulikki Vuorinen, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 11
Pentti Arajärvi, Yrjö Hakanen, Rene Hursti, Nuutti Hyttinen, Sirkku In-
gervo, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Jape Lovén, 
Sami Muttilainen, Pertti Villo

Tyhjä: 3
Mari Rantanen, Tomi Sevander, Anna Vuorjoki

Poissa: 2
Matti Enroth, Thomas Wallgren

Kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12246 kartta, päivätty 

10.12.2013, muutettu 9.5.2014
3 Tonttijako 12560
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Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Jätkäsaareen toteutettavan puurakenteisen Wood City -korttelin toimis-
to- ja hotellitonteille esitetään vuokraus- ja myyntiperusteiden määrää-
mistä. Toimistotontin kerrosneliömetrihinnaksi esitetään n. 630 euroa 
vastaavaa hintaa ja hotellitontille n. 520 euroa vastaavaa hintaa.

Esittelijän perustelut

Tietoja hankkeesta

Korttelin 20007 tonteille 18, 20 ja 21 suunnitellaan puurakenteista ko-
konaisuutta, johon toteutetaan asuntoja, toimistoja, hotelli sekä kaikkia 
kolmea tonttia palveleva pysäköintilaitos. ATT vastaa asuntorakentami-
sesta. Toimisto- ja hotellitontit sekä pysäköintilaitoksen rakentaminen 
ovat SRV:n vastuulla. Puurakentamisen osaamista hankkeisiin tuo yh-
teistyökumppani Stora Enso.

Asemakaava- ja tonttitiedot

Tontit kuuluvat asemakaavan nro 12246 alueeseen. Kaava hyväksyttiin 
kaupunginvaltuustossa 4.6.2014 ja tuli voimaan 18.7.2014. 

Tontin 20007/20 pinta-ala on 4 816 m² ja toimistorakennusoikeus 
12  800 k-m² sekä pysäköintilaitoksen rakennusoikeus 5 300 m². Hotel-
litontin 20007/21 pinta-ala on 1 398 m² ja rakennusoikeus 6 200 k-m².

Vuokra-aika

Vuokra-ajan esitetään olevan noin 60 vuotta, vuoden 2075 loppuun 
saakka.

Vuokran määrä

Toimistotontille 20007/20 esitettävien vuokrausperusteiden mukaan 
vuosivuokra määräytyy pitäen perusteena virallisen elinkustannusin-
deksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa kerrosneliömet-
rihintaa 33 euroa. Hintatasossa 1/2016 (ind. 19,06) tontin kerrosneliö-
metrihinta on noin 630 euroa. Vuosivuokra tällä hetkellä olisi noin 
403 000 euroa. 
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Hotellitontille 20007/21 esitettävien vuokrausperusteiden mukaan vuo-
sivuokra määräytyy pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin 
”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa kerrosneliömetrihintaa 
27,30 euroa. Hintatasossa 1/2016 (ind. 19,06) tontin kerrosneliömetri-
hinta on noin 520 euroa. Vuosivuokra tällä hetkellä olisi noin 
138 000 euroa. 

Esitetyt hinnat perustuvat tonttiosaston käytettävissä olevaan ulkopuoli-
seen arviolausuntoon.

Vertailutiedot

Kaupunginvaltuusto on 14.9.2011 § 157 vahvistanut vuokrausperusteet 
ja osto-option Ruskeasuon toimistotontille (Aitio Business Park) osoit-
teessa Mannerheimintie 113. Niiden mukaan vuosivuokra ja tontin 
myyntihintaa määrätään pitäen perusteena elinkustannusindeksin ”lo-
kakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavaa 32 euron suuruista kerros-
neliömetrihintaa, joka vastaa nykyhintatasossa 610 euroa. 

Kaupunginvaltuusto on 26.11.2014 § 370 vahvistanut vuokrausperus-
teet Jätkäsaaren tornihotellille ja kongressikeskukselle. Niiden mukaan 
tornihotellin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena elinkustannusin-
deksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavaa 24,80 euron suu-
ruista kerrosneliömetrihintaa, joka vastaa nykyhintatasossa 473 euroa. 
Tornihotellin ja kongressikeskuksen rakennusoikeus on 21 437 k-m². 

Kaupunginvaltuusto on 25.8.2010 (§ 185) vahvistanut vuokrausperus-
teet Taivallahden kylpylähotellille. Niiden mukaan kylpylähotellitontin 
vuosivuokra määrätään pitäen perusteena elinkustannusindeksin ”loka-
kuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavaa 26 euron suuruista kerrosne-
liömetrihintaa, joka vastaa nykyhintatasossa noin 495 euroa. Taivallah-
den kylpylähotellitontin rakennusoikeus on 12 300 k-m².

Osto-oikeus

Vuokralaiselle esitetään osto-optiota molemmille tonteille. Myyntihinta 
olisi sama kuin vuokrahinta, mutta siihen lisättäisi kahden prosentin 
vuotuinen korko pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen allekirjoittami-
sesta lukien. Vuokralaisen tulisi käyttää osto-optiota kolmen vuoden ku-
luessa pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen allekirjoittamisesta, kui-
tenkin viimeistään 31.12.2020. Tällä hetkellä toimistotontin myyntihinta 
olisi noin 8,05 miljoonaa euroa ja hotellitontin noin 2,76 miljoonaa eu-
roa.

Lopuksi

Päätösehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.
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Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12246 kartta, päivätty 

10.12.2013, muutettu 9.5.2014
3 Tonttijako 12560

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 16.03.2016 § 79

HEL 2015-005050 T 10 01 01 02

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 29.02.2016 § 184

HEL 2015-005050 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

A
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oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan tontti 20007/20 (091-020-
0007-20, Jätkäsaarenlaituri 1, pinta-ala 4 816 m²) ja tontti 20007/21 
(091-020-007-21, Jätkäsaarenlaituri 3, pinta-ala 1 398 m²) 31.12.2075 
asti seuraavin ehdoin: 

1

Puurakentamiseen tarkoitetun toimistotontin 20007/20 vuosivuokra 
määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 33 euron suuruista kerrosneliö-
metrihintaa.

2

Puurakentamiseen tarkoitetun hotellitontin 20007/21 vuosivuokra mää-
rätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 27,30 euron suuruista kerrosne-
liömetrihintaa. 

3

Muutoin noudatetaan liike- ja toimistoalueen vuokrasopimuslomakkeen 
ehtoja sekä kiinteistölautakunnan päättämiä lisäehtoja.

B

oikeuttaa kiinteistölautakunnan myymään tontti 20007/20 (091-020-
0007-20, Jätkäsaarenlaituri 1, pinta-ala 4 816 m²) ja tontti 20007/21 
(091-020-007-21, Jätkäsaarenlaituri 3, pinta-ala 1 398 m²) tontin vuok-
ralaiselle seuraavin ehdoin:

1

Toimistotontin hinta perustuu elinkustannusindeksin pistelukua 100 
vastaavaan yksikköhintaan 33 euroa/k-m². Kauppahinta määräytyy 
kaupantekohetkellä viimeksi julkaistun indeksipisteluvun mukaan korja-
tun yksikköhinnan mukaan.

Kokonaiskauppahintaan lisätään kahden (2) %:n suuruinen vuotuinen 
korko pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen allekirjoittamisen ja kaup-
pakirjan allekirjoittamisen väliseltä ajalta. 

2

Hotellitontin hinta perustuu elinkustannusindeksin pistelukua 100 vas-
taavaan yksikköhintaan 27,30 euroa/k-m². Kauppahinta määräytyy kau-
pantekohetkellä viimeksi julkaistun indeksipisteluvun mukaan korjatun 
yksikköhinnan mukaan.
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Kokonaiskauppahintaan lisätään kahden (2) %:n suuruinen vuotuinen 
korko pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen allekirjoittamisen ja kaup-
pakirjan allekirjoittamisen väliseltä ajalta. 

3

Osto-oikeus on voimassa kolme vuotta pitkäaikaisen maanvuokrasopi-
muksen allekirjoittamisesta lukien, kuitenkin kauintaan 31.12.2020 asti. 

4

Muutoin noudatetaan kaupungin vakiintuneita myyntiehtoja sekä kiin-
teistölautakunnan päättämiä lisäehtoja.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 11.02.2016 § 57

HEL 2015-005050 T 10 01 01 02

Kiinteistökartta 49/671 495, Jätkäsaarenlaituri 1 ja 3

Esitys

A

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kiinteistölautakun-
ta oikeutetaan vuokraamaan tontti 20007/20 (091-020-0007-20, Jätkä-
saarenlaituri 1, pinta-ala 4 816 m²) ja tontti 20007/21 (091-020-007-21, 
Jätkäsaarenlaituri 3, pinta-ala 1 398 m²) 31.12.2075 asti seuraavin eh-
doin: 

1

Puurakentamiseen tarkoitetun toimistotontin 20007/20 vuosivuokra 
määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 33 euron suuruista kerrosneliö-
metrihintaa.

2

Puurakentamiseen tarkoitetun hotellitontin 20007/21 vuosivuokra mää-
rätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
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1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 27,30 euron suuruista kerrosne-
liömetrihintaa. 

3

Muutoin noudatetaan liike- ja toimistoalueen vuokrasopimuslomakkeen 
ehtoja sekä kiinteistölautakunnan päättämiä lisäehtoja.

B

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kiinteistölautakun-
ta oikeutetaan myymään tontti 20007/20 (091-020-0007-20, Jätkäsaa-
renlaituri 1, pinta-ala 4 816 m²) ja tontti 20007/21 (091-020-007-21, Jät-
käsaarenlaituri 3, pinta-ala 1 398 m²) tontin vuokralaiselle seuraavin 
ehdoin:

1

Toimistotontin hinta perustuu elinkustannusindeksin pistelukua 100 
vastaavaan yksikköhintaan 33 euroa/k-m². Kauppahinta määräytyy 
kaupantekohetkellä viimeksi julkaistun indeksipisteluvun mukaan korja-
tun yksikköhinnan mukaan.

Kokonaiskauppahintaan lisätään kahden (2) %:n suuruinen vuotuinen 
korko pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen allekirjoittamisen ja kaup-
pakirjan allekirjoittamisen väliseltä ajalta. 

2

Hotellitontin hinta perustuu elinkustannusindeksin pistelukua 100 vas-
taavaan yksikköhintaan 27,30 euroa/k-m². Kauppahinta määräytyy kau-
pantekohetkellä viimeksi julkaistun indeksipisteluvun mukaan korjatun 
yksikköhinnan mukaan.

Kokonaiskauppahintaan lisätään kahden (2) %:n suuruinen vuotuinen 
korko pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen allekirjoittamisen ja kaup-
pakirjan allekirjoittamisen väliseltä ajalta. 

3

Osto-optio on voimassa kolme vuotta pitkäaikaisen maanvuokrasopi-
muksen allekirjoittamisesta lukien, kuitenkin kauintaan 31.12.2020 asti. 

4

Muutoin noudatetaan kaupungin vakiintuneita myyntiehtoja sekä kiin-
teistölautakunnan päättämiä lisäehtoja.

Esittelijä
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osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Hanneli Alho, kiinteistölakimies, puhelin: 310 64159

hanneli.alho(a)hel.fi
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§ 85
Nuorisolautakunnan jäsenen valinta

HEL 2016-002853 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

1. myöntää Sirkku Ingervolle eron nuorisolautakunnan jäsenen 
luottamustoimesta ja

2. valita Jussi Chydeniuksen jäseneksi nuorisolautakuntaan vuo-
den 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti todeta, että uuden jäsenen henkilö-
kohtaisena varajäsenenä nuorisolautakunnassa on Marlon Moilanen.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selonteko-
na, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Otso Kivekäs ehdottanut 
Jussi Chydeniusta uudeksi jäseneksi nuorisolautakuntaan.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Sirkku Ingervon eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää
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1. myöntää Sirkku Ingervolle eron nuorisolautakunnan jäsenen 
luottamustoimesta ja

2. valita __________________ jäseneksi nuorisolautakuntaan vuo-
den 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää todeta, että uuden jäsenen henki-
lökohtaisena varajäsenenä nuorisolautakunnassa on Marlon Moilanen.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Sirkku Ingervon 11.12.2013 (§ 438) nuoriso-
lautakunnan jäseneksi vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 
Sirkku Ingervo pyytää 7.3.2016 eroa nuorisolautakunnan jäsenen luot-
tamustoimesta.

Kuntalain (365/1995) 38 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota päte-
västä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava-
na luottamushenkilö on.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toi-
mikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan hen-
kilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 33 ja 36 §:n 
(365/1995) mukaisesti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Sirkku Ingervon eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Nuorisolautakunta
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Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 21.03.2016 § 242

HEL 2016-002853 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Sirkku Ingervolle eron nuorisolautakunnan jäsenen 
luottamustoimesta ja

2. valita __________________ jäseneksi nuorisolautakuntaan vuo-
den 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää todeta, että uuden jäsenen henki-
lökohtaisena varajäsenenä kiinteistölautakunnassa on Marlon Moila-
nen.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää todeta, että uuden jäsenen henki-
lökohtaisena varajäsenenä nuorisolautakunnassa on Marlon Moilanen.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättä tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Hallintolain 51 §:n mukainen 
kirjoitusvirheen korjaus lautakun-
nan nimessä, LSM, 30.3.2016
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§ 86
Äänestysaluejaon muuttaminen

HEL 2016-001835 T 00 00 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
muuttaa kaupunginvaltuuston 27.4.2005 vahvistamaa sekä 9.4.2008, 
7.4.2010 ja 24.4.2013 muuttamaa äänestysaluejakoa siten, että jäljem-
pänä mainittujen äänestysalueiden rajoja tarkistetaan seuraavasti: 

6B
Länsisataman kaupunginosan Jätkäsaaren osa-alueen pienalueet 1, 2 
ja 6.

12C
Alppiharjun kaupunginosan Alppilan osa-alueen pienalueen 1 korttelit 
12370, 12374-12376 ja pienalue 2 sekä Alppiharjun kaupunginosan 
Harjun osa-alueen pienalueen 0 korttelit 12352, 12355, 12356, 12364, 
12365.

12D
Vallilan kaupunginosan Vallilan osa-alueen pienalue 1 sekä Alppiharjun 
kaupunginosan Alppilan osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortte-
leita 12370, 12374-12376.

13B
Etu-Töölön kaupunginosan Etu-Töölön osa-alueen pienalue 1 lukuun 
ottamatta kortteleita 13404, 13408, 13409, 13417, 13426 sekä Kampin 
kaupunginosan Kampin osa-alueen pienalueen 8 kortteli 4013.

13C
Etu-Töölön kaupunginosan Etu-Töölön osa-alueen pienalue 2 lukuun 
ottamatta kortteleita 13425, 13439, 13449.

13D
Etu-Töölön kaupunginosan Etu-Töölön osa-alueen pienalueen 2 kortte-
lit 13439, 13449 ja pienalue 5.

17A 
Pasilan kaupunginosan Länsi-Pasilan osa-alueen pienalue 1 ja pienalu-
een 2 korttelit 17076-17079, 17095, 17096.

17C
Pasilan kaupunginosan Keski-Pasilan osa-alueen pienalueet 1 ja 2 se-
kä Pasilan kaupunginosan Länsi-Pasilan osa-alueen pienalue 2 lukuun 
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ottamatta kortteleita 17076-17079, 17095, 17096 ja pienalue 3 sekä 
Pasilan kaupunginosan Pohjois-Pasilan osa-alue sekä Oulunkylän kau-
punginosan Maunulanpuiston osa-alueen pienalueen 0 Metsäläntien 
eteläpuoli.

21A
Hermannin kaupunginosan Hermanninmäen osa-alueen pienalue 1 lu-
kuun ottamatta kortteleita 21652, 21653, 21656, 21657, 21660, 21663, 
21665 ja pienalue 3.

21B
Hermannin kaupunginosan Hermanninmäen osa-alueen pienalueen 1 
korttelit 21652, 21653, 21656, 21657, 21660, 21663, 21665 ja pienalue 
2 sekä Hermannin kaupunginosan Kyläsaaren osa-alueen pienalueet 1 
ja 2 sekä Hermannin kaupunginosan Hermanninrannan osa-alueen 
pienalueiden 1 ja 2 Hermannin kaupunginosan puoli.

28B
Oulunkylän kaupunginosan Patolan osa-alueen pienalueen 8 kortteli 
28299 sekä Oulunkylän kaupunginosan Metsälän osa-alueen pienalu-
eet 1 ja 2 sekä Oulunkylän kaupunginosan Maunulanpuiston osa-alu-
een pienalue 0 lukuun ottamatta Metsäläntien eteläpuolta sekä Oulun-
kylän kaupunginosan Maunulan osa-alueen pienalueen 1 korttelit 
28212, 28213, 28273-28275, 28277-28290 ja pienalue 3.

33E
Kaarelan kaupunginosan Maununnevan osa-alueen pienalueet 1 ja 2.

33F 
Kaarelan kaupunginosan Honkasuon osa-alue sekä Kaarelan kaupun-
ginosan Malminkartanon osa-alueen pienalueen 2 korttelit 33285-
33296 ja pienalue 5.

33G 
Kaarelan kaupunginosan Malminkartanon osa-alueen pienalue 2 lu-
kuun ottamatta kortteleita 33285-33296 ja pienalue 4.

37B 
Pukinmäen kaupunginosan Pukinmäen osa-alueen pienalueen 1 kort-
telit 37026, 37027, 37029-37031, 37033, 37041, 37043, 37057, 37080-
37086 ja pienalueet 2 ja 3.

38D 
Malmin kaupunginosan Malmin lentokentän osa-alueen pienalue 1 ja 
pienalueen 2 Malminkaaren itäpuoli ja pienalue 3 sekä Malmin kaupun-
ginosan Ala-Malmin osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 
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38072-38075, 38094, 38095, 38222-38224, 38226, 38229 ja pienalu-
een 4 korttelit 38076, 38078-38083, 38210.

38E 
Malmin kaupunginosan Ala-Malmin osa-alueen pienalueen 1 korttelit 
38072-38075, 38095, 38222-38224, 38226, 38229 ja pienalueet 2 ja 3 
ja pienalue 4 lukuun ottamatta kortteleita 38076, 38078-38083, 38210 
ja pienalue 5 sekä Malmin kaupunginosan Malmin lentokentän osa-alu-
een pienalue 4 sekä Malmin kaupunginosan Tattariharjun osa-alue.

43D 
Herttoniemen kaupunginosan Roihuvuoren osa-alueen pienalueen 1 
korttelit 43205-43210, 43216, 43230 ja pienalueen 2 korttelit 43201-
43204, 43226, 43227 ja pienalue 3 sekä Herttoniemen kaupunginosan 
Herttoniemen yritysalueen osa-alueen pienalue 2.

43E 
Herttoniemen kaupunginosan Roihuvuoren osa-alueen pienalue 1 lu-
kuun ottamatta kortteleita 43205-43210, 43216, 43230 ja pienalue 2 lu-
kuun ottamatta kortteleita 43201-43204, 43226, 43227 sekä Herttonie-
men kaupunginosan Herttoniemen yritysalueen osa-alueen pienalue 1.

43F 
Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemenrannan osa-alueen pienalu-
een 1 korttelit 43244-43259, 43261-43263, 43265, 43267, 43276, 
43282 ja pienalue 2.

49A 
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalueet 1 ja 4 sekä 
Laajasalon kaupunginosan Tullisaaren osa-alueen pienalue 1 sekä 
Laajasalon kaupunginosan Kruunuvuorenrannan osa-alueen pienalue 
2.

49B 
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalueet 2 ja 3. 

Samalla kaupunginvaltuusto päätti uusien äänestysalueiden 6C, 33H, 
39D ja 49E muodostamisesta. Kyseisten äänestysalueiden rajat määri-
tellään seuraavasti:

6C 
Länsisataman kaupunginosan Jätkäsaaren osa-alueen pienalueet 3, 4, 
5 ja 7.

33H 
Kaarelan kaupunginosan Kuninkaantammen osa-alueen pienalueet 1 
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ja 2 sekä Kaarelan kaupunginosan Hakuninmaan osa-alueen pienalu-
eet 2 ja 3.

39D 
Malmin kaupunginosan Malmin lentokentän osa-alueen pienalue 2 lu-
kuun ottamatta Malminkaaren itäpuolta sekä Malmin kaupunginosan 
Ala-Malmin osa-alueen pienalueen 1 kortteli 38094 sekä Tapaninkylän 
kaupunginosan Tapanilan osa-alueen pienalue 6.

49E 
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalue 7 sekä Laa-
jasalon kaupunginosan Tullisaaren osa-alueen pienalue 2 sekä Laaja-
salon kaupunginosan Kruunuvuorenrannan osa-alueen pienalueet 1, 3, 
4, 5, 6, ja 7.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi
Timo Lindén, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Väestörekisterikeskuksen kirje äänestysaluejaon muuttamisesta
2 Äänestysalueet 6B 6C kartta muutoksista
3 Äänestysalueet 33E 33H kartta muutoksista
4 Äänestysalueet 37B 38D 38E 39D kartta muutoksista
5 Äänestysalueet 49A 49B 49E kartta muutoksista
6 Äänestysalueet 17A 17C 28B kartta muutoksista
7 Äänestysalueet 33F 33G kartta muutoksista
8 Äänestysalueet 21A 21B kartta muutoksista
9 Äänestysalueet 12C 12D kartta muutoksista
10 Äänestysalueet 13B 13C 13D kartta muutoksista
11 Äänestysalueet 43D 43E 43F kartta muutoksista
12 Helsingin äänestysaluejakokartta 2016.pdf

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vaalilain 8 §:n mukaan kunta muodostaa yhden äänestysalueen, jollei 
sitä ole tarpeen jakaa useampaan äänestysalueeseen. Äänestysalueis-
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ta päättää kaupunginvaltuusto, ja äänestysalueiden äänestyspaikoista 
päättää kaupunginhallitus. 

Päätös äänestysaluejaosta on tehtävä viimeistään huhtikuussa, jolloin 
päätöksen mukainen äänestysaluejako on voimassa niissä vaaleissa, 
jotka toimitetaan saman vuoden lokakuun 15. päivästä eteenpäin. 
Väestörekisterikeskukselta saapuneen kirjeen (liite 1) mukaan muutok-
set äänestysaluejaossa on ilmoitettava maistraatille viimeistään 
28.4.2016. Kaupunginvaltuusto määrää myös, mihin äänestysaluee-
seen kuuluvat henkilöt, joita ei ole väestötietojärjestelmässä merkitty 
minkään kiinteistön kohdalle.

Kaupunginvaltuusto on 27.4.2005 vahvistanut Helsingin äänestysalue-
jaon sekä muuttanut sitä 9.4.2008, 7.4.2010 ja 24.4.2013. Helsinki on 
jaettu 163 äänestysalueeseen kaupunginvaltuuston päätöksellä 
(24.4.2013). Äänestysalueeseen 90A kuuluvat henkilöt, joilla ei ole va-
kinaista osoitetta, ja äänestysalueeseen 90B henkilöt, joiden kotikunta 
on ulkomailla.

Vaalilakiin ei sisälly äänioikeutettujen määrää äänestysalueella rajoitta-
vaa säännöstä. Kunta saa itsenäisesti päättää äänestysaluejaostaan, 
sillä kunnan katsotaan voivan parhaiten itse määritellä tarvittavien ää-
nestysalueiden määrän. Liian vähäinen äänestysalueiden määrä voi pi-
dentää äänestäjän matkaa äänestyspaikalle sekä aiheuttaa äänestys-
paikoille ruuhkia. Liian suuri äänestysalueiden määrä puolestaan lisää 
kustannuksia.

Uutta jakoehdotusta tehtäessä on lähdetty siitä, että yli 4 000 äänioi-
keutetun äänestysalue on epätarkoituksenmukaisen suuri. Keskimäärin 
2 500–3 800 äänioikeutettua äänestysalueella on sopiva määrä äänes-
tystoimituksen nopeuttamiseksi ja ruuhkien välttämiseksi. Jakoehdotuk-
sessa on lähdetty siitä, että muutoksia alueille tehtäisiin mahdollisim-
man vähän eikä kaupunginosarajoja ylitettäisi tarpeettomasti yksittäi-
sen äänestysalueen osalta, minkä vuoksi alle 2 500 äänioikeutetun ää-
nestysalueita on hieman yli 20 kpl. Lisäksi on katsottu tarkoituksenmu-
kaiseksi, että Santahamina ja Suomenlinna muodostavat kumpikin 
oman äänestysalueensa, vaikka äänioikeutettujen määrä niissä on pie-
ni (350–600).

Uutta jakoehdotusta laadittaessa on otettu huomioon useita erilaisia 
Helsingin väestömäärän ja rakentamisen ennusteita, mm. tietokeskuk-
sen laatima kaupungin osa-alueittainen väestöennuste, kaupunkisuun-
nitteluviraston tulevaisuuden kaavoitustilanne alueittain sekä asunto-
tuotantotoimiston käynnistyvät rakennuskohteet. Tietojen pohjalta on 
selvitetty mille äänestysalueille on tulossa sellaista suurempaa äänioi-
keutettujen määrän lisäystä, jolla on merkitystä nyt tehtävään äänesty-
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saluejakoon. Tällöin on tarkasteltu voidaanko ylisuurista äänestysa-
lueista siirtää osia viereisille alueille, vai ovatko viereiset alueet itse 
kasvualueita, tai tulisiko alue jakaa kahtia, jolloin muodostuu uusi ää-
nestysalue.

Edellä mainittuihin lähteisiin viitaten on keskusvaalilautakunta kokouk-
sessaan 8.3.2016 todennut, että äänestysaluejakoa tulisi muuttaa nel-
jällä alueella siten, että alueille muodostettaisiin uudet äänestysalueet. 
Näin ehdotetaan tehtäväksi Jätkäsaaressa, Hakuninmaalla/Maununne-
valla, Malmilla ja Laajasalossa.

Jätkäsaareen ehdotetaan muodostettavaksi uusi äänestysalue 6C, jotta 
olemassa olevasta äänestysalueesta (6B) ei tulisi liian suuri alueen 
kasvaessa. Muutokset ilmenevät liitteestä 2.

Hakuninmaan/Maununnevan äänestysalue on tällä hetkellä 33E. Tä-
män alueen pohjoisosaan rakennetaan uutta Kuninkaantammen asui-
naluetta. Alueen valmistuessa nykyisen äänestysalueen äänestäjämää-
rä kasvaa ja siksi ehdotetaan muodostettavan entisestä äänestysalu-
eesta (33E) kaksi äänestysaluetta 33E ja uusi 33H. Uusi äänestysalue 
muodostettaisiin nykyisen alueen pohjoisosasta (liite 3).

Äänestysalueittaisista äänioikeutettujen määristä käy ilmi, että Malmin 
alueella väestön kasvu on ollut voimakasta erityisesti Malmin junaradan 
idän puoleisella alueella. Lisäksi alueen asuntokanta kasvaa jatkuvasti. 
Tämän vuoksi esitetään, että Ala-Malmin alueelle muodostettaisiin uusi 
äänestysalue jakamalla nykyiset kaksi äänestysaluetta kolmeksi (liite 
4). Tällöin alueen pohjoisosaan muodostuisi uusi äänestysalue 39D ja 
nykyiset äänestysalueet (38D, 38E) pienenisivät.

Myös Laajasalon alueelle esitetään muodostettavaksi uusi Kruunuvuo-
renrannan äänestysalue 49E. Alueen muutokset ilmenevät tarkemmin 
liitteestä 5.

Näin ollen esitetään perustettavaksi Helsinkiin neljä uutta äänestysa-
luetta, jotta voimakkaasti kasvavien alueiden ja niiden lähiympäristön 
äänestysalueet saadaan sopivan kokoisiksi. Näin vältetään ylisuuria 
äänestysalueita, vaalilautakuntien työmäärän muodostumista raskaaksi 
ja äänestystoimituksen merkittävää hidastumista.

Uusien äänestysalueiden muodostamisen lisäksi tulisi äänestysalue-
jaon rajoja tarkistaa Pasilassa, Etu-Töölössä, Malminkartanossa, Roi-
huvuoressa, Vallilassa ja Hermannissa. Muutosesitykset ilmenevät liit-
teistä 6-11 ja esitysehdotuksesta.

Äänestysaluemuutoksilla Pasilassa pyritään ennakoimaan kyseisen 
alueen muuttumista rakentamisen edistyessä (liite 6). Malminkartanon 
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äänestysaluemuutoksella saadaan tasattua olemassa olevien äänesty-
salueiden kokoa ja varaudutaan kyseisen alueen pohjoisosaan raken-
tuvaan Honkasuon alueeseen (liite 7). Hermannin äänestysalueilla 21A 
ja 21B katsotaan tarkoituksenmukaiseksi tarkistaa alueiden välistä ra-
jaa siten, että äänestysalue 21A pienenee hieman. Näin saadaan tasat-
tua kyseisten äänestysalueiden kokoa, jolloin äänestys sujuu molem-
milla alueilla joustavammin (liite 8). Vallilassa Konepajan alue on kas-
vanut merkittävästi ja tämän vuoksi on tarpeen tarkistaa alueen äänes-
tysalueiden rajoja. Konepajan alue sijaitsee äänestysalueella 12D. Vie-
reisen äänestysalueen 12C rajaa siirtämällä kohti äänestysaluetta 12D 
saadaan molempien alueiden koko sopivaksi (liite 9).

Lisäksi esitetään tehtäväksi kaksi äänestysalueita selkiyttävää teknis-
luonteista muutosta Etu-Töölössä (liite 10) ja Roihuvuoressa (liite 11).

Äänestysalueiden välillä tapahtuvat muutokset ilmenevät tarkemmin 
esitysehdotuksesta ja liitteenä 12 olevasta Helsingin äänestysaluejako-
kartasta. Kukin yksittäinen muutos näkyy kyseisen alueen liitekartasta 
(liitteet 2-11). Äänestysalueiden määrä lisääntyisi neljällä. Muilta osin 
vanha äänestysaluejako jää voimaan. Muutoksen jälkeen Helsingin ää-
nestysalueiden määräksi tulisi 167.

Todettakoon, että henkilöt, joilla ei ole vakinaista osoitetta kuuluvat 
edelleen äänestysalueeseen 90A, ja henkilöt, joiden kotikunta on ulko-
mailla (ns. ulkosuomalaiset) kuuluvat edelleen äänestysalueeseen 90B.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi
Timo Lindén, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Väestörekisterikeskuksen kirje äänestysaluejaon muuttamisesta
2 Äänestysalueet 6B 6C kartta muutoksista
3 Äänestysalueet 33E 33H kartta muutoksista
4 Äänestysalueet 37B 38D 38E 39D kartta muutoksista
5 Äänestysalueet 49A 49B 49E kartta muutoksista
6 Äänestysalueet 17A 17C 28B kartta muutoksista
7 Äänestysalueet 33F 33G kartta muutoksista
8 Äänestysalueet 21A 21B kartta muutoksista
9 Äänestysalueet 12C 12D kartta muutoksista
10 Äänestysalueet 13B 13C 13D kartta muutoksista
11 Äänestysalueet 43D 43E 43F kartta muutoksista
12 Helsingin äänestysaluejakokartta 2016.pdf
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Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 21.03.2016 § 243

HEL 2016-001835 T 00 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa kaupunginvaltuuston 27.4.2005 
vahvistamaa sekä 9.4.2008, 7.4.2010 ja 24.4.2013 muuttamaa äänes-
tysaluejakoa siten, että jäljempänä mainittujen äänestysalueiden rajoja 
tarkistetaan seuraavasti: 

6B
Länsisataman kaupunginosan Jätkäsaaren osa-alueen pienalueet 1, 2 
ja 6.

12C
Alppiharjun kaupunginosan Alppilan osa-alueen pienalueen 1 korttelit 
12370, 12374-12376 ja pienalue 2 sekä Alppiharjun kaupunginosan 
Harjun osa-alueen pienalueen 0 korttelit 12352, 12355, 12356, 12364, 
12365.

12D
Vallilan kaupunginosan Vallilan osa-alueen pienalue 1 sekä Alppiharjun 
kaupunginosan Alppilan osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortte-
leita 12370, 12374-12376.

13B
Etu-Töölön kaupunginosan Etu-Töölön osa-alueen pienalue 1 lukuun 
ottamatta kortteleita 13404, 13408, 13409, 13417, 13426 sekä Kampin 
kaupunginosan Kampin osa-alueen pienalueen 8 kortteli 4013.

13C
Etu-Töölön kaupunginosan Etu-Töölön osa-alueen pienalue 2 lukuun 
ottamatta kortteleita 13425, 13439, 13449.

13D
Etu-Töölön kaupunginosan Etu-Töölön osa-alueen pienalueen 2 kortte-
lit 13439, 13449 ja pienalue 5.
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17A 
Pasilan kaupunginosan Länsi-Pasilan osa-alueen pienalue 1 ja pienalu-
een 2 korttelit 17076-17079, 17095, 17096.

17C
Pasilan kaupunginosan Keski-Pasilan osa-alueen pienalueet 1 ja 2 se-
kä Pasilan kaupunginosan Länsi-Pasilan osa-alueen pienalue 2 lukuun 
ottamatta kortteleita 17076-17079, 17095, 17096 ja pienalue 3 sekä 
Pasilan kaupunginosan Pohjois-Pasilan osa-alue sekä Oulunkylän kau-
punginosan Maunulanpuiston osa-alueen pienalueen 0 Metsäläntien 
eteläpuoli.

21A
Hermannin kaupunginosan Hermanninmäen osa-alueen pienalue 1 lu-
kuun ottamatta kortteleita 21652, 21653, 21656, 21657, 21660, 21663, 
21665 ja pienalue 3.

21B
Hermannin kaupunginosan Hermanninmäen osa-alueen pienalueen 1 
korttelit 21652, 21653, 21656, 21657, 21660, 21663, 21665 ja pienalue 
2 sekä Hermannin kaupunginosan Kyläsaaren osa-alueen pienalueet 1 
ja 2 sekä Hermannin kaupunginosan Hermanninrannan osa-alueen 
pienalueiden 1 ja 2 Hermannin kaupunginosan puoli.

28B
Oulunkylän kaupunginosan Patolan osa-alueen pienalueen 8 kortteli 
28299 sekä Oulunkylän kaupunginosan Metsälän osa-alueen pienalu-
eet 1 ja 2 sekä Oulunkylän kaupunginosan Maunulanpuiston osa-alu-
een pienalue 0 lukuun ottamatta Metsäläntien eteläpuolta sekä Oulun-
kylän kaupunginosan Maunulan osa-alueen pienalueen 1 korttelit 
28212, 28213, 28273-28275, 28277-28290 ja pienalue 3.

33E
Kaarelan kaupunginosan Maununnevan osa-alueen pienalueet 1 ja 2.

33F 
Kaarelan kaupunginosan Honkasuon osa-alue sekä Kaarelan kaupun-
ginosan Malminkartanon osa-alueen pienalueen 2 korttelit 33285-
33296 ja pienalue 5.

33G 
Kaarelan kaupunginosan Malminkartanon osa-alueen pienalue 2 lu-
kuun ottamatta kortteleita 33285-33296 ja pienalue 4.

37B 
Pukinmäen kaupunginosan Pukinmäen osa-alueen pienalueen 1 kort-
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telit 37026, 37027, 37029-37031, 37033, 37041, 37043, 37057, 37080-
37086 ja pienalueet 2 ja 3.

38D 
Malmin kaupunginosan Malmin lentokentän osa-alueen pienalue 1 ja 
pienalueen 2 Malminkaaren itäpuoli ja pienalue 3 sekä Malmin kaupun-
ginosan Ala-Malmin osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 
38072-38075, 38094, 38095, 38222-38224, 38226, 38229 ja pienalu-
een 4 korttelit 38076, 38078-38083, 38210.

38E 
Malmin kaupunginosan Ala-Malmin osa-alueen pienalueen 1 korttelit 
38072-38075, 38095, 38222-38224, 38226, 38229 ja pienalueet 2 ja 3 
ja pienalue 4 lukuun ottamatta kortteleita 38076, 38078-38083, 38210 
ja pienalue 5 sekä Malmin kaupunginosan Malmin lentokentän osa-alu-
een pienalue 4 sekä Malmin kaupunginosan Tattariharjun osa-alue.

43D 
Herttoniemen kaupunginosan Roihuvuoren osa-alueen pienalueen 1 
korttelit 43205-43210, 43216, 43230 ja pienalueen 2 korttelit 43201-
43204, 43226, 43227 ja pienalue 3 sekä Herttoniemen kaupunginosan 
Herttoniemen yritysalueen osa-alueen pienalue 2.

43E 
Herttoniemen kaupunginosan Roihuvuoren osa-alueen pienalue 1 lu-
kuun ottamatta kortteleita 43205-43210, 43216, 43230 ja pienalue 2 lu-
kuun ottamatta kortteleita 43201-43204, 43226, 43227 sekä Herttonie-
men kaupunginosan Herttoniemen yritysalueen osa-alueen pienalue 1.

43F 
Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemenrannan osa-alueen pienalu-
een 1 korttelit 43244-43259, 43261-43263, 43265, 43267, 43276, 
43282 ja pienalue 2.

49A 
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalueet 1 ja 4 sekä 
Laajasalon kaupunginosan Tullisaaren osa-alueen pienalue 1 sekä 
Laajasalon kaupunginosan Kruunuvuorenrannan osa-alueen pienalue 
2.

49B 
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalueet 2 ja 3. 

Samalla kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle uusien äänes-
tysalueiden 6C, 33H, 39D ja 49E muodostamista. Kyseisten äänestysa-
lueiden rajat määritellään seuraavasti:
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6C 
Länsisataman kaupunginosan Jätkäsaaren osa-alueen pienalueet 3, 4, 
5 ja 7.

33H 
Kaarelan kaupunginosan Kuninkaantammen osa-alueen pienalueet 1 
ja 2 sekä Kaarelan kaupunginosan Hakuninmaan osa-alueen pienalu-
eet 2 ja 3.

39D 
Malmin kaupunginosan Malmin lentokentän osa-alueen pienalue 2 lu-
kuun ottamatta Malminkaaren itäpuolta sekä Malmin kaupunginosan 
Ala-Malmin osa-alueen pienalueen 1 kortteli 38094 sekä Tapaninkylän 
kaupunginosan Tapanilan osa-alueen pienalue 6.

49E 
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalue 7 sekä Laa-
jasalon kaupunginosan Tullisaaren osa-alueen pienalue 2 sekä Laaja-
salon kaupunginosan Kruunuvuorenrannan osa-alueen pienalueet 1, 3, 
4, 5, 6, ja 7.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi
Timo Lindén, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Keskusvaalilautakunta 08.03.2016 § 4

HEL 2016-001835 T 00 00 01

Esitys

Keskusvaalilautakunta esitti kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuus-
ton 27.4.2005 vahvistamaa sekä 7.4.2008, 7.4.2010 ja 24.4.2013 muut-
tamaa äänestysaluejaon muuttamista siten, että jäljempänä mainittujen 
äänestysalueiden rajat tarkistetaan seuraavasti:

6B 
Länsisataman kaupunginosan Jätkäsaaren osa-alueen pienalueet 1, 2 
ja 6.

12C 
Alppiharjun kaupunginosan Alppilan osa-alueen pienalueen 1 korttelit 
12370, 12374-12376 ja pienalue 2 sekä Alppiharjun kaupunginosan 
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Harjun osa-alueen pienalueen 0 korttelit 12352, 12355, 12356, 12364, 
12365.

12D 
Vallilan kaupunginosan Vallilan osa-alueen pienalue 1 sekä Alppiharjun 
kaupunginosan Alppilan osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortte-
leita 12370, 12374-12376.

13B 
Etu-Töölön kaupunginosan Etu-Töölön osa-alueen pienalue 1 lukuun 
ottamatta kortteleita 13404, 13408, 13409, 13417, 13426 sekä Kampin 
kaupunginosan Kampin osa-alueen pienalueen 8 kortteli 4013.

13C 
Etu-Töölön kaupunginosan Etu-Töölön osa-alueen pienalue 2 lukuun 
ottamatta kortteleita 13425, 13439, 13449.

13D 
Etu-Töölön kaupunginosan Etu-Töölön osa-alueen pienalueen 2 kortte-
lit 13439, 13449 ja pienalue 5.

17A 
Pasilan kaupunginosan Länsi-Pasilan osa-alueen pienalue 1 ja pienalu-
een 2 korttelit 17076-17079, 17095, 17096.

17C 
Pasilan kaupunginosan Keski-Pasilan osa-alueen pienalueet 1 ja 2 se-
kä Pasilan kaupunginosan Länsi-Pasilan osa-alueen pienalue 2 lukuun 
ottamatta kortteleita 17076-17079, 17095, 17096 ja pienalue 3 sekä 
Pasilan kaupunginosan Pohjois-Pasilan osa-alue sekä Oulunkylän kau-
punginosan Maunulanpuiston osa-alueen pienalueen 0 Metsäläntien 
eteläpuoli.

21A 
Hermannin kaupunginosan Hermanninmäen osa-alueen pienalue 1 lu-
kuun ottamatta kortteleita 21652, 21653, 21656, 21657, 21660, 21663, 
21665 ja pienalue 3.

21B 
Hermannin kaupunginosan Hermanninmäen osa-alueen pienalueen 1 
korttelit 21652, 21653, 21656, 21657, 21660, 21663, 21665 ja pienalue 
2 sekä Hermannin kaupunginosan Kyläsaaren osa-alueen pienalueet 1 
ja 2 sekä Hermannin kaupunginosan Hermanninrannan osa-alueen 
pienalueiden 1 ja 2 Hermannin kaupunginosan puoli.

28B 
Oulunkylän kaupunginosan Patolan osa-alueen pienalueen 8 kortteli 
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28299 sekä Oulunkylän kaupunginosan Metsälän osa-alueen pienalu-
eet 1 ja 2 sekä Oulunkylän kaupunginosan Maunulanpuiston osa-alu-
een pienalue 0 lukuun ottamatta Metsäläntien eteläpuolta sekä Oulun-
kylän kaupunginosan Maunulan osa-alueen pienalueen 1 korttelit 
28212, 28213, 28273-28275, 28277-28290 ja pienalue 3.

33E 
Kaarelan kaupunginosan Maununnevan osa-alueen pienalueet 1 ja 2.

33F 
Kaarelan kaupunginosan Honkasuon osa-alue sekä Kaarelan kaupun-
ginosan Malminkartanon osa-alueen pienalueen 2 korttelit 33285-
33296 ja pienalue 5.

33G 
Kaarelan kaupunginosan Malminkartanon osa-alueen pienalue 2 lu-
kuun ottamatta kortteleita 33285-33296 ja pienalue 4.

37B 
Pukinmäen kaupunginosan Pukinmäen osa-alueen pienalueen 1 kort-
telit 37026, 37027, 37029-37031, 37033, 37041, 37043, 37057, 37080-
37086 ja pienalueet 2 ja 3.

38D 
Malmin kaupunginosan Malmin lentokentän osa-alueen pienalue 1 ja 
pienalueen 2 Malminkaaren itäpuoli ja pienalue 3 sekä Malmin kaupun-
ginosan Ala-Malmin osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 
38072-38075, 38094, 38095, 38222-38224, 38226, 38229 ja pienalu-
een 4 korttelit 38076, 38078-38083, 38210.

38E 
Malmin kaupunginosan Ala-Malmin osa-alueen pienalueen 1 korttelit 
38072-38075, 38095, 38222-38224, 38226, 38229 ja pienalueet 2 ja 3 
ja pienalue 4 lukuun ottamatta kortteleita 38076, 38078-38083, 38210 
ja pienalue 5 sekä Malmin kaupunginosan Malmin lentokentän osa-alu-
een pienalue 4 sekä Malmin kaupunginosan Tattariharjun osa-alue.

43D 
Herttoniemen kaupunginosan Roihuvuoren osa-alueen pienalueen 1 
korttelit 43205-43210, 43216, 43230 ja pienalueen 2 korttelit 43201-
43204, 43226, 43227 ja pienalue 3 sekä Herttoniemen kaupunginosan 
Herttoniemen yritysalueen osa-alueen pienalue 2.

43E 
Herttoniemen kaupunginosan Roihuvuoren osa-alueen pienalue 1 lu-
kuun ottamatta kortteleita 43205-43210, 43216, 43230 ja pienalue 2 lu-
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kuun ottamatta kortteleita 43201-43204, 43226, 43227 sekä Herttonie-
men kaupunginosan Herttoniemen yritysalueen osa-alueen pienalue 1.

43F 
Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemenrannan osa-alueen pienalu-
een 1 korttelit 43244-43259, 43261-43263, 43265, 43267, 43276, 
43282 ja pienalue 2.

49A 
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalueet 1 ja 4 sekä 
Laajasalon kaupunginosan Tullisaaren osa-alueen pienalue 1 sekä 
Laajasalon kaupunginosan Kruunuvuorenrannan osa-alueen pienalue 
2.

49B 
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalueet 2 ja 3.

Samalla keskusvaalilautakunta esitti kaupunginhallitukselle uusien ää-
nestysalueiden 6C, 33H, 39D ja 49E muodostamista. Kyseisten äänes-
tysalueiden rajat määritellään seuraavasti:

6C 
Länsisataman kaupunginosan Jätkäsaaren osa-alueen pienalueet 3, 4, 
5 ja 7.

33H 
Kaarelan kaupunginosan Kuninkaantammen osa-alueen pienalueet 1 
ja 2 sekä Kaarelan kaupunginosan Hakuninmaan osa-alueen pienalu-
eet 2 ja 3.

39D 
Malmin kaupunginosan Malmin lentokentän osa-alueen pienalue 2 lu-
kuun ottamatta Malminkaaren itäpuolta sekä Malmin kaupunginosan 
Ala-Malmin osa-alueen pienalueen 1 kortteli 38094 sekä Tapaninkylän 
kaupunginosan Tapanilan osa-alueen pienalue 6.

49E 
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalue 7 sekä Laa-
jasalon kaupunginosan Tullisaaren osa-alueen pienalue 2 sekä Laaja-
salon kaupunginosan Kruunuvuorenrannan osa-alueen pienalueet 1, 3, 
4, 5, 6, ja 7.

Esittelijä
keskusvaalilautakunnan sihteeri
Veera Reuna

Lisätiedot
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi
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Timo Lindén, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi
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§ 87
Kunnan asukkaan aloite Malmin lentoaseman säilyttämisestä ilmai-
lukäytössä

HEL 2015-010946 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaises-
ti, että aloite ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja katsoo siten 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 Selvitetään mahdollisuus säilyttää alueen nykyiset luonto- ja 
virkistysarvot sekä selvitetään mahdollisuudet kartoittaa uhana-
laiset eläin- ja kasvilajit nykyistä tarkemmin. (Leo Stranius)

Käsittely

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että keskuste-
lun kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen olisi 
merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi puheenjohtaja 
kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa kysymykseen 
asian palauttamisesta kaupunginhallitukselle. 

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi puheen-
johtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu 
Björn Månsson valtuutettu Laura Kolben kannattamana ehdottanut, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian kaupunginhallitukselle uu-
delleen valmisteltavaksi siten, että

 muodostetaan ja ilmaistaan kanta aloitteessa ja sen liitteissä (jotka 
nyt kokonaan puuttuvat valmistelumateriaalista) esitettäviin faktoihin 
ja näkemyksiin, joihin ei tässä esityksessä ole vastattu

 otetaan huomioon mikä vaikutus on Euroopan kulttuuriperintöä vaa-
livan Europa Nostra-järjestön, valmistelun jälkeen julkaistulla kan-
nalla, jonka mukaan Malmin lentoasema on yksi Euroopan seitse-
mästä uhanalaisimmasta kulttuuriperintökohteesta

 otetaan huomioon samoin valmistelun jälkeen valmistunut, Newsb-
rokers Oy:n tekemä selvitys Malmin lentokentän kehittämisestä bis-
nes- ja yrityspuistoksi, jonka mukaan alueelle voidaan myös raken-
taa 10 000 – 15 000 asuntoa tähän asti kaavaillun 25 000 sijasta

 tarkistetaan mikä on korvaavan yleisilmailulle sopivan lentokentän 
selvitystyön tilanne
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 arvioidaan mikä vaikutus Malmin lentoaseman siirtäminen toisen 
kunnan alueelle olisi Helsingin kilpailukyvylle ja toimivuudelle

 huomioidaan alueen nykyiset luonto- ja virkistysarvot, mukaan lu-
kien uhanalaisten eläin- ja kasvilajien kartoittaminen

 tarkistetaan ns. hybridimalli, jonka mukaan säilytetään pohjois-ete-
läsuuntainen pääkiitorata, jolloin asuntorakentamiselle jää tilaa län-
si- ja etenkin itäreunoilla

 harkitaan uuden lentomelututkimuksen laatimista (nykyinen vuodel-
ta 2003), jossa otetaan huomioon uusiutuneen ja jatkuvastikin uu-
distuvan lentokonekaluston yhä alhaisempi melutaso, ja sen vaiku-
tus asuntorakentamiseen

 Malmin lentoasema-alueen tuleva käyttö on osana uuden yleiskaa-
van valmistelua, jolloin lopullinen kanta alueen käyttöön otetaan 
yleiskaavan hyväksymisen yhteydessä

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

2 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken haluaa jatkaa asian käsittelyä, äänestää jaa; jos ei 
voittaa, on valtuutettu Björn Månssonin palautusehdotus hyväksytty.

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Asia palautetaan uuteen valmisteluun ottaen huomioon 
seuraavat seikat:
- muodostetaan ja ilmaistaan kanta aloitteessa ja sen liitteis-
sä (jotka nyt kokonaan puuttuvat valmistelumateriaalista) esitettäviin 
faktoihin ja näkemyksiin, joihin ei tässä esityksessä ole vastattu
- otetaan huomioon mikä vaikutus on Euroopan kulttuuripe-
rintöä vaalivan Europa Nostra-järjestön, valmistelun jälkeen julkaistulla 
kannalla, jonka mukaan Malmin lentoasema on yksi Euroopan seitse-
mästä uhanalaisimmasta kulttuuriperintökohteesta
- otetaan huomioon samoin valmistelun jälkeen valmistunut, 
Newsbrokers Oy:n tekemä selvitys Malmin lentokentän kehittämisestä 
bisnes- ja yrityspuistoksi, jonka mukaan alueelle voidaan myös raken-
taa 10 000 – 15 000 asuntoa tähän asti kaavaillun 25 000 sijasta
- tarkistetaan mikä on korvaavan yleisilmailulle sopivan len-
tokentän selvitystyön tilanne
- arvioidaan mikä vaikutus Malmin lentoaseman siirtäminen 
toisen kunnan alueelle olisi Helsingin kilpailukyvylle ja toimivuudelle
- huomioidaan alueen nykyiset luonto- ja virkistysarvot, mu-
kaan lukien uhanalaisten eläin- ja kasvilajien kartoittaminen
- tarkistetaan ns. hybridimalli, jonka mukaan säilytetään poh-
jois-eteläsuuntainen pääkiitorata, jolloin asuntorakentamiselle jää tilaa 
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länsi- ja etenkin itäreunoilla
- harkitaan uuden lentomelututkimuksen laatimista (nykyinen 
vuodelta 2003), jossa otetaan huomioon uusiutuneen ja jatkuvastikin 
uudistuvan lentokonekaluston yhä alhaisempi melutaso, ja sen vaikutus 
asuntorakentamiseen
- Malmin lentoasema-alueen tuleva käyttö on osana uuden 
yleiskaavan valmistelua, jolloin lopullinen kanta alueen käyttöön ote-
taan yleiskaavan hyväksymisen yhteydessä

Jaa-äänet: 55
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika 
Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvi-
nen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Ve-
sa Korkkula, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, 
Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Mut-
tilainen, Seija Muurinen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Antti Möller, Matti 
Niiranen, Henrik Nyholm, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pa-
jamäki, Pia Pakarinen, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, 
Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, 
Jukka Relander, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, 
Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Thomas 
Wallgren, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 29
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika 
Ebeling, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Nina Huru, 
Nuutti Hyttinen, Helena Kantola, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi 
Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Pekka Majuri, Björn 
Månsson, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Tom Packalén, Jaana 
Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus 
Rantala, Mari Rantanen, Ulla-Marja Urho, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen

Tyhjä: 1
Dennis Pasterstein

Kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.

Julistettuaan keskustelun itse asiassa päättyneeksi puheenjohtaja esitti 
selontekona, että keskustelun kuluessa oli tehty vastaehdotus.

Valtuutettu Mika Ebeling oli valtuutettu Tuulikki Vuorisen kannattamana 
ehdottanut, että Helsingin kaupunki järjestää Malmin lentokentän tule-
vaisuudesta kunnallisen neuvoa-antavan kansanäänestyksen, jossa 
kansalaiset saavat valita Malmin lentokentästä luopumisen ja Malmin 
lentokentän säilyttämisen välillä.
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Lisäksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli 
ehdotettu hyväksyttäväksi seuraavat kaksi toivomuspontta:

Valtuutettu Arja Karhuvaara oli valtuutettu Pia Pakarisen kannattamana 
ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki selvittää, voisiko 
se antaa virka-apua uuden lentokenttäalueen löytämisessä 
pääkaupungin talousalueelta lentoharrastajille ja ilmailua tuke-
ville yrityksille.

Valtuutettu Leo Stranius oli valtuutettu Henrik Nyholmin kannattamana 
ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Selvitetään mahdollisuus säilyttää alueen nykyiset luonto- ja 
virkistysarvot sekä selvitetään mahdollisuudet kartoittaa uhana-
laiset eläin- ja kasvilajit nykyistä tarkemmin.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtaja esitti seuraavan äänestysjärjestyksen, jonka valtuusto 
hyväksyi: Ensin äänestetään vastaehdotuksesta, minkä jälkeen äänes-
tetään toivomusponsien hyväksymisestä kustakin erikseen.

3 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää 
jaa; jos ei voittaa, on valtuutettu Mika Ebelingin vastaehdotus hyväksyt-
ty.

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Helsingin kaupunki järjestää Malmin lentokentän tulevai-
suudesta kunnallisen neuvoa-antavan kansanäänestyksen, jossa kan-
salaiset saavat valita Malmin lentokentästä luopumisen ja Malmin len-
tokentän säilyttämisen välillä.

Jaa-äänet: 54
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Harry Bogomoloff, Eero Heinäluoma, Mari Holo-
painen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Ville Jalo-
vaara, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, 
Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Otto Lehtipuu, Harri Lin-
dell, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Petra Malin, Silvia Modig, Seija 
Muurinen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, 
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Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Den-
nis Pasterstein, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas 
Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka 
Relander, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Johanna 
Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Sanna Vesi-
kansa, Pertti Villo, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 23
Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Laura 
Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, 
Helena Kantola, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Ti-
mo Laaninen, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Jan 
D Oker-Blom, Tom Packalén, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika 
Raatikainen, Mari Rantanen, Tuulikki Vuorinen

Tyhjä: 6
Terhi Koulumies, Pekka Majuri, Antti Möller, Timo Raittinen, Marcus 
Rantala, Leo Stranius

Poissa: 2
Minerva Krohn, Ulla-Marja Urho

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen.

4 äänestys

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

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki selvittää, 
voisiko se antaa virka-apua uuden lentokenttäalueen löytämisessä 
pääkaupungin talousalueelta lentoharrastajille ja ilmailua tukeville yri-
tyksille. 
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 36
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mi-
ka Ebeling, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Vil-
le Jalovaara, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi 
Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Hannele Luukkainen, 
Pekka Majuri, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Lasse Männistö, Jar-
mo Nieminen, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, Tom Packalén, Pia Paka-
rinen, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Ran-
tala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Wille Rydman, Ulla-Marja Urho, 
Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki
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Ei-äänet: 4
Sirkku Ingervo, Otto Lehtipuu, Hannu Oskala, Ville Ylikahri

Tyhjä: 44
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, 
Gunvor Brettschneider, Laura Finne-Elonen, Eero Heinäluoma, Mari 
Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Jukka Järvinen, Emma 
Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, 
Tuuli Kousa, Harri Lindell, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Björn 
Månsson, Terhi Mäki, Antti Möller, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolai-
nen, Osku Pajamäki, Dennis Pasterstein, Terhi Peltokorpi, Erkki Perä-
lä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, 
Nasima Razmyar, Jukka Relander, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, 
Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Thomas 
Wallgren, Sanna Vesikansa

Poissa: 1
Minerva Krohn

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Arja Karhuvaaran 
ehdottamaa toivomuspontta.

5 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Leo Straniuksen ehdottaman toi-
vomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Selvitetään mahdollisuus säilyttää alueen nykyiset luon-
to- ja virkistysarvot sekä selvitetään mahdollisuudet kartoittaa uhanalai-
set eläin- ja kasvilajit nykyistä tarkemmin.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 64
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Sirpa Asko-Selja-
vaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Laura 
Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Ve-
ronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku In-
gervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Emma Kari, Ot-
so Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Kauko Kos-
kinen, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, 
Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Petra Malin, Silvia Modig, Sami 
Muttilainen, Björn Månsson, Antti Möller, Jarmo Nieminen, Henrik Ny-
holm, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Paja-
mäki, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, 
Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Mari 
Rantanen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Os-
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mo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Tho-
mas Wallgren, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen, Anna 
Vuorjoki, Ville Ylikahri

Tyhjä: 20
Hennariikka Andersson, Pentti Arajärvi, Juha Hakola, Arja Karhuvaara, 
Terhi Koulumies, Harri Lindell, Jape Lovén, Seija Muurinen, Terhi Mäki, 
Lasse Männistö, Matti Niiranen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Dennis 
Pasterstein, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Wille Rydman, Tomi Se-
vander, Kaarin Taipale, Ulla-Marja Urho

Poissa: 1
Minerva Krohn

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Leo Straniuksen ehdotta-
man toivomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Kuntalaisaloite_Malmin lentokenttä 6.10.2015
2 Kuntalaisaloite internet
3 Ote maakuntakaavasta
4 Ote 2. vaihemaakuntakaavasta
5 Ote 4. vaihemaakuntakaavasta
6 Ote Yleiskaava 1992:sta
7 Ote Yleiskaava 2002:sta
8 Ote Helsingin uudesta yleiskaavaehdotuksesta
9 Malmin lentokentän alueen kaavarungon sijaintikartta
10 Malmin lentokentän alueen kaavarungon ilmakuva
11 Oikeuskanslerin ratkaisun tiivistelmä
12 Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote 5.10.2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Aloitteen tekijät Esitysteksti

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
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Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 9
Liite 10
Liite 11
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kunnan asukkaan aloitteessa, jonka on allekirjoittanut yli 2 % Helsin-
gissä asuvista täysi-ikäisistä äänioikeutetuista asukkaista, esitetään 
Malmin lentokenttäalueen säilyttämistä lentotoiminta-alueena. Kunta-
lain mukaan tällainen aloite on käsiteltävä kaupunginvaltuustossa kuu-
den kuukauden määräajassa.

Malmin lentokentän käytössä on noin 130 hehtaarin alue, minkä lisäksi 
ilmailutoiminta rajoittaa melu- ja suoja-aluemääräysten vuoksi noin 200 
hehtaarin kokoisen maa-alueen käyttöä kaupungin keskeisellä raken-
netulla alueella. Alueen uutta käyttöä asuntotuotantoon on suunniteltu 
jo vuoden 1992 yleiskaavasta lähtien. Valtion ja Helsingin seudun kun-
tien yhteisissä, nk. aiesopimuksissa alueen uusi käyttäminen asuntora-
kentamiseen on ollut kirjattuna jo vuodesta 2000. Voimassa olevien 
maakunta- ja yleiskaavojen mukaan lentokentän alue on taajamatoi-
mintojen aluetta, mikäli lentotoiminta lakkaa. 

Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa on Helsingin osalta edelly-
tetty mm. asuntotuotannon turvaamista riittävällä tonttimaalla. Niiden 
mukaan Helsingin seudulla tulee myös edistää joukkoliikenteeseen, eri-
tyisesti raideliikenteeseen tukeutuvaa ja eheytyvää yhdyskuntaraken-
netta. 

Malmin lentokentän alueesta suunnitellaan koko koillista Helsinkiä yh-
distävä ja aluetta vahvistava kaupunkirakenteen nivel, jonka ensisijai-
nen kaupunkirakenteellinen tavoite on liittää Malmin lentokentän alue 
tiiviisti ympäröiviin alueisiin - Malmin keskustaan, Jakomäkeen, Tattari-
suohon, Kivikon ulkoilupuistoon ja edelleen Viikki-Kivikon vihersor-
meen, Kontulaan, Viikkiin, Pukinmäkeen ja Tapanilaan. Alueita yhdiste-
tään kaupunkirakennetta täydentämällä, liikenneyhteyksiä luomalla se-
kä yhdistämällä alueen viheralueista yhtenäisesti jatkuvia kokonaisuuk-
sia, jotka palvelevat ekologisina käytävinä sekä jalankulun ja pyöräilyn 
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yhteyksinä. Helsingin uudessa yleiskaavaehdotuksessa Malmin lento-
kentän alue on merkittävin uusi rakentamisalue. 

Vuonna 2014 allekirjoitetun, Helsingin seudun suurten infrahankkeiden 
ja asuntotuotannon tukemiseksi tehdyn sopimuksen mukaan valtio lo-
pettaa lentotoiminnan Malmilla vuoden 2016 lopussa tai viimeistään 
vuonna 2020. Valtuusto on 26.11.2014 tehdyllä päätöksellään hyväksy-
nyt Finavian ja Senaattikiinteistöt Oy:n kanssa tehtävät kiinteistökau-
pat. Kaupunki ja Finavia Oyj ovat allekirjoittaneet sopimuksen 
16.12.2014. Kaupalla Finavia on luovuttanut kaupungille omistamansa 
kiinteistöt ja rakennukset Malmin lentokenttäalueelta ja sen läheisyy-
destä. Kaupan ehtojen mukaan hallintaoikeus kiinteistöihin ja raken-
nuksiin siirtyy kaupungille viimeistään 1.1.2017. Lisäksi Finavia luopuu 
käyttöoikeudestaan lentokenttäalueeseen viimeistään 1.1.2017. Kau-
pan myötä kaupunki omistaa nykyisen lentokenttäalueen kokonaisuu-
dessaan ja lähes kaiken maan sen läheisyydessä.

Oikeuskansleri on tutkinut kantelun johdosta valtion päätösten laillisuut-
ta ja todennut niiden oikeellisuuden ratkaisussaan 23.9.2015. Asiasta 
on julkaistu liikenne- ja viestintäministeriön tiedote 5.10.2015, jonka 
mukaan valtion päätökset vetäytyä Malmin lentokentältä ovat laillisia ja 
lopullisia. Tältä osin valtion ja Helsingin seudun kaupunkien ja kuntien 
välinen nk. infrasopimus on Malmin lentokentän osalta jo toteutunut.

Malmin lentokentän alue sijaitsee tiiviisti olemassa olevan yhdyskunta-
rakenteen keskellä ja sen rakentaminen asuinalueeksi, josta on hyvät 
joukkoliikenneyhteydet, tukee seudun aluerakenteen kestävää kehittä-
mistä. Rakentaminen muuttaa alueen maisemakuvaa merkittävästi, mi-
kä edellyttää erityistä yhteensovittamista kulttuuriympäristö- ja maise-
ma-arvojen kanssa. Valmisteilla olevassa Uudenmaan 4. maakunta-
kaavan selostuksessa todetaan, että arvokkaat kulttuuriympäristöt voi-
vat tulla myös osaksi taajama- ja kaupunkirakennetta ja rikastuttaa sitä. 
Juuri näin on tarkoitus Malmin kentän alueella toimia, ja arvokkaan len-
toasemarakennuksen ja eräiden muiden lentotoiminnasta muistuttavien 
rakennelmien ja näkymien säilyttäminen on kaavoituksen lähtökohtana. 
Malmin lentokentän alueelle on kaupunkisuunnittelulautakunnassa hy-
väksytty asemakaavoituksen pohjaksi kaavarunko. Asemakaavoitus 
aloitetaan vuonna 2016 Fallkullan kartanoalueen virkistysaluekaavan, 
lentoasemarakennusten suojelukaavan ja Tattariharjun liittymän mah-
dollistavan kaavan osalta.

Esittelijän perustelut

Kunnan asukkaan aloite

Kaupungille on osoitettu 6.10.2015 seuraavan sisältöinen kunnan asuk-
kaan aloite:
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"Me äänioikeutetut helsinkiläiset esitämme, että Malmin lentoasema 
säilytetään ilmailukäytössä riippumatta siitä, luopuuko valtio kentän toi-
minnoista.

Lisäksi esitämme, että Helsingin kaupunki hylkää sopimusehdotuksen 
'Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen sopimus suurten infrahank-
keiden tukemiseksi ja asumisen edistämiseksi' liikennehankkeiden koh-
dan 7, jossa sanotaan että 'Valtio lopettaa toimintonsa Malmin lento-
kentällä tavoitteena vuoden 2016 mutta viimeistään vuoden 2020 lop-
puun mennessä, jonka jälkeen alue palautuu Helsingin kaupungin käyt-
töön'.

Malmin lentoasema on historiallisesti ja arkkitehtonisesti arvokas. Kent-
tä on merkittävä kaupunkitila, osa Helsingin identiteettiä ja kulttuurimat-
kailukohde. Kentän toimintoja tulee kehittää monipuolisesti ja etsiä kon-
sensus asuntorakentamisen kanssa niin, että myös lentotoiminta voi 
säilyä.

Malmin lentoasema on pääkaupunkiseudun ainoa lentokenttä, joka 
pystyy palvelemaan kansainvälistä liikelentotoimintaa ja muuta kevyttä 
ilmaliikennettä vapaalla aikataululla. Helsinki-Vantaan lentoasema ei 
sovellu siihen toimintamalliltaan eikä kapasiteetiltaan. Malmin kentälle 
ei ole liikenteellisesti toimivia korvaavia vaihtoehtoja.

Tulevassa maakunta-, yleis- ja asemakaavoituksessa tulee ottaa huo-
mioon lentokentän seudulle tarjoamat korvaamattomat ilmaliikennepal-
velut, valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö sekä 
mahdollisuudet monipuoliseen liiketoimintaan."

Aloitteeseen liittyy palautejärjestelmään tehty nimilista, jossa on 4 922 
allekirjoitusta ja lisäksi erikseen on luovutettu yhteensä 913 sivua kerät-
tyjä allekirjoituksia sekä aloitteen liitteet. Itse aloiteteksti on esityslistan 
liitteenä ja aloitteeseen liittyvä laaja liitemateriaali on tämän esityksen 
oheismateriaalina.   

Kuntalain säännökset kunnan asukkaan aloiteoikeudesta

Kuntalain 28 §:ssä säädetään kunnan asukkaan oikeudesta aloitteen 
tekemiseen kunnan viranomaisille. Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä 
kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Jos valtuuston toi-
mivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöitä on vähintään kaksi pro-
senttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista, asia on otettava valtuus-
tossa käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vi-
reille tulosta. Asia on tullut vireille 6.10.2015. Sen mukaisesti asia on 
käsiteltävä valtuustossa viimeistään 6.4.2016.
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Kunnassa äänioikeutettujen henkilöiden lukumäärän määrittämiseksi ei 
ole olemassa ajantasaista julkista rekisteriä. Tiedon puuttumisen vuoksi 
äänioikeutettujen lukumäärää on pyritty arvioimaan tilastokeskuksen 
tuottamien väestön ennakkotilastojen pohjalta. Helsingissä oli alusta-
vien tietojen mukaan vuoden 2015 syyskuun lopussa yhteensä 525 000 
täysi-ikäistä asukasta, mistä seuraa, että aloitteen käsittely valtuustos-
sa edellyttää vähintään 10 500 äänioikeutetun kuntalaisen allekirjoitus-
ta. 

Aloitteen on allekirjoittanut kuntalaisaloite.fi –palvelussa vahvalla säh-
köisellä tunnistautumisella 4 922 henkilöä. Aloitteen jättämisen yhtey-
dessä on tarkastettu aloitteen allekirjoittajan äänioikeus. Aloitteeseen 
kerättiin sähköisen järjestelmän ulkopuolelta 8 275 aloitteen kannatta-
jan allekirjoitusta. Aloitteen yhteenlaskettu allekirjoittaneiden määrä on 
13 197. Kaupungille toimitettu listaus allekirjoittajista tarkastettiin satun-
naisotannalla. 100 tarkastetusta allekirjoittajasta 20 henkilön kannatus 
hylättiin.

Riittävän kannattajamäärän varmistamiseksi paperiselle lomakkeelle al-
lekirjoittaneista 67,4 % tulee olla äänioikeutettuja Helsingissä. Suhteut-
taen otanta koko aineistoon voidaan tilastollisen tarkastelun pohjalta to-
deta, että 95 % todennäköisyydellä paperisesti allekirjoittaneista nimis-
tä vähintään 72,1 % voidaan hyväksyä. Aloite tulee siten käsitellä kun-
talain 28 §:n 2 mom. mukaisena valtuuston käsiteltäväksi otettavana 
aloitteena.

Aloitteen arvioimiseen käytetyt kaupunkisuunnittelua koskevat perusteet

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) tulee maankäyttö- ja ra-
kennuslain mukaan ottaa huomioon ja niitä tulee edistää kaavoitukses-
sa. Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa on painotettu erityises-
ti yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja hyviä julkisia liikenneyhteyksiä, 
erityisesti raideliikenneyhteyksiä, kävely- ja pyöräily-yhteyksiä, yhdys-
kuntien ja elinympäristöjen ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kult-
tuurista kestävyyttä, energiakysymyksiä sekä ilmastonmuutokseen so-
peutumista. Terveelliselle ja turvalliselle kaupunkiympäristölle tulee luo-
da edellytykset. Alueidenkäytön suunnittelulla on huolehdittava, että 
asunto- ja työpaikkarakentamiseen on tarjolla riittävästi tonttimaata.

Yleisten kaikkia kuntia koskevien tavoitteiden lisäksi valtakunnallisissa 
alueidenkäyttötavoitteissa on erikseen Helsingin seutua koskevia ta-
voitteita. Yleistavoitteena määrätään, että Helsingin seutua kehitetään 
kansainvälisesti kilpailukykyisenä valtakunnallisena pääkeskuksena 
luomalla edellytykset riittävälle ja monipuoliselle asunto- ja työpaikkara-
kentamiselle, toimivalle liikennejärjestelmälle sekä hyvälle elinympäris-
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tölle. Helsingin seudulla edistetään joukkoliikenteeseen, erityisesti rai-
deliikenteeseen tukeutuvaa ja eheytyvää yhdyskuntarakennetta. Seu-
dun keskuksia vahvistetaan asunto-, työpaikka- ja palvelukeskuksina.

Helsingin seutua koskevissa erityistavoitteissa määrätään, että riittävän 
asuntotuotannon turvaamiseksi on alueidenkäytössä varmistettava 
tonttimaan riittävyys. Alueidenkäytön suunnittelussa merkittävä raken-
taminen tulee sijoittaa joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen palve-
lualueelle. Alueidenkäytön suunnittelussa on lisäksi turvattava väestön 
tarpeiden edellyttämät ylikunnalliseen virkistyskäyttöön soveltuvat, riit-
tävän laajat ja vetovoimaiset alueet sekä niitä yhdistävän viheraluever-
koston jatkuvuus.

Malmin lentokentän aluetta koskevan, kaupunkisuunnittelulautakunnan 
hyväksymän kaavarungon suunnittelussa on erityisesti painotettu riittä-
vän tonttitarjonnan, olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyödyntä-
misen, joukkoliikenteen toimintaedellytysten parantamisen ja valtakun-
nallisesti merkittävän kulttuuriympäristön arvojen säilymisnäkökulmia. 
Lisäksi on kiinnitetty erityistä huomiota alueen virkistyskäyttömahdolli-
suuksien kehittämiseen ja luonnonympäristön monimuotoisuuden säi-
lyttämiseen.

Maakuntakaava

Helsingin yleiskaava 2002 (tullut voimaan 23.12.2004) on voimassa 
Helsingin alueella lukuun ottamatta Malmin lentokenttää, jossa on voi-
massa yleiskaava 1992 (hyväksytty 9.12.1992). Siinä lentokenttä on 
osoitettu merkinnällä L(A) liikennealueeksi, joka muutetaan asuntoalu-
eeksi, jos yleiskaavakartalla osoitettu muu toiminta siirtyy alueelta pois. 

Lentokentän alue oli mukana vuoden 2002 yleiskaavassa, mutta kaa-
vasta tehdyn valituksen johdosta alue poistettiin siitä. Yleiskaava 1992 
ei ole oikeusvaikutteinen, joten maakuntakaavat ohjaavat lentokentän 
asemakaavoitusta.

Voimassa olevassa Uudenmaan maakuntakaavassa (ympäristöminis-
teriö 8.11.2006) määritellään alueen maankäyttömuoto. Siinä alue on 
liikennealuetta, jonka toissijainen käyttötarkoitus on taajamatoimintojen 
alue. Lisäksi maakuntakaavassa on merkitty pääkaupunkiseudun poi-
kittaisen joukkoliikenteen yhteysväli ja vaihtopaikka sekä lentomelua-
lue. Lentokenttärakennus on merkitty kulttuuriympäristön vaalimisen 
kannalta tärkeäksi kohteeksi. Kaavassa esitetään alueelle kaksi poikit-
taista ja kaksi etelä-pohjoissuuntaista viheryhteystarvetta. 

Voimassa olevassa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa, joka on 
vahvistettu 30.10.2014, Malmin lentokentän alue on kulttuuriympäristön 
vaalimisen kannalta tärkeä alue. Se kuuluu myös valtakunnallisesti ar-
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vokkaiden rakennettujen kulttuuriympäristöjen inventointilistalle, eli nk. 
RKY 2009 listaukseen. Maakuntakaavamerkintään liittyvän suunnittelu-
määräyksen mukaan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on 
otettava huomioon kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen, 
sen kokonaisuus ja identiteetti ja turvattava merkittävien maisema- ja 
kulttuuriarvojen säilyminen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on 
myös arvioitava ja sovitettava yhteen maakuntakaavassa osoitetun 
käyttötarkoituksen mukainen maankäyttö sekä maisema- ja kulttuuriar-
vot. Lentomelu on huomioitava, kunnes lentokentän toiminta päättyy.

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan valmistelu on käynnissä, nyt eh-
dotusvaiheessa. Siinä määritellään suuret yhteiset kehittämislinjat seu-
raavan teemojen osalta: elinkeinot ja innovaatiotoiminta, logistiikka, 
tuulivoima, viherrakenne ja kulttuuriympäristöt. Näiden lisäksi kaavassa 
käsitellään muita ajankohtaisia aiheita kuten Malmin lentokenttää. Kaa-
valuonnoksessa Malmin kentän alue on osoitettu ensisijaiselta maan-
käyttömuodoltaan taajamatoimintojen alueeksi. Samalla Uudenmaan 
8.11.2006 vahvistetun maakuntakaavan Malmin lentokenttää osoittava 
liikennealue, jonka toissijainen käyttötarkoitus on taajamatoimintojen 
alue -merkintä sekä siihen liittyvä melualueen merkintä kumotaan. Alu-
eella säilyy kulttuuriympäristöön liittyvä ominaisuusmerkintä (RKY 
2009). Lisäksi Malmin lentokentän aluetta tulee kehittää tiiviinä aluee-
na, josta on hyvät joukkoliikenteen yhteydet Jokeri 2 -linjan ja Malmin 
aseman kautta. Kaavaehdotukseen liittyvä lausuntomateriaali on ollut 
nähtävillä ja lausunnoilla alkuvuonna 2016.

Yleiskaava

Valmisteilla olevassa Helsingin uudessa yleiskaavassa, jonka ehdotus 
on käsitelty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 10.11.2015, alue on 
pääosin asuntovaltaista aluetta merkinnällä A2.  Kaavamääräyksen 
mukaan sitä kehitetään pääasiassa asumisen, puistojen, virkistys- ja lii-
kuntapalvelujen sekä lähipalvelujen käyttöön ja sen korttelitehokkuuslu-
ku on pääasiassa e= 1,0 - 2,0. Alue on osittain lähikeskustaa (C3) eli 
keskusta, jota kehitetään toiminnallisesti sekoittuneena kaupan ja jul-
kisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, asumisen, puistojen, virkistys- 
ja liikuntapalvelujen sekä kaupunkikulttuurin alueena. Osittain alue on 
virkistys- ja viheraluetta, jota kehitetään merkittävänä virkistys-, ulkoilu-, 
liikunta-, luonto- ja kulttuurialueena ja joka kytkeytyy seudulliseen viher-
verkostoon ja merelliseen virkistysvyöhykkeeseen. Alueella on myös 
otettava huomioon valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät 
maisema- ja kulttuuriympäristöt ja niiden ominaispiirteet sekä muinais-
muistolain nojalla suojellut kohteet. Suunnittelussa on sovitettava yh-
teen kaavassa osoitettu maankäyttö ja maisema- ja kulttuuriympäristö-
arvot.
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Malmin lentokentän alueen osalta Helsingin uutta yleiskaavaa ja Uu-
denmaan 4. vaihemaakuntakaavaa on valmisteltu yhteistyössä ja ne tu-
kevat toisiaan.

Asemakaavoitus

Malmin lentokentän alueella on kaupunkisuunnittelulautakunnassa hy-
väksytty asemakaavoituksen pohjaksi kaavarunko. Alueen asemakaa-
voitus aloitetaan vuonna 2016 valmistelemalla asemakaavan muutos 
Fallkullan kartanoalueelle. Alue muutetaan virkistysalueeksi, jota kehi-
tetään opetuksen, urheilun ja kulttuurin monipuoliseen käyttöön. Lisäksi 
tänä vuonna valmistellaan asemakaavan muutokset lentoasemaraken-
nusten suojelemiseksi ja Tattariharjun liittymän rakentamisen mahdol-
listamiseksi. Näiden kolmen asemakaavan käynnistäminen on kaupun-
kisuunnitteluviraston strategisena tavoitteena 2016. Ensimmäinen mer-
kittävä asuinrakentamista sisältävä asemakaavan muutos Malmin len-
tokentän alueelle on tarkoitus tuoda kaupunkisuunnittelulautakunnan 
käsittelyyn 2018.

Malmin lentokentän aluetta koskevia päätöksiä

Kaupunginvaltuusto päätti ostaa kiinteistöt ja rakennukset Malmin len-
tokentältä 26.11.2014.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan 20.5.2014 hyväksymän toimintasuun-
nitelman mukaan kaupunkisuunnitteluviraston tehtävänä on laatia kaa-
varunkoluonnos kentän alueelle. Kaupunkisuunnitteluviraston toiminta-
suunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.11.2014 osana 
kaupungin talousarviota 2015 ja sen taloussuunnitelmaa vuosille 2015 - 
2017.

Valtioneuvosto teki 20.11.2014 periaatepäätöksen valtion ja Helsingin 
seudun kuntien välisestä sopimuksesta suurten liikenteen infrahankkei-
den tukemisesta ja asuntotuotannon edistämisestä. Sopimuksella tue-
taan Helsingin seudun suuria infrastruktuurihankkeita sekä edistetään 
samalla alueen asuntotuotantoa ja työllisyyttä. Sopimuksella Helsingin 
seudun kunnat sitoutuvat kaavoituksen vauhdittamiseen ja tonttitarjon-
nan merkittävään lisäämiseen. Sopimuksen ja Pisara-radan hanke-
suunnitelman sekä rahoitusta koskevan selvityksen perusteella hallitus 
arvioi valtion mahdollisen osallistumisen radan rakentamiseen. Sopi-
muksen perusteella valtiolla on valmius sitoutua osallistumiseen länsi-
metron rakentamiseen Matinkylästä Kivenlahteen. 

Kaupunginhallitus päätti 6.10.2014 hyväksyä ehdotetun valtion ja Hel-
singin seudun kuntien välisen sopimuksen suurten infrahankkeiden tu-
kemiseksi ja asumisen edistämiseksi. Sopimuksen mukaan kunnat si-
toutuvat kasvattamaan asuntotonttien kaavoitusta ja valtio lopettaa toi-
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mintansa Malmin lentokentällä tavoitteena vuoden 2016 mutta viimeis-
tään vuoden 2020 loppuun mennessä, jonka jälkeen alue palautuu Hel-
singin kaupungin käyttöön.

Valtioneuvosto teki jo 11.5.2000 päätöksen yhteistoiminta-asiakirjasta 
valtion, pääkaupunkiseudun ja kehyskuntien välillä. Siinä valtio ilmoitti 
olevansa valmis luopumaan Malmin lentokentän vuoteen 2034 ulottu-
vasta maanvuokraoikeudestaan 1.1.2006 alkaen, mikäli Helsingin kau-
punki kaavoittaa vapautuvat alueet pääosin asuntokäyttöön ja sovitaan 
korvauksista sekä Malmin kenttää korvaavista järjestelyistä. Valtio ei 
luopunut kentän käytöstä sovittuun päivämäärään mennessä.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 28.2.1985 lisätä kaupunkisuunnit-
teluviraston toimintasuunnitelmaan Malmin lentokenttäalueen yleiskaa-
voittamisen asunto- ja virkistystarkoituksiin siten, että työ suoritettaisiin 
vuosien 1986–1987 aikana. Lautakunta hyväksyi 13.1.1986 viraston 
toimintasuunnitelmaan lentokenttäalueen suunnittelutyön.

Valtioneuvosto teki 11.7.1985 periaatepäätöksen pääkaupunkiseudun 
erityisongelmien toimenpideohjelmaksi ja tähän liittyen selvitettiin Mal-
min lentokentän tulevaa käyttöä ja käyttösopimusten lyhentämistä.

1980-luvulla kaupunkisuunnittelulautakunta päätti kenttäalueen kaavoit-
tamisesta asunto- ja virkistyskäyttöön. Alueelle laadittiin suunnitelmia 
osayleiskaavan pohjaksi.

Malmin lentokentän alueen kaavarunko

Malmin lentokenttäalueelle on laadittu kaavarunko, joka toimii ohjeelli-
sena maankäyttösuunnitelmana asemakaavan laatimisprosessissa. 
Kaavarunko on asemakaavaa yleispiirteisempi ja yleiskaavaa yksityis-
kohtaisempi, ohjeellinen maankäyttösuunnitelma, jolla ei ole oikeusvai-
kutuksia. Kaavarunko on asemakaavoituksen valmisteluaineistoa ja se 
tulee toimimaan kaupunkisuunnitteluviraston suunnitteluohjeena Mal-
min lentokentän alueen asemakaavoille ja asemakaavojen muutoksille. 

Kaavarunkoa valmistellaan uuden yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti 
siten, että alue suunnitellaan noin 25 000 asukkaalle, kerrosalatavoite 
on 1 200 000 k-m2, josta 1 100 000 k-m2 on asuinrakentamista ja 
100 000 k-m2 on toimitilarakentamista sekä palveluita.

Malmin lentokenttäalueen suojelun osalta on kaavarungossa esitetty 
nykyisten lentokenttärakennusten suojelua sekä kiitoratojen ja muiden 
lentotoimintaan liittyvien rakenteiden osittaista säilymistä alueella. 

Terminaalirakennus ja lentokonehalli tullaan suojelemaan asemakaa-
valla. Asemakaava laaditaan yhteistyössä museoviranomaisten kans-
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sa. Kaavarungossa alue on osoitettu Palvelujen ja hallinnon alueeksi, 
jolla olevat rakennukset, lentoasemarakennus ja lentokonehalli suojel-
laan (P/SR). Rakennussuojelun lisäksi alueelle mahdollistetaan ympä-
ristöönsä sopivien uudisrakennusten rakentaminen nykyisten raken-
nusten ehdoilla. Mahdolliset uudisrakennukset voisivat muodostaa suo-
jeltavien rakennusten kanssa kokonaisuuden. Esimerkiksi ilmailuun liit-
tyvä museo, asukastilat ja kahvila/ravintolatoiminta sopisivat alueelle.

Malmin lentokentän alueen kaavarunkoa on käsitelty ensimmäisen ker-
ran kaupunkisuunnittelulautakunnassa 1.12.2015.

Aloitteen arvioimiseen käytettävät kiinteistöoikeudelliset perusteet

Maanomistus ja käyttöä koskevat sopimukset

Alue on pääosin Helsingin kaupungin omistuksessa. Yksityisomistuk-
sessa on alueita Suurmetsäntien pohjoispuolella, Hyttitien varressa, 
Nallenmäessä ja Sunnuntaipalstoilla.

Helsingin kaupunki on 10.5.1935 allekirjoitetulla sopimuksella luovutta-
nut korvauksetta Suomen valtion käyttöön noin 55 hehtaaria Tattari-
suon viljelysalueesta käytettäväksi ilmaliikenteeseen, ensisijassa posti- 
ja siviili-ilmaliikenteeseen, niin pitkäksi aikaa kuin valtio katsoo sen tar-
peelliseksi ja sitä käytetään mainittuun tarkoitukseen, ei kuitenkaan pi-
demmäksi aikaa kuin 99 vuodeksi eli 10.5.2034 saakka. 

Lentokentän laajentamiseksi tehtiin 17.7.1939 toinen sopimus, jossa 
kaupunki antoi valtiolle käyttöön noin 66,5 hehtaarin alueen. Lentoken-
tän pohjoispuolelta Puistolasta annettiin 0,27 hehtaarin kokoinen alue 
radiosuuntimen sijoituspaikaksi 15.11.1948 solmitulla sopimuksella. 
Lentokentän aluetta laajennettiin vielä 4,4 hehtaaria 19.11.1951 solmi-
tulla sopimuksella. Viimeisin sopimus on tehty 21.12.1995. Siinä kirjat-
tiin ne alueet, joita ilmailulaitos (nykyinen Finavia Oyj) sai luvan luovut-
taa 20 vuodeksi ilman erillistä lupaa kolmannelle ilmailuun liittyvään 
käyttöön. Samalla sopimuksella rajattiin ne alueet, jotka voitiin luovut-
taa rakennettaviksi. Kaupungin korvausvelvollisuus ilmailulaitoksen 
vuokralaisille rakennuksista yms. lakkasi 1.1.2010. Vuoden 1995 sopi-
muksen yhteydessä tehtiin aluevaihto, jossa lentokentän päärakennuk-
sen ja hangaarin maa-alueet jäivät valtiolle ja kaupunki sai Fallkullan 
maa-alueita. 

Valtio ja Helsingin kaupunki ovat saattaneet päätökseen lentokenttätoi-
minnan päättämiseen ja tulevan maankäytön mahdollistamiseen tarvit-
tavat kiinteistöoikeudelliset toimenpiteet 16.12.2014.

Alueen rakennuskelpoisuus
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Kiinteistöviraston geoteknisen osaston mukaan Malmin lentokenttäalu-
een maaperä on Helsingin oloissa tavanomaista pehmeikköä, jossa sa-
ven paksuus on kohtuullinen. Lentokenttäalue ei ole suota, kuten jois-
sakin yhteyksissä on väitetty. Toteutetuista uusista asuinalueista ovat 
Malmin lentokenttäaluetta vaikeampia pohjaolosuhteiltaan olleet esim. 
Pikku-Huopalahti ja Arabianranta. Maaperä ei estä Malmin lentokentän 
rakentamista tai korota rakentamisen kustannuksia tavanomaista 
enempää. 

Kannanotto aloitteeseen

Malmin lentokenttä on palvellut aikansa lentotoimintaa ja joka tapauk-
sessa siitä tulee jäämään jäljelle arvokas lentoasemarakennus ja muita 
muistumia. Kaiken kaikkiaan uudesta asuin-, työpaikka- ja virkistysalu-
eesta on tarkoitus tehdä monipuolista ja viihtyisää hyvää kaupunkia, jo-
ka palvelee myös laajasti ympäröiviä alueita. Valtion ja kaupungin pit-
käaikainen tavoite tämän keskellä kaupunkirakennetta sijaitsevan 130 
hehtaarin suuruisen alueen saamiseksi uuteen käyttöön on siis toteutu-
massa. Prosessi on ollut pitkällinen ja vivahteikas. Viimeksi oikeus-
kansleri on syyskuussa 2015 todennut, ettei valtion vetäytymispäätöstä 
ole tehty puutteellisin tai virheellisin tiedoin. 

Valtuusto on 26.11.2014 päätöksellään lentokenttäalueen kaupoista 
hyväksynyt valtion ja Helsingin seudun kuntien nk. infrasopimuksen 
täytäntöönpanon eli sopimus on siltä osin jo toteutunut. Edellä olevaan 
selvitykseen viitaten kaupunginhallitus katsoo ettei aloite anna aihetta 
enempiin toimenpiteisiin. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet
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7 Ote Yleiskaava 2002:sta
8 Ote Helsingin uudesta yleiskaavaehdotuksesta
9 Malmin lentokentän alueen kaavarungon sijaintikartta
10 Malmin lentokentän alueen kaavarungon ilmakuva
11 Oikeuskanslerin ratkaisun tiivistelmä
12 Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote 5.10.2015
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Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 21.03.2016 § 245

HEL 2015-010946 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:  

Valtuusto päättää, että aloite ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja 
katsoo siten aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

21.03.2016 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Vastaehdotus:
Marcus Rantala: Muutetaan päätösehdotusta seuraavasti:

Kaupunginhallitus toteaa, että

 muodostetaan ja ilmaistaan kanta aloitteessa ja sen liitteissä esitet-
täviin faktoihin ja näkemyksiin, joihin ei tässä esityksessä ole vastat-
tu

 otetaan huomioon mikä vaikutus on Euroopan kulttuuriperintöä vaa-
livan Europa Nostra-järjestön, valmistelun jälkeen julkaistulla kan-
nalla, jonka mukaan Malmin lentoasema on yksi Euroopan seitse-
mästä uhanalaisimmasta kulttuuriperintökohteesta

 otetaan huomioon samoin valmistelun jälkeen valmistunut, Newsb-
rokers Oy:n tekemä selvitys Malmin lentokentän kehittämisestä bis-
nes- ja yrityspuistoksi, jonka mukaan alueelle voidaan myös raken-
taa 10 000 – 15 000 asuntoa tähän asti kaavaillun 25 000 sijasta

 tarkistetaan mikä on korvaavan yleisilmailulle sopivan lentokentän 
selvitystyön tilanne

 huomioidaan alueen nykyiset luonto- ja virkistysarvot, mukaan lu-
kien uhanalaisten eläin- ja kasvilajien kartoittaminen

 tarkistetaan ns. hybridimalli, jonka mukaan säilytetään pohjois-ete-
läsuuntainen pääkiitorata, jolloin asuntorakentamiselle jää tilaa län-
si- ja etenkin itäreunoilla

 harkitaan uuden lentomelututkimuksen laatiminen (nykyinen vuodel-
ta 2003), jossa otetaan huomioon uusiutuneen ja jatkuvastikin uu-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 50 (240)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/6
30.03.2016

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

distuvan lentokonekaluston yhä alhaisempi melutaso, ja sen vaiku-
tus asuntorakentamiseen

Kannattaja: Terhi Peltokorpi

Vastaehdotus:
Nina Huru: Malmin lentokenttä säilytetään kansalaisaloitteen mukaises-
ti siten, että ilmailutoimintaa kaikissa muodoissaan voidaan jatkaa.

Nina Hurun vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Marcus Rantalan vastaehdotuksen mukaan

Jaa-äänet: 10
Jorma Bergholm, Veronika Honkasalo, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, 
Silvia Modig, Lasse Männistö, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Tuomas 
Rantanen, Mirka Vainikka

Ei-äänet: 5
Nina Huru, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Laura Rissanen, Ulla-
Marja Urho

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 10 - 5.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

14.03.2016 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 14.01.2016 § 10
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HEL 2015-010946 T 10 03 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle kunnan asukkaan 
aloitteesta "Malmin lentoaseman säilyttämisestä ilmailukäytössä" seu-
raavan lausunnon:

Helsingin kaupunki ja Finavia Oyj ovat 16.12.2014 solmineet kiinteistö-
kaupan, jolla Finavia on kaupungille luovuttanut omistansa kiinteistöt ja 
rakennukset Malmin lentokenttäalueelta ja sen läheisyydestä. Kaupan 
taustalla oli Suomen valtion ja Helsingin kaupungin yhteinen tahtotila 
asuntorakentamisen edellytysten parantamisesta Helsingin seudulla. 
Kaupan ehtojen mukaan hallintaoikeus kiinteistöihin ja rakennuksiin 
siirtyy kaupungille viimeistään 1.1.2017. Lisäksi Finavia luopuu käyttö-
oikeudestaan lentokenttäalueeseen viimeistään 1.1.2017. Kaupan 
myötä kaupunki omistaa nykyisen lentokenttäalueen kokonaisuudes-
saan ja lähes kaiken maan sen läheisyydessä. 

Malmin lentokentän käytössä on tällä hetkellä noin 130 hehtaaria. Il-
mailutoiminta rajoittaa lisäksi melu- ja suoja-aluemääräysten takia yli 
200 hehtaarin suuruisen alueen käyttöä. Vastaavaa yhtenäistä lähes 
rakentamatonta aluetta keskeltä kaupunkirakennetta on vaikeata löytää 
Helsingistä.

Uudessa yleiskaavaehdotuksessa lentokentän alue osoitetaan asuin- ja 
työpaikka-alueeksi, jolla on oma lähikeskusta. Yleiskaavatyössä on tut-
kittu varsinaisen lentokenttäalueen lisäksi myös sen ympärillä olevia 
alueita, joita lentomelun takia ei ole voitu aikaisemmin kaavoittaa asun-
torakentamiseen. Lentotoiminnan loppuminen vapauttaa alueet asunto- 
ja työpaikkarakentamiseen. 

Malmin lentokenttäalueelle on laadittu kaavarunko, joka toimii ohjeelli-
sena maankäyttösuunnitelmana laadittaessa asemakaavaa. Alue suun-
nitellaan noin 25 000 asukkaalle. Alueen rakentaminen, tuleva ylläpito 
ja uudet toimitilat mahdollistavat useita tuhansia uusia työpaikkoja. 
Aloitteen liitteen mukaan lentokenttä työllistää tällä hetkellä vakituisesti 
noin 250 henkilöä. Suuri osa nykyisistä työpaikoista todennäköisesti 
säilyy, vaikka ilmailutoiminta alueella loppuisi, esimerkiksi Helsingin pe-
lastuslaitoksen vajaat 50 työpaikkaa.

Kiinteistöviraston geoteknisen osaston mukaan Malmin lentokenttäalu-
een maaperä on Helsingin oloissa tavanomaista pehmeikköä, jossa sa-
ven paksuus on kohtuullinen. Lentokenttäalue ei ole suota, kuten esim. 
julkisuudessa usein väitetään. Toteutetuista uusista asuinalueista ovat 
Malmin lentokenttäaluetta vaikeampia pohjaolosuhteiltaan olleet esim. 
Pikku-Huopalahti ja Arabianranta. Maaperä ei estä Malmin lentokentän 
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rakentamista tai korota rakentamisen kustannuksia tavanomaista 
enempää. 

Kaupunginvaltuuston vahvistaman Asumisen ja siihen liittyvän maan-
käytön ohjelman (AM-ohjelma) mukaan asuntotuotannon määrällisenä 
tavoitteena on 5 000 asunnon vuotuinen asuntotuotanto, josta 3 600 
asuntoa toteutetaan kaupungin luovuttamille tonteille. Kaupunginval-
tuusto on maaliskuussa 2013 hyväksynyt tavoitteen nostaa asuntotuo-
tantomäärä 5 500 asuntoon vuodessa. Paine asuntotuotantotavoittei-
den nostamiselle kasvanee tulevaisuudessa entisestään. Tämä tarkoit-
taa muun ohella, että yleis- ja asemakaavoituksella tulee turvata riittävä 
lyhyen ja pitkän aikavälin tonttivaranto. Myös nykyinen maankäyttö- ja 
rakennuslaki edellyttää, että kaavoituksella turvataan riittävän asunto-
tuotannon edellytykset. Tilanteessa, jossa rakentamiselle vapaita aluei-
ta on Helsingistä vaikeaa löytää tai niiden kaavoitus on pahasti kesken, 
kuten esim. Östersundomin osalta, on Malmin lentokenttäalue ensisijai-
sen tärkeä alue, jotta kaupunki saavuttaisi sille asetetut asuntotuotanto-
tavoitteet taloudellisesti ja ekotehokkaasti sekä pystyisi luomaan uusia 
työpaikka-alueita.

Kiinteistölautakunta toteaa edellä olevaan viitaten, että Malmin lento-
kentän säilyttämiseen aloitteessa esitetyllä tavalla ilmailukäytössä ei 
ole perusteita.

Käsittely

14.01.2016 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Sole Molander: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:

Lausuntoehdotuksen 2. - 8. kappale muutetaan kuulumaan seuraavas-
ti: 

Noin 13200 helsinkiläistä on jättänyt kuntalaisaloitteen Malmin lentoa-
seman säilyttämisestä ilmailukäytössä. Aloitteen mukana on toimitettu 
suuri määrä faktatietoa. Lukumäärä ylittää selvästi kuntalaisaloitteen 
tekemiseen vaadittavan vähimmäismäärän 2,5 prosenttia kunnan ää-
nioikeutetuista asukkaista. Helsinkiläiset haluavat säilyttää arvokkaan 
lentoasemansa ja kehittää sitä ilmailukäytössä. 

TNS Gallupin tekemän mielipidetutkimuksen (8/2014) mukaan 67 pro-
senttia äänestäjistä haluaa säilyttää lentoaseman. Malmin lentoaseman 
merkitys Suomen ilmailuteollisuudelle (lentokoulutus, tekniikka, tutki-
mus, lentotyö) on erittäin suuri. Lähes kaikki suomalaiset ammattilentä-
jät saavat koulutustaan Malmilla.
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Suomen yleisilmailun operaatioista yli 44% tapahtuu Malmilla.

Museoviraston mukaan Malmin lentoasema on valtakunnallisesti mer-
kittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Lentoasemalle on myös lukuisia 
kansainvälisiä nimeämisiä.

Kentällä toimii kolmisenkymmentä yritystä ja parikymmentä yhdistystä.

Lentokenttäalue on osoittautunut arvokkaaksi luontoympäristöksi. 

Kiinteistölautakunta toteaa edellä olevaan viitaten, että Malmin lento-
kentän säilyttämiseen aloitteessa esitetyllä tavalla ilmailukäytössä on 
perusteita.

Kannattaja: Olli Sademies

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lausuntoehdotuksen 2. - 8. kappale muutetaan kuulumaan 
seuraavasti:

Noin 13200 helsinkiläistä on jättänyt kuntalaisaloitteen Malmin lentoa-
seman säilyttämisestä ilmailukäytössä. Aloitteen mukana on toimitettu 
suuri määrä faktatietoa. Lukumäärä ylittää selvästi kuntalaisaloitteen 
tekemiseen vaadittavan vähimmäismäärän 2,5 prosenttia kunnan ää-
nioikeutetuista asukkaista. Helsinkiläiset haluavat säilyttää arvokkaan 
lentoasemansa ja kehittää sitä ilmailukäytössä. 

TNS Gallupin tekemän mielipidetutkimuksen (8/2014) mukaan 67 pro-
senttia äänestäjistä haluaa säilyttää lentoaseman. Malmin lentoaseman 
merkitys Suomen ilmailuteollisuudelle (lentokoulutus, tekniikka, tutki-
mus, lentotyö) on erittäin suuri. Lähes kaikki suomalaiset ammattilentä-
jät saavat koulutustaan Malmilla. 

Suomen yleisilmailun operaatioista yli 44% tapahtuu Malmilla. 

Museoviraston mukaan Malmin lentoasema on valtakunnallisesti mer-
kittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Lentoasemalle on myös lukuisia 
kansainvälisiä nimeämisiä. 

Kentällä toimii kolmisenkymmentä yritystä ja parikymmentä yhdistystä. 

Lentokenttäalue on osoittautunut arvokkaaksi luontoympäristöksi. 

Kiinteistölautakunta toteaa edellä olevaan viitaten, että Malmin lento-
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kentän säilyttämiseen aloitteessa esitetyllä tavalla ilmailukäytössä on 
perusteita. 

Jaa-äänet: 6
Jaana Aaltonen, Jasmin Hamid, Antti Hytti, Erkki Perälä, Joonas Pulk-
kinen, Timo Tossavainen

Ei-äänet: 3
Juha Hakola, Sole Molander, Olli Sademies

Tyhjä: 0

Poissa: 0

17.12.2015 Pöydälle

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Tom Qvisén, projektipäällikkö, puhelin: 310 34201

tom.qvisen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 01.12.2015 § 376

HEL 2015-010946 T 10 03 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle:

Kunnan asukkaan aloitteessa esitetään Malmin lentokenttäalueen säi-
lyttämistä lentotoiminta-alueena. 

Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa on Helsingin osalta erityis-
kysymyksiä, joissa todetaan esimerkiksi asuntotuotannon turvaaminen 
riittävällä tonttimaalla. Niiden mukaan Helsingin seudulla tulee myös 
edistää joukkoliikenteeseen, erityisesti raideliikenteeseen tukeutuvaa ja 
eheytyvää yhdyskuntarakennetta. 

Maakunta- ja yleiskaavojen mukaan lentokentän alue on taajamatoi-
mintojen aluetta, mikäli lentotoiminta lakkaa. Syksyllä 2014 tehdyn so-
pimuksen mukaan valtio lopettaa lentotoiminnan Malmilla vuoden 2016 
lopussa tai viimeistään vuonna 2020. Helsingin uudessa yleiskaavaeh-
dotuksessa (kaupunkisuunnittelulautakunta 10.11.2015) Malmin lento-
kentän alue on merkittävin uusi rakentamisalue. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 55 (240)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/6
30.03.2016

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

Malmin lentokentän alue sijaitsee tiiviisti olemassa olevan yhdyskunta-
rakenteen keskellä, ja sen rakentaminen asuinalueeksi, josta on hyvät 
joukkoliikenneyhteydet, tukee seudun aluerakenteen kannalta kestävää 
kehittämistä. Rakentaminen muuttaa alueen maisemakuvaa merkittä-
västi, mikä edellyttää erityistä yhteensovittamista kulttuuriympäristö- ja 
maisema-arvojen kanssa. Valmisteilla olevassa 4. vaihemaakuntakaa-
van selostuksessa todetaan, että arvokkaat kulttuuriympäristöt voivat 
tulla myös osaksi taajama- ja kaupunkirakennetta ja rikastuttaa sitä.

Malmin lentokentän alueesta suunnitellaan koko koillista Helsinkiä yh-
distävä ja aluetta vahvistava kaupunkirakenteen nivel, jonka ensisijai-
nen kaupunkirakenteellinen tavoite on liittää Malmin lentokentän alue 
tiiviisti ympäröiviin alueisiin - Malmin keskustaan, Jakomäkeen, Tattari-
suohon, Kivikon ulkoilupuistoon ja edelleen Viikki-Kivikon vihersor-
meen, Kontulaan, Viikkiin, Pukinmäkeen ja Tapanilaan. Alueita yhdiste-
tään kaupunkirakennetta täydentämällä, liikenneyhteyksiä luomalla se-
kä yhdistämällä alueen viheralueista yhtenäisesti jatkuvia kokonaisuuk-
sia, jotka palvelevat ekologisina käytävinä sekä jalankulun ja pyöräilyn 
yhteyksinä.

Malmin lentokenttäalueen säilyttäminen lentotoiminta-alueena on risti-
riidassa maakunta- ja yleiskaavojen tavoitteiden kanssa sekä Valtakun-
nallisissa alueidenkäyttötavoitteissa Helsingille asetettujen erityistavoit-
teiden kanssa. Lentotoiminnan jatkaminen Malmin alueella ei mahdol-
listaisi alueelle esitettyjen tavoitteiden toteutumista ja estäisi kaupungin 
laajemman tavoitteen Koillis-Helsingin kehityksen vahvistamisesta ja 
erillisten kaupungin osien yhdistämisestä nykyistä yhtenäisemmäksi 
kaupunkirakenteeksi.

Aloite on myös ristiriidassa Malmin lentokentän aluetta koskevien sopi-
musten kanssa (kiinteistöjen ja rakennusten ostaminen 26.11.2014, 
MAL-sopimus 20.11.2014, valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen 
sopimuksen suurten infrahankkeiden tukemiseksi ja asumisen edistä-
miseksi 6.10.2014).

Malmin lentokenttäalueelle on laadittu kaavarunko, joka toimii ohjeelli-
sena maankäyttösuunnitelmana asemakaavan laatimisprosessissa. 
Kaavarunko on laadittu Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet huo-
mioon ottaen sekä maakuntakaavojen ja yleiskaavojen tavoitteiden 
pohjalta. 

Kaavarungon suunnittelussa on erityisesti painotettu riittävän tonttitar-
jonnan, olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyödyntämisen, joukko-
liikenteen toimintaedellytysten parantamisen ja valtakunnallisesti mer-
kittävän kulttuuriympäristön arvojen säilymisnäkökulmia. Lisäksi on 
kiinnitetty erityistä huomiota alueen virkistyskäyttömahdollisuuksien ke-
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hittämiseen ja luonnonympäristön monimuotoisuuden säilyttämiseen. 
Alue suunnitellaan noin 25 000 asukkaalle, kerrosalatavoite on 
1 200 000 k-m2, josta 1 100 000 k-m2 on asuinrakentamista ja 100 000 
k-m2 on toimitilarakentamista sekä palveluita. 

Malmin lentokenttäalueen suojelun osalta on kaavarungossa esitetty, 
että lentoasemarakennus ja lentokonehalli sekä niiden välitön ympäris-
tö suojellaan, lisäksi lähiympäristö suunnitellaan vanhaa kokonaisuutta 
kunnioittaen. Lentoaseman rakennuksiin liittyviä pitkiä näkymiä säilyte-
tään osana uutta kaupunkirakennetta. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa edellä olevaan viitaten, että Mal-
min lentokenttäalueen säilyttämiselle lentotoiminta-alueena ei ole pe-
rusteita.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Tuomas Hakala, projektipäällikkö, puhelin: 310 37205

tuomas.hakala(a)hel.fi
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§ 88
Konalan kortteleiden 32025 ja 32032, korttelin 32026 tontin 1 sekä 
katu- ja puistoalueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12262, Ait-
tatie 13, 14 ja 16)

HEL 2011-003984 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä 32. kaupunginosan (Konala) korttelin 32025, korttelin 32026 
tontin 1, korttelin 32032 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan 
muutoksen 31.3.2015 päivätyn ja 20.10.2015 muutetun piirustuksen 
nro 12262 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perus-
tein. 

Käsittely

Kaupunginvaltuusto päätti todeta, ettei valtuutettu Kauko Koskinen es-
teellisenä osallistunut asian käsittelyyn.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12262 kartta, päivätty 31.3.2015, 
muutettu 20.10.2015

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12262 selostus, päivätty 
31.3.2015, muutettu 20.10.2015, päivitetty Kslk:n 20.10.2015 päätök-
sen mukaiseksi

3 Havainnekuva 31.3.2015
4 Tilastotiedot
5 Vuorovaikutusraportti 31.3.2015 liitteineen, täydennetty 20.10.2015
6 Osa päätöshistoriaa, internet-versio
7 Tehdyt muutokset

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
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ja ympäristökeskus makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Helen Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helen Sähköverkko Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut-kuntayhtymä/Vesihuolto

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos mahdollistaa neljän uuden nelikerroksisen 
asuinkerrostalon, yhteensä 5 000 k-m², rakentamisen Konalan Aittatien 
pohjoispäähän ja Aittalehdon puiston pohjoisreunaan. Uusia asukkaita 
tulee noin 120. Uudisrakentaminen sijoittuu osin nykyisille korttelialueil-
le, osin nykyiselle puistoalueelle. Ajoneuvoliikenteen katuverkkoa ei 
laajenneta. Uudisrakentamista ja piha- ja pysäköintijärjestelyjä ohjataan 
kaavamääräyksin siten, että alueen yhtenäisyys säilyy. 1950–60-luku-
jen vaihteessa rakennetut, kulttuurihistoriallisesti ja maisemakuvallisesti 
arvokkaat asuinkerrostalot suojellaan.

Esittelijän perustelut

Asemakaavan muutos on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
ja oikeusvaikutteisen Helsingin yleiskaava 2002:n mukainen sekä ede-
sauttaa valtuuston päätösten mukaisten kaupungin strategisten tavoit-
teiden toteutumista.

Kaavaratkaisun lähtökohdat ja perustelut ilmenevät yksityiskohtaisem-
min liitteenä olevasta selostuksesta.
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Nykyisten korttelialueiden kaavoitustyö on tehty tontinomistajien hake-
muksesta ja kaavamuutoksen sisältö on neuvoteltu hakijoiden kanssa. 
Puistoalueiden kaavoitustyö on tehty kaupungin aloitteesta.

Alue sijaitsee Aittalehdon puiston ja Konalantien välissä. Suunnittelu-
alue rajautuu lännessä Käärtipolun päähän, pohjoisessa Konalan ala-
asteen tonttiin ja Luhtipuistoon, idässä Konalantiehen.

Lähtökohdat

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on kerrostalovaltaista asumisen tai 
toimitilan aluetta. Alue on merkitty kulttuurihistoriallisesti, rakennustai-
teellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi.

Alueella voimassa oleva asemakaava on vahvistettu vuonna 1962. 
Kaavan mukaan alue on asuntokerrostalojen korttelialuetta, puisto- ja 
katualuetta. Kaava osoittaa seitsemän rakennusalaa 3–4-kerroksisille 
asuinkerrostaloille. Rakennusoikeus on yhteensä 7 320 k-m².

Alueen yleiskuvaus ja maanomistus

Suunnittelualueella sijaitsee seitsemän 1950–60-lukujen vaihteessa ra-
kennettua nelikerroksista asuinkerrostaloa. Alueen yhtenäisyys ja säily-
neisyys on noteerattu voimassa olevassa yleiskaavassa merkitsemällä 
alue kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin 
kannalta merkittäväksi. Rakennusvalvontavirasto on huomioinut alueen 
arvot laatimalla Konalan länsireunan aluekartoituksen ja korjaustapaoh-
jeet.

Tontit ovat yksityisomistuksessa. Tontit rajoittuvat kaupungin omistuk-
sessa oleviin puistoalueisiin ja koulutonttiin. Ympäröivä rakennuskanta 
on vaihtelevan ikäistä. 

Asemakaavan muutoksen sisältö ja perustelut

Helsingin kaupunginvaltuuston asettamat asuntotuotantotavoitteet 
edellyttävät täydennysrakentamista esikaupunkialueilla. Asemakaavan 
muutoksen tavoitteena on täydentää nykyistä aluetta uusilla, yhtenäi-
seen ympäristöön sopivilla asuinkerrostaloilla. Tavoitteena on myös 
varmistaa olemassa olevan rakennusryhmän ja siihen liittyvän pihaym-
päristön yhtenäisyyden ja arvokkaiden piirteiden säilyttäminen.

Kaavamuutosta hakeneiden tontinomistajien tavoitteena on, että uusille 
asuinkerrostaloille on lohkottavissa erilliset tontit.

Asemakaavan muutos mahdollistaa neljän uuden nelikerroksisen 
asuinkerrostalon, yhteensä 5 000 k-m², rakentamisen osin nykyisille 
korttelialueille, osin nykyiselle puistoalueelle. Uudisrakennusten sijoitte-
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lu pohjautuu kaupunkisuunnitteluviraston teettämään Konalan täyden-
nysrakentamismahdollisuuksien selvitykseen. Uudisrakennusten hah-
moa sekä piha- ja tonttijärjestelyjä on tutkittu tarkemmin täydennysra-
kentamisen viitesuunnitelmassa, yhteistyössä kaavamuutosta hakenei-
den tontinomistajien ja kaupunkisuunnitteluviraston kesken.

Uudisrakentaminen osoitetaan AK-korttelialueille (Asuinkerrostalojen 
korttelialue). Kaavan edellyttämät autopaikat ovat sijoitettavissa maan-
tasoon. Liikenne uusille tonteille ohjataan osin Aittatieltä, osin Käärtipo-
lulta. Konalantien katuliikenteen aiheuttama melu ja päästöt on otettu 
huomioon korttelin 32032 uudisrakentamisen ratkaisussa.

Nykyiset asuinkerrostalot pihapiireineen sijoittuvat AK/s-korttelialueille 
(Asuinkerrostalojen korttelialue, joka on kulttuurihistoriallisesti ja maise-
makuvallisesti arvokas ja jolla ympäristö säilytetään). 1950–60-lukujen 
vaihteessa rakennetut, kulttuurihistoriallisesti ja maisemakuvallisesti ar-
vokkaat asuinkerrostalot suojellaan. 

Puistoalueen pienenemisestä huolimatta puiston kulkureitit säilyvät ny-
kyisillä paikoillaan.

Asemakaavamuutoksen vaikutukset ja kustannukset

Kaavan toteuttaminen mahdollistaa uusien hissillisten asuntojen raken-
tamisen alueelle, jolla suurin osa huoneistoista on hissittömissä talois-
sa. Uudet rakennukset noudattavat olemassa olevien rakennusten mit-
takaavaa ja lomittaista sijoittelua. Nykyisten asuinkerrostalojen ja niiden 
pihojen muodostama arvokas kokonaisuus on mahdollista säilyttää. 
Kaavan toteuttaminen ei edellytä uusien katujen rakentamista. Aittatien 
ja Käärtipolun liikennemäärän arvioidaan lisääntyvän noin 50 ajoneu-
volla vuorokaudessa kullakin kadulla. Nykyiset kulkureitit puistoalueilla 
säilyvät.

Kaavan toteuttamiseen liittyy vähäinen määrä katu- ja puistorakenta-
mista ja yhdyskuntateknisen huollon verkostojen täydentämistä. Yh-
teensä kaavamuutoksen aiheuttamat kustannukset kaupungille ovat n. 
100 000 euroa.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Tonttien 32025/1, 32026/1 ja 32032/1 omistajat ovat yhdessä teettä-
neet viitesuunnitelman tonttien täydennysrakentamisesta ja hakeneet 
asemakaavan muutosta täydennysrakentamisen mahdollistamiseksi. 
Nykyisten puistoalueiden kaavoitustyö on käynnistynyt kaupungin aloit-
teesta.
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Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty selostuksen liitteenä ole-
van osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Valmistelun aika-
na on järjestetty kaksi yleisötilaisuutta ja kaavakävely. Valmisteluaineis-
to on ollut nähtävillä myös Pitäjänmäen kirjastossa. 

Viranomaisyhteistyö

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty viranomaisyhteistyö-
tä asianomaisten hallintokuntien ja kuntayhtymien kanssa.

Viranomaisten kannanotot kohdistuivat kunnallisteknisiin verkostoihin, 
Konalantien liikenteen vaikutuksiin ilmanlaatuun ja meluun sekä kult-
tuurihistoriallisesti arvokkaan ympäristön suojeluun. 

Kannanotoissa ilmoitetut asiat on otettu huomioon kaavaehdotusta val-
misteltaessa.

Esitetyt mielipiteet

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on esitetty kirjeitse 33 mielipidet-
tä, joista 28 koski osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja 5 asemakaa-
van muutosluonnosta. Osa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koske-
vista mielipiteistä sisälsi usean allekirjoittajan nimilistoja. Lisäksi mielipi-
teitä on esitetty suullisesti asukastilaisuuksissa ja kaavakävelyllä ja 
sähköpostitse kaavan valmistelijalle.

Saadut mielipiteet kohdistuivat eniten seuraaviin aiheisiin:

- pysäköinti, liikenneturvallisuus ja katujen talvikunnossapito

- maiseman ja alueen luonteen muuttuminen, puiston pieneneminen 
Käärtipolun päässä, näkymät ja viihtyvyys, koettujen laatutekijöiden ka-
toaminen, huoli asuntojen arvon laskusta

- alueen linnuston, puuston ja muun kasvillisuuden muuttuminen.   

Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, että 

- ajoneuvoliikenne uusille asuintonteille jaetaan Aittatien ja Käärtipolun 
kesken, jolloin muutos ei muodostu kummankaan kadun nykyisten 
asukkaiden kannalta kohtuuttomaksi.

- on tehty viranomaisyhteistyötä kaupunginmuseon ja ympäristökeskuk-
sen kanssa sen varmistamiseksi, että uudisrakentamisen yhteydessä 
voidaan merkittävät luonto- ja kulttuurihistorialliset arvot säilyttää.

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään tiivistelmät viran-
omaisten kannanotoista ja mielipiteistä sekä niiden vastineet laajem-
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min. Vuorovaikutusraportin liitteenä on muistiot keskustelutilaisuuksista 
ja kaavakävelystä. 

Kaavaehdotuksen nähtävilläolo

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 31.3.2015 esittää kaupunginhalli-
tukselle 31.3.2015 päivätyn 32. kaupunginosan (Konala) korttelia 
32025, korttelin 32026 tonttia 1, korttelia 32032 sekä katu- ja puistoa-
lueita koskevan asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä. 

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 24.4.–
25.5.2015.

Ehdotuksesta on tehty 3 muistutusta. Ennen nähtävilläoloa on saapu-
nut 1 kirje. Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa Helen Sähköverk-
ko Oy, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, kaupungin-
museo, kiinteistölautakunta, pelastuslautakunta, yleisten töiden lauta-
kunta sekä ympäristökeskus. Helen Oy:n lausuntoa ei saatu. Lautakun-
tien lausuntojen käsittelyyn ei ole liittynyt äänestyksiä.

Muistutukset ja kirje

Muistutuksissa esitettiin, ettei kaavamuutoksessa ole riittävästi huo-
mioitu alueen nykyistä väljää luonnetta. Täydennysrakentamisen pelä-
tään pilaavan alueen arvoja ja viihtyisyyttä. Tontilla 32026/8 tapahtuvan 
uudisrakentamisen koetaan tulevan liian lähelle Käärtipolku 1:n ja 2:n 
nykyisiä asuinkerrostaloja. Käärtipolkua pidetään ahtaana ja pysäköin-
nin järjestäminen nähdään vaikeana.

Kirjeessä esitettiin, että alueen julkista liikennettä on lisättävä, koska 
bussit ovat usein täynnä.

Muistutukset ja kirje eivät ole johtaneet kaavaehdotuksen tarkistami-
seen. Vastineet on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Lausunnot

Kaupunginmuseo toteaa, että rakennettu kulttuuriympäristö on asema-
kaavaehdotuksessa otettu hyvin huomioon. Kiinteistölautakunta toteaa, 
että kaavamuutoksen toteuttaminen edellyttää aluejärjestelyjä kaupun-
gin ja yksityisten maanomistajien välillä. Maapoliittisia neuvotteluja ei 
ole tarpeen käydä. Kiinteistölautakunta huomauttaa lisäksi, että tontin 
32026/8 alueella sijaitseva vähäinen määrä metallikuonaa tulee vii-
meistään rakentamisen yhteydessä poistaa asianmukaiseen sijoitus-
paikkaan. HSY vesihuollon ja yleisten töiden lautakunnan lausunnoissa 
esitettiin huomautuksia vesihuollon lisärakentamisesta ja hulevesien 
käsittelystä. Pelastuslautakunta kiinnitti huomiota riittävään sammutus-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 63 (240)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/7
30.03.2016

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

veden saantiin sekä pelastusteiden järjestelyihin. Helen Sähköverkko 
Oy esitti tarkistuksia johtoaluemerkintöihin.

Asemakaavan muutosehdotusta on tarkistettu lausuntojen johdosta si-
ten, että kaavakarttaan on lisätty johtokujamerkintä Aittatien kääntöpai-
kan ja Sotilaspellontien välisellä puistoalueella kulkevalle keskijännite-
maakaapelille.

Tehty muutos ei ole olennainen, joten ehdotusta ei ole ollut tarpeen 
asettaa uudelleen nähtäville.

Vuorovaikutusraportissa esitetään tiivistelmät muistutuksista, kirjeestä 
ja lausunnoista sekä niiden vastineet laajemmin.

Lopuksi

Ehdotus koskee osin valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin kuuluvaa, 
osin siihen kuulumatonta aluetta.

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan tarkistetun esityk-
sen mukainen. Esitys oli yksimielinen.

Kaavamuutos ei nosta tonttien rakennusoikeutta merkittävästi, joten 
kaupunginhallituksen 9.6.2014 tekemän maapoliittisen päätöksen mu-
kaisia neuvotteluja ei ole tarpeen käydä. 

Kaavamuutoksen toteuttaminen edellyttää aluejärjestelyjä kaupungin ja 
yksityisten maanomistajien välillä. Esisopimukset alueluovutuksista tu-
lee tehdä ennen kaavan hyväksymistä. Sopimukset on allekirjoitettu 
10.2.2016 ja 2.3.2016.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12262 kartta, päivätty 31.3.2015, 
muutettu 20.10.2015

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12262 selostus, päivätty 
31.3.2015, muutettu 20.10.2015, päivitetty Kslk:n 20.10.2015 päätök-
sen mukaiseksi

3 Havainnekuva 31.3.2015
4 Tilastotiedot
5 Vuorovaikutusraportti 31.3.2015 liitteineen, täydennetty 20.10.2015
6 Osa päätöshistoriaa, internet-versio
7 Tehdyt muutokset
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Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Esisopimus 3869 Konalanrinne 1-2
4 Esisopimus 3866 Konalanrinne 3

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Helen Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helen Sähköverkko Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut-kuntayhtymä/Vesihuolto

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Tiedoksi

Kaupunkisuunnitteluvirasto/Koski
Kaupunginmuseo
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennusvalvontavirasto
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristölautakunta
Pelastuslautakunta
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.03.2016 § 223

HEL 2011-003984 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättä hyväksyä 32. kaupunginosan (Konala) kort-
telin 32025, korttelin 32026 tontin 1, korttelin 32032 sekä katu- ja puis-
toalueiden asemakaavan muutoksen 31.3.2015 päivätyn ja 20.10.2015 
muutetun piirustuksen nro 12262 mukaisena ja asemakaavaselostuk-
sesta ilmenevin perustein. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.10.2015 § 283

HEL 2011-003984 T 10 03 03

Ksv 1565_2, Aittatie 13, 14 ja 16, karttaruutu F6

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 31.3.2015 päivätyn ja 20.10.2015 muutetun 32. kaupunginosan (Ko-
nala) korttelin 32025, korttelin 32026 tontin 1, korttelin 32032 sekä 
katu- ja puistoalueiden asemakaavan muutosehdotuksen nro 12262 
hyväksymistä ja etteivät tehdyt muistutukset, saapunut kirje ja anne-
tut lausunnot anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Muutokset ilmene-
vät yksityiskohtaisesti esityslistan liitteestä ja kaavaselostuksesta

 ettei kaavan muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

Lisäksi lautakunta päätti

 antaa kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksestä ja vuorovaikutus-
raportista ilmenevät vastaukset kaupungin perusteltuna kannanotto-
na tehtyihin muistutuksiin.
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 antaa vuorovaikutusraportin mukaisen vastineen saapuneeseen kir-
jeeseen.

31.03.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Mikael Ström, arkkitehti, puhelin: 310 37470

mikael.strom(a)hel.fi
Jouni Kilpinen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37251

jouni.kilpinen(a)hel.fi
Pirjo Koivunen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37128

pirjo.koivunen(a)hel.fi
Riitta Salastie, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37218

riitta.salastie(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 25.06.2015 § 316

HEL 2011-003984 T 10 03 03

Kiinteistökartta 111/680 491, Aittatie 13, 14 ja 16

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle 32. kau-
punginosan (Konala) korttelin 32025, korttelin 32026 tontin 1, korttelin 
32032 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muutosehdotuksesta 
nro 12262 seuraavan lausunnon:

Lautakunta toteaa, että kaava-alueen tontit ovat yksityisomistuksessa. 
Asunto Oy Konalanrinne 1 - 2 omistaa kaavatontit 32025/1 ja 32026/1 
ja tontin 32032/1 omistaa Asunto Oy Konalanrinne 3. Kaupunki omistaa 
katu- ja puistoalueet.

Kaavoitustyö on tullut vireille kaupungin ja tontinomistajien aloitteesta 
ja pohjautuu kaupunkisuunnitteluviraston vuonna 2010 teettämään sel-
vitykseen Konalan täydennysrakentamismahdollisuuksista.

Kaavamuutoksessa tonttien 32025/1, 32026/1 ja 32032/1 olemassa 
oleville rakennuksille muodostetaan omat tontit ja asuinkerrostalot suo-
jellaan. Lisärakentamiselle muodostetaan tontinosista sekä kaupungin 
omistamista puistoalueen osista kolme uutta AK-tonttia 32025/3, 
32026/8 ja 32032/3. Uusille tonteille on osoitettu asuinrakennusoikeutta 
yhteensä 5 000 k-m².
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Kaavamuutoksesta ei koidu tontinomistajille kaupunginhallituksen 
9.6.2014 tekemän maapoliittisen päätöksen edellyttämää merkittävää 
hyötyä ja maapoliittisia neuvotteluja ei ole siten tarpeen käydä. 

Kaavan toteuttaminen

Kaavamuutoksen toteuttaminen edellyttää aluejärjestelyjä kaupungin ja 
yksityisten maanomistajien välillä. 

Kaupungille syntyy oikeus lunastaa Asunto Oy Konalanrinne 1 - 2 
omistamasta kaavatontista 32026/1 noin 939 m²:n suuruinen osa, joka 
liitetään uuteen AK-tonttiin 32026/8. Lisäksi kaupungin tulee hankkia 
yhtiöiltä yhteensä noin 98 m²:n suuruiset alueet liitettäväksi puistoon ja 
noin 86 m² suuruinen alue Aittatien katualueeseen.

Edelleen kaavan toteuttamiseksi kaupunki myy yhtiöille nykyisestä 
puistoalueesta 33-9903-1 yhteensä noin 998 m²:n suuruiset alueet  lii-
tettäväksi muodostettavaan AK-tonttiin 32025/3 (570 m²) ja 32032/3 
(428 m²).

Kiinteistövirasto neuvottelee yhtiöiden kanssa aluejärjestelyjä koskevat 
esisopimukset ennen kaavan lainvoimaistumista ja lopulliset kaupat tul-
laan tekemään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun kaavamuutos on 
lainvoimaistunut.

Kaavan toteuttamisessa on myös huomioitava, että tontin 32026/8 alu-
eella sijaitseva vähäinen määrä metallikuonaa, tulee viimeistään raken-
tamisen yhteydessä poistaa asianmukaiseen sijoituspaikkaan, ja kuo-
nan poistosta tulee ilmoittaa Helsingin kaupungin ympäristökeskuksel-
le.

Lautakunta esittää, että asemakaavaa ei tulisi hyväksyä ennen kuin 
esisopimukset alueluovutuksista on tehty.

Lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä 
edellä esitetyin huomautuksin.

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 09.06.2015 § 279

HEL 2011-003984 T 10 03 03
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Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Suunnittelualue sijaitsee Konalassa Aittalehdon puiston ja Konalantien 
välissä. Asemakaavan muutos mahdollistaa neljän uuden nelikerroksi-
sen asuinkerrostalon, yhteensä 5 000 k-m2, rakentamisen osin nykyisil-
le korttelialueille, osin nykyiselle puistoalueelle.

Puistoalueen pienenemisestä huolimatta puiston kulkureitit säilyvät ny-
kyisillä paikoillaan. Aittatien kääntöpaikalle ja koululle lounaasta johtava 
reitti on osoitettu yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle. Muut puisto-
reitit on merkitty ohjeellisen ulkoilutien merkinnällä. Korttelin 32025 ete-
läkärjen typistäminen mahdollistaa uuden polunhaaran rakentamisen, 
jolloin kulku Aittalehdon ja Konalantien välillä sujuvoituu nykyisestä.

Asemakaavamuutoksen mukainen täydennysrakentaminen edellyttää 
johtosiirtoja korttelin 32032 alueella. Rakennuttaja vastaa johtosiirtojen 
suunnittelusta ja toteutuksesta.

Korttelin 32026 pintavedet on nykytilanteessa johdettu korttelin länsi-
puoliselle puistoalueelle. Uudelle tontille 32026/8 lisätään tulvareitti-
merkintä, joka mahdollistaa pintavesien johtamisen tontilta 32026/7 
tontin 32026/8 läpi puistoalueelle. Puistoalueelle merkitään luonnonmu-
kainen hulevesien käsittelyalue, jonka sijainti on likimääräinen. Tontin 
32026/8 rakennuttajan tulee neuvotella rakennusviraston kanssa ole-
massa olevan, pintavesiä keräävän painanteen mahdollisesta muok-
kaamisesta, mitoituksesta ja istuttamisesta siten, että se voi ottaa vas-
taan ylivuotovesiä tonteilta. Lähtökohta Helsingissä on aina, että hule-
vesien viivyttäminen ja imeyttäminen tapahtuu suurimmaksi osaksi jo 
tonteilla. Kaavamuutosehdotuksen mukaan tonttien pintarakenteiden 
tulee olla pääasiassa vettä läpäiseviä, mikä edesauttaa tätä tavoitetta. 
Hulevesien ylivuodon johtamisessa hyödynnetään puistossa olevaa 
painannetta. Tämän lisäksi on luontevaa johtaa hulevesiä viheralueilla 
avo-ojissa edelleen kohti Hilanpellon puiston valtaojaa.

Kaavan toteuttaminen ei edellytä uusien katujen rakentamista. Aittatien 
liikennejärjestelyjä esitetään parannettavaksi siten, että kadun pohjois-
päähän rakennetaan nykyisten liikennesuunnitteluohjeiden mukainen 
kääntöpaikka. Kääntöpaikkaa sivuavan jalankulku- ja pyörätien turvalli-
suus paranee, kun se erotetaan reunakivellä kääntöpaikasta. 

Alustavan kustannusarvion mukaan rakennusvirastolle aiheutuu kaa-
van toteuttamisesta noin 50 000 euron kustannukset.
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Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutoksen nro 12262 
hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 19.05.2015 § 201

HEL 2011-003984 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antoi ympäristökes-
kus.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

juha.korhonen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 11.5.2015

HEL 2011-003984 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö

Kaupunginmuseo arvioi kaavahanketta kulttuuriympäristön vaalimisen 
näkökulmasta ja on päättänyt antaa seuraavan lausunnon.

Alue sijaitsee Aittalehdon puiston ja Konalantien välissä. Suunnittelu- 
alue rajautuu lännessä Käärtipolun päähän, pohjoisessa Konalan ala- 
asteen tonttiin ja Luhtipuistoon, idässä Konalantiehen. 

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kulttuurihistoriallisesti, 
rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi. 
Aluetta tulee yleiskaavan mukaan kehittää siten, että alueen arvot ja 
ominaisuudet säilyvät. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 70 (240)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/7
30.03.2016

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

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on täydentää 1950–60-lukujen 
vaihteessa rakennettua aluetta uusilla, yhtenäiseen ympäristöön sopi-
villa asuinkerrostaloilla. Asemakaavan muutos mahdollistaa neljän uu-
den nelikerroksisen asuinkerrostalon, yhteensä 5 000 k-m2, rakentami-
sen. Kortteleita joudutaan laajentamaan puistoalueelle. Alueen yhtenäi-
syyden säilyttämiseksi uudisrakentamista, piha- ja pysäköintijärjestelyjä 
ohjataan kaavamääräyksin. 

Kaavamuutosehdotuksessa suojellaan seitsemän olemassa olevaa 
asuinkerrostaloa kaavamerkinnällä sr-2. Korttelialueet, joilla nämä ker-
rostalot sijaitsevat merkitään kaavamerkinnällä AK/s: Asuinkerrostalo-
jen korttelialue, joka on kulttuurihistoriallisesti ja maisemakuvallisesti 
arvokas ja jolla ympäristö säilytetään. 

Suojeltavat kerrostalot ovat arkkitehti Esko Suhosen suunnittelemat ja 
ne valmistuivat vuosina 1959-60. Suhonen laati vuonna 1957 alueen 
asemakaavaluonnoksen, johon rakennusten lomittainen sijoittelu poh-
jautuu. Pihat ja pysäköintialueet ovat sorapintaisia. Kulkureitit ja auto-
paikat sijoittuvat alueelle leimallisten komeiden täysikasvuisten mänty-
jen lomaan.

Rakennusvalvontavirasto on tehnyt alueen korjaustapaohjeet "Konalan 
länsireuna: Alue- kartoitus ja korjaustapaohjeet – 1960-luvun kerrosta-
lokorttelit". Korjaustapaohje antaa neuvoja rakennusten korjausten 
suunnitteluun, lisäksi siinä on mukana pihaympäristöt ja pihakalusteet. 
Esitetyt korjaustavat ovat sellaisia, että kulttuuriympäristön arvot on 
mahdollista jatkossakin säilyttää.

Uudisrakennuksista määrätään mm. seuraavasti: Rakennuksen yleisil-
meen ja mittakaavan tulee sopeutua viereisillä AK/s-korttelialueilla si-
jaitsevaan yhtenäiseen rakennusryhmään. Rakennuksen julkisivun tu-
lee olla vaaleaa keltaisen tai ruskean sävyistä karkeaa rappausta. Sok-
kelin tulee olla betonia ja sen yläreunan tulee porrastua maaston muo-
tojen mukaan. Asuinkerrostalossa tulee olla loiva peltinen aumakatto.

Rakennettu kulttuuriympäristö on otettu huomioon asemakaavaehdo-
tuksessa kaupunginmuseon näkemyksen mukaan hyvin. Kulttuuriym-
päristön arvoja vaalitaan suojelemalla nykyiset rakennukset ja niiden 
lähiympäristö sekä ohjaamalla kaavamääräyksin uudisrakennusten mit-
takaavaa ja julkisivumateriaaleja, pihojen toteutusta ja puiden säilyttä-
mistä.

Helsingin kaupunginmuseo puoltaa asemakaavaehdotuksen hyväksy-
mistä.

9.4.2014 Lausunto annettu
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3.6.2013 Lausunto annettu

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

sari.saresto(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 05.05.2015 § 63

HEL 2011-003984 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi 32.KO, asemakaavan muutoksesta nro 
12262,  Konala, Konalanrinne 1-2 Asunto Oy, 32025.A, 32026/1.A, Ait-
tatie 14, Aittatie 16, 32032/1.A, Aittatie 13, Konalanrinne 3 Asunto Oy, 
Aittatien pohjoispää, Käärtipolku, 1565_2.H, 12262.P seuraavan lau-
sunnon:

Asemakaavassa tulee huomioida muutosalueella jo sijaitsevien raken-
nusten pelastustie- ja nostopaikkajärjestelyjen päivittäminen vastaa-
maan nyt suunniteltujen uudisrakennusten yhteyteen rakennettavien 
pelastusteiden tasoa.

Lisääntyneen rakennuskannan vuoksi asemakaavassa on otettava 
huomioon riittävä sammutusveden saanti. Parhaiten tämä on toteutet-
tavissa rakentamalla palovesiasema keskeiselle paikalle: Aittatien uu-
sittavan kääntöpaikan yhteyteen.

Esittelijä
vs. pelastuskomentaja
Jorma Lilja

Lisätiedot
Markku Holopainen, palomestari, puhelin: 310 30224

markku.holopainen(a)hel.fi

Helsingin Energia -liikelaitos 23.4.2014

HEL 2011-003984 T 10 03 03

Helsingin Energian kaukolämpöjohtoja on kaavamuutosalueen tonteilla. 
Toivomme, että uudisrakennusten lämmitysenergiahuollon järjestämi-
nen huomioidaan jatkosuunnittelussa läheisessä vuorovaikutuksessa 
tontinomistajan, kaavoittajan ja Helsingin Energian kesken.

Lisätiedot
Jouni Kivirinne, Kehityspäällikkö, puhelin: +358 9 617 2936
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jouni.kivirinne(a)helen.fi

Rakennusvirasto 22.4.2014

HEL 2011-003984 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa ase-
makaavan muutosluonnoksesta 1102-00/13, Konala.

Kaavamuutos koskeen kolmea kerrostalotonttia osoitteissa Aittatie 13, 
14 ja 16 (tontit 32025/1, 32026/1 ja 32032/1), osaa Aittatien katualu-
eesta ja osia tonttien etelä- ja länsipuolisista puistoalueista.

Asemakaavan muutos mahdollistaa neljän uuden nelikerroksisen 
asuinkerrostalon, yhteensä 4 800 k-m2, rakentamisen osin nykyisille 
korttelialueille, osin nykyiselle puistoalueelle.

Aittatie 13 ja 14 nykyisiä tontteja on tarkoitus laajentaa nykyiselle puis-
toalueelle vähäisessä määrin siten, että uusia asuinkerrostaloja varten 
on mahdollista lohkoa omat tontit. Käärtipolku 2:n ja Aittatie 16:n väli-
nen puistoalue on suunniteltu muutettavaksi kerrostalotontiksi siten, et-
tä kulkuyhteys Käärtipolulta Aittalehdon puistoon säilyy. Muutkin puis-
toalueella olevat kulkureitit säilyvät. Puistossa olevan pelikentän jäljelle 
jäävä osa on tarkoitus muuttaa nurmipintaiseksi.  Aittatien kääntöpai-
kan muotoa muutetaan.

Asemakaavaluonnoksen mukaiset katu- ja puistoalueiden toteutuskus-
tannukset rakennusvirastolle ovat yhteensä noin 85 000 euroa.

Rakennusvirastolla ei ole huomauttamista asemakaavaluonnoksesta

14.6.2013 Lausunto annettu

Lisätiedot
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko(a)hel.fi
Marko Jylhänlehto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

marko.jylhanlehto(a)hel.fi
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§ 89
Mellunkylän korttelin 47208 tonttien 5 ja 6, korttelin 47218 tontin 1 
sekä puisto- ja katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12329, 
Mellunmäki, Saariseläntien ja Pyhätunturintien alue)

HEL 2014-010754 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä 47. kaupunginosan (Mellunkylä, Mellunmäki) korttelin 47208 
tonttien 5 ja 6, korttelin 47218 tontin 1 sekä puisto- ja katualueiden ase-
makaavan muutoksen 9.12.2014 päivätyn ja 1.12.2015 muutetun pii-
rustuksen nro 12329 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmene-
vin perustein.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12329 kartta, päivätty 9.12.2014, 
muutettu 1.12.2015, päivitetty Kslk:n 1.12.2015 päätöksen mukaiseksi

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12329 selostus, päivätty 
9.12.2014, muutettu 1.2.2015, päivitetty Kslk:n päätöksen 1.12.2015 
mukaiseksi

3 Havainnekuva 1.12.2015
4 Osa päätöshistoriaa, internet-versio
5 Vuorovaikutusraportti 9.12.2014 liitteineen, täydennetty 16.12.2014 ja 

1.12.2015
6 Tehdyt muutokset
7 Tilastotiedot, tarkistettu 14.3.2016

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
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Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Helen Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helen Sähköverkko Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut-kuntayhtymä/Vesihuolto

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos mahdollistaa lisärakentamisen (15 700 k-m²), 
Saariseläntie 1 ja 3 ja Pyhätunturintien 2 tonteilla. Alueelle tulee noin 
400 uutta asukasta. Puistoaluetta liitetään jonkin verran olemassa ole-
viin asuintontteihin ja katualueeseen. Kaavassa varataan mahdollisuus 
Vantaan ulkoilureittiverkostoon suuntaavan uuden ulkoilutieyhteyden 
rakentamiseen.   

Esittelijän perustelut

Asemakaavan muutos on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
ja oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin 
strategisten tavoitteiden toteutumista. Asemakaavan muutos on tehty 
kaupungin aloitteesta.

Alue sijaitsee Mellunmäessä noin 600 m etäisyydellä metroasemasta 
itään.

Lähtökohdat
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Helsingin yleiskaava 2002:ssa alueelle on merkitty kerrostalovaltaista 
aluetta ja virkistysalueyhteys. Alueella on voimassa asemakaavat vuo-
silta 1968–1998. Tontit ovat asuinkerrostalojen ja yleisten rakennusten 
tontteja ja niiden asemakaavan mukainen rakennusoikeus (9 000 k-m²) 
on lähes kokonaan käytetty lukuun ottamatta Pyhätunturintien 2:ta, jos-
ta on purettu entinen päiväkotirakennus. Mellunkylän alueellisessa ke-
hittämissuunnitelmassa (kaupunkisuunnittelulautakunta 10.2.2011) 
Saariseläntien ja Saariselänkujan kulmaan on osoitettu aluetta, jossa 
rakentamismahdollisuudet selvitetään. Mellunmäentien eteläpuolella 
kaupunginosapuiston alue esitetään ulotettavaksi Siltapolulta Mellun-
mäentiehen saakka.

Asemakaavan muutoksen sisältö ja perustelut

Tavoitteena on täydennysrakentamisen mahdollistaminen ja siten uu-
sien käyttäjien tuominen alueen palveluille, Mellunmäentien ja Saarise-
läntien varren rakentaminen kaupunkimaisemmaksi ja ulkoilureittiyhtey-
den parantaminen Saariseläntieltä Vantaan suuntaan.

Asemakaavan muutoksessa Saariseläntie 3:n ja Pyhätunturintien 2:n 
tontteja laajennetaan ja alueelle sijoitetaan kuusi uudisrakennusta. Ra-
kennukset sijoittuvat pääosin nykyisten katujen varteen. Uudisraken-
nusten rakennusoikeus on yhteensä 15 700k-m². Alueelle tulee noin 
400 uutta asukasta (1as/ 40/k-m²). Mellunmäentien varressa uudisra-
kennuksiin sisältyy kadunvarren palvelutilaa yhteensä 200 k-m².

Liikennejärjestelyihin tulee vähäisiä muutoksia. Saariseläntien ja Saari-
selänkujan kulmasta voidaan rakentaa ulkoilutie Vantaan rajalle. Mel-
lunmäentielle mahdollisesti sijoitettavan raitiotien kiskot ovat autoliiken-
teen kaistoilla.

Asemakaavan toteuttaminen edellyttää Saariseläntiellä jätevesiviemä-
rin lisärakentamista noin 70 metriä. Maanalaisten tilojen kuivatus- ja jä-
tevedet tulee tarvittaessa johtaa kiinteistökohtaisella pumppaamolla 
yleiseen viemäriverkostoon. Alueen maaperä on kalliota, jota peittää 
paikoitellen ohut kitkamaakerros. Voimakkaat korkeusvaihtelut asetta-
vat suunnittelulle ja toteutukselle haasteita. Rakennusten ja piha-aluei-
den toteuttaminen vaatii pääsääntöisesti louhintaa. Mellunmäentien 
suuntaiset rakennusmassat suojaavat pihojen leikki- ja oleskelualueita 
liikenteen melulta. Mellunmäentien varren rakennuksia koskien kaavas-
sa on ääneneristävyyteen ja korvausilmaa liittyvät määräykset.

Asemakaavamuutoksen vaikutukset ja kustannukset

Kaavan toteutuessa kaupunkirakenne tiivistyy. Suurimmat maisemalli-
set ja kaupunkikuvalliset vaikutukset kohdistuvat Mellunmäentien ja 
Saariseläntien varsille, joiden katunäkymät muuttuvat tiiviimmiksi ja ra-
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kennetummiksi. Uusi rakentaminen on kerrosluvultaan nykyistä kau-
punkirakennetta korkeampaa minkä vuoksi myös laakson avoimilta vir-
kistysalueilta tarkasteltuna uudet rakennukset sijoittuvat puistonäkymiin 
aiempaa hallitsevampina. Uusia pienimuotoisia palveluja voi sijoittua 
Mellunmäentien ja Saariseläntien varteen. Alueen asuntotyyppijakau-
ma monipuolistuu, mikäli matalammat rakennukset toteutetaan rivita-
lonomaisina. Rakennustyömaista koituu tilapäistä haittaa asumiselle. 
Toteutuessaan uusi ulkoilutie Saariseläntien päästä parantaa mahdolli-
suuksia tutustua linnoite- ja luontokohteisiin Vantaan puolella.

Vaikutukset liikenteeseen ovat vähäiset. Saariseläntien ja Pyhätunturin-
tien liikennemäärät lisääntyvät kumpikin noin 150 autoa vuorokaudes-
sa. Muutokset Mellunmäentiellä ovat vähäisiä. Mellunmäentien eteläi-
sestä jalankulku-pyörätiestä tulee hiukan nykyistä jyrkempi. Mellun-
mäentien varressa olevat yhdistetyt jalankulkupyörätiet voidaan muut-
taa erotelluiksi. Mellunmäentielle mahdollisesti rakennettava raitiotie on 
autoliikenteen kanssa samoilla kaistoilla. Pyhätunturintien eteläpäästä 
puistoon johtavasta raitista tulee lähes esteetön. 

Asemakaavan toteuttaminen vahvistaa olemassa olevan teknisen huol-
lon verkoston käyttöä.

Yleiskaavan mukaisesti kaava-alueen itäpuolen laakson virkistysalueen 
jatkuvuus säilyy, mikä ylläpitää myös paikallista ekologista kytkeytynei-
syyttä Helsingin ja Vantaan puolen viheralueiden välillä.

Kaavan mukaisella lisärakentamisella on jonkin verran paikallisia mai-
semavaikutuksia kaava-alueen itä- ja pohjoispuolen virkistysalueelle. 
Erityisesti kaava-alueen itälaidan kahdeksankerroksinen pistetalo tullee 
näkymään maisemassa myös Mellunmäentieltä tarkasteltuna. Muutok-
set maisemaan ja visuaaliseen luontokokemukseen ovat paikallisia ja 
kauempaa Helsingin ja Vantaan metsäalueilta tarkasteltuna kaavan 
mukainen rakentaminen ei tuo muutoksia luontokokemukseen ja näky-
miin. Alueen virkistyskäyttömahdollisuudet säilyvät nykyisen kaltaisena. 
Kaavan mukainen uusi ulkoilureitti Saariseläntieltä Vantaan puolen ul-
koilualueelle parantaa alueen reittiverkostoa ja vähentää tarvetta käyt-
tää epävirallisia reittejä. Kaava-alueen koillisosassa säilyy lähivirkisty-
salueella kalliojyrkänteiden ja siirtolohkareiden virkistyskäyttömahdolli-
suus. Kaavalla ei ole heikentäviä vaikutuksia Vantaan puolella olevat 
luontokohteiden ja kulttuurihistoriallisten kohteiden arvoon ja ominai-
suuksiin.

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kustannuksia kaupungille ilman 
arvonlisäveroa kevyen liikenteen yhteyksien muutoksista ja lisärakenta-
misesta 130 000 euroa, jätevesiviemärin toteuttamisesta arviolta 40 
000 euroa sekä sähköverkon järjestelyistä noin 70 000 euroa.
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Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty asemakaavan selostuk-
sen liitteenä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. 
Valmistelun aikana on järjestetty yksi yleisötilaisuus ja valmisteluaineis-
to on ollut nähtävillä myös asukas- ja kulttuuritila Mellarissa.

Viranomaisyhteistyö

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty viranomaisyhteistyö-
tä asuntotuotantotoimiston, varhaiskasvatusviraston ja muiden asian-
omaisten hallintokuntien kanssa. Viranomaisten kannanotot on kaa-
vaehdotuksessa huomioitu.

Esitetyt mielipiteet

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on esitetty kirjeitse viisi mielipi-
dettä. Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty keskustelutilaisuudessa. 

Mielipiteet kohdistuivat mm. alueen luontoarvoihin, rakentamisen mää-
rään, palveluihin, liikenteeseen, tonttien hallintamuotoon ja kuulemiskir-
jeen ajoitukseen. Mielipiteet on otettu huomioon siten, että Pyhäntuntu-
rintieltä leikkipuistoon johtavaa puistokaistaa on levennetty ja monikäyt-
tötilan käyttötarkoitusvaihtoehtoja on rajattu.

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään tiivistelmät viran-
omaisten kannanotoista ja mielipiteistä sekä niiden vastineet laajem-
min. Vuorovaikutusraportin liitteenä on muistio keskustelutilaisuudesta.

Asemakaavan muutosehdotuksen nähtävilläolo

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 16.12.2014 lähettää 9.12.2014 
päivätyn 47. kaupunginosan (Mellunkylä, Mellunmäki) korttelin 47208 
tontteja 5 ja 6, korttelin 47218 tonttia 1 sekä puisto- ja katualuetta kos-
kevan asemakaavan muutosehdotuksen nro 12329 kaupunginhallituk-
selle puoltaen sen hyväksymistä. 

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 23.1.–
23.2.2015.

Ehdotuksesta on tehty yksi muistutus. Ehdotuksesta ovat antaneet lau-
suntonsa Helen Sähköverkko Oy, HSY:n vesihuolto, kiinteistövirasto, 
yleisten töiden lautakunta, pelastuslautakunta, ympäristökeskus, kau-
punginmuseo, varhaiskasvatusvirasto, asuntotuotantotoimisto, Helsin-
gin liikenne - liikelaitos, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä sekä 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Lautakuntien lau-
suntojen käsittelyyn ei ole liittynyt äänestyksiä.
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Kaavaehdotuksesta on lisäksi pyydetty Vantaan kaupungin ja Helsingin 
Energia liikelaitoksen lausunnot.

Muistutus

Muistutus käsitteli ulkoilutietä, puuston säilyttämistä, rakennusoikeutta, 
valtakunnallisten tavoitteiden ja kaupungin strategian toteuttamista, pal-
veluja, asuntojen arvoa, alueen yleisilmeen muutosta, liikennettä ja 
vuorovaikutusta. Muistutuksen johdosta ei tehty muutoksia.

Lausunnot

Lausunnoissa HSL kiinnitti huomiota joukkoliikenteen sujuvuuteen ja 
raitiotien suunnitteluun ja HKL raitiotien suunnitteluun. Yleisten töiden 
lautakunta piti tärkeänä, että rakennusten perustukset mahtuvat tontille. 
HSY huomautti kaavaselostuksen liitekartasta puuttuvasta jätevesivie-
märistä. ATT kiinnitti huomiota kevennettyihin yläkerroksiin, pelastautu-
miseen sekä yhteis- ja monikäyttötiloihin.

Kiinteistövirasto kannattaa tonttien täydennysrakentamista, eikä sillä 
ole huomautettavaa asemakaavan muutoksen suhteen.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus katsoo, että ase-
makaavan muutos noudattaa ylesipiirteisempiä suunnitelmia ja täyden-
tää olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. ELY-keskus esittää  lau-
sunnossaan, että kaavamääräyksiin sisältyvä määräys rakennusten ää-
neneristävyydestä tulee merkitä myös kaavakarttaan.

Lausunnot on otettu huomioon siten, että Mellunmäentien katualueen 
tilavarauksessa on huomioitu kaistalleen sijoittuva raitiotie. Katuun ra-
joittuville tonteille on tehty muutoksen edellyttämät tarkistukset ja siitä 
syystä rakennusoikeuden määrää Mellunmäen eteläpuolisella tontilla 
on vähennetty 500 k-m². Kaavaselostusta ja liikennesuunnitelmaa on 
tarkistettu. Yhteistiloja sekä ylimpien kerrosten käsittelyä koskevia kaa-
vamääräyksiä on tarkistettu ja ääneneristävyyttä koskeva kaavamerkin-
tä on lisätty kaavakarttaan.

Vuorovaikutusraportissa esitetään tiivistelmät muistutuksesta ja lausun-
noista sekä niiden vastineet laajemmin.

Jatkosuunnittelun johdosta on lisäksi tehty joitakin vähäisiä muutoksia 
ja lisäksi on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia.

Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole ollut tar-
peen asettaa uudestaan nähtäville.

Lopuksi
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Päätösehdotus on kaupunkisuunnitteluviraston tarkistetun esityksen 
mukainen. Esitys oli yksimielinen.

Tonttien 47208/5 ja 6 vuokralaisille tullaan maksamaan kaupunginval-
tuuston hyväksymisen kaupungin vuokratonttien täydennysrakentamis-
periaatteiden mukaisesti 1/3 kaavoituksen tontille tuomasta kohtuulli-
sesta nettoarvonnoususta.

Kiinteistövirasto tulee tekemään vuokralaisten nykyisiin vuokrasopi-
muksiin asemakaavan muutoksen aiheuttamat muutokset.

Lisäksi kaavan toteuttaminen edellyttää aluejärjestelyjä, jotka tullaan 
tekemään kaavan saatua lainvoiman.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12329 kartta, päivätty 9.12.2014, 
muutettu 1.12.2015, päivitetty Kslk:n 1.12.2015 päätöksen mukaiseksi

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12329 selostus, päivätty 
9.12.2014, muutettu 1.2.2015, päivitetty Kslk:n päätöksen 1.12.2015 
mukaiseksi

3 Havainnekuva 1.12.2015
4 Osa päätöshistoriaa, internet-versio
5 Vuorovaikutusraportti 9.12.2014 liitteineen, täydennetty 16.12.2014 ja 

1.12.2015
6 Tehdyt muutokset
7 Tilastotiedot, tarkistettu 14.3.2016

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Esitysteksti
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Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Helen Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helen Sähköverkko Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut-kuntayhtymä/Vesihuolto

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Tiedoksi

Asuntotuotantotoimisto
Kaupunginmuseo
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
Pelastuslautakunta
Rakennusvalvontavirasto
Varhaiskasvatusvirasto
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.03.2016 § 224

HEL 2014-010754 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 47. kaupunginosan (Mellunkylä, 
Mellunmäki) korttelin 47208 tonttien 5 ja 6, korttelin 47218 tontin 1 sekä 
puisto- ja katualueiden asemakaavan muutoksen 9.12.2014 päivätyn ja 
1.12.2015 muutetun piirustuksen nro 12329 mukaisena ja asemakaa-
vaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 01.12.2015 § 362

HEL 2014-010754 T 10 03 03

Ksv 1483_4, Saariseläntie 1 ja 3, Pyhätunturintie 2, karttaruutu 680506

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 9.12.2014 päivätyn ja 1.12.2015 muutetun 47. kaupunginosan (Mel-
lunkylä, Mellunmäki) korttelin 47208 tonttien 5 ja 6, korttelin 47218 
tontin 1 sekä puisto- ja katualueiden asemakaavan muutosehdotuk-
sen nro 12329 hyväksymistä ja ettei tehty muistutus ja annetut lau-
sunnot anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Muutokset ilmenevät yk-
sityiskohtaisesti esityslistan liitteestä ja kaavaselostuksesta.

 ettei kaavan muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

Lisäksi lautakunta päätti

 antaa ja vuorovaikutusraportista ilmenevät vastaukset kaupungin 
perusteltuna kannanottona tehtyyn muistutukseen.

Käsittely

01.12.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Olavi Veltheim: Kaavakartassa on tulostusvirhe, joka korjataan seuraa-
vasti:

Mellunmäentien pohjoispuoliselta tontilta  47208/10 on tulostusvaihees-
sa kaavakartasta jäänyt pois tiedostossa oleva rakennusoikeusluku 
6600 +100. 
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Tontin pinta-alaa on nyt lausuntovaiheessa muutettu raitiotien vuoksi, 
mutta rakennusoikeus säilyy kaavaehdotuksen mukaisena.

16.12.2014 Ehdotuksen mukaan

09.12.2014 Pöydälle

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Kaisa Karilas, arkkitehti, puhelin: 310 37315

kaisa.karilas(a)hel.fi

Kiinteistövirasto 11.3.2015

HEL 2014-010754 T 10 03 03

Saariseläntie 1 ja 3, Pyhätunturintie 2

Kiinteistövirasto toteaa, että asemakaavan muutosalue on kaupungin 
omistuksessa lukuun ottamatta noin 55 m²:n suuruista puistoalueen 
osaa, joka on yksityisessä omistuksessa.

Muutosalueen tontit 47208/5 ja 6 on vuokrattu pitkäaikaisilla vuokraso-
pimuksilla Helsingin kaupungin asunnot oy:lle.  Yleisten rakennusten 
tontilta 47218/1 on purettu entinen päiväkotirakennus.

Asemakaavan muutoksessa tontteja laajennetaan liittämällä niihin jon-
kin verran puistoalueita. Alueelle sijoitetaan kuusi uudisrakennusta, joil-
le on merkitty rakennusoikeutta yhteensä 16 200 k-m². 

Kiinteistövirasto tulee tekemään vuokralaisten nykyisiin vuokrasopi-
muksiin asemakaavan muutoksen aiheuttamat muutokset. 

Tonttien 47208/5 ja 6 vuokralaisille tullaan maksamaan kaupunginval-
tuuston hyväksymisen kaupungin vuokratonttien täydennysrakentamis-
periaatteiden mukaisesti 1/3 kaavoituksen tontille tuomasta kohtuulli-
sesta nettoarvonnoususta.  

Lisäksi kaavan toteuttaminen edellyttää aluejärjestelyjä, jotka tullaan 
tekemään kaavan saatua lainvoiman.

Kiinteistövirasto kannattaa tonttien täydennysrakentamista, eikä sillä 
ole huomautettavaa asemakaavan muutoksen suhteen.

Lisätiedot
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Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 310 36451
kirsi.federley(a)hel.fi

Asuntotuotantotoimisto 5.3.2015

HEL 2014-010754 T 10 03 03

Asuntotuotantotoimistolta on pyydetty lausuntoa kortteleita 47208 ja 
47218 koskevasta asemakaavan muutoksesta. Kyseessä on täyden-
nysrakentamiskaava, jossa kaavan valmisteluvaiheessa kaupunkisuun-
nitteluvirasto on tehnyt yhteistyötä asuntotuotantotoimiston kanssa.

ATT on esittänyt joitakin toiveita ja huomioita kaavan suhteen, joista 
osaan toivottaisiin vielä täsmennyksiä.

Kaavassa on määritelty yhteistilojen määrät. ATT:n mielestä kaupungin 
omistamalla maalla yhteistiloja ei tule määrätä kaavassa vaan suunnit-
telussa noudatetaan kulloinkin voimassaolevaa rakennusvalvontaviras-
ton yhteistilaohjetta. Ara-tuotannon kyseessä ollessa suunnittelussa 
noudatetaan myös Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen sekä 
Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ja Helsingin Asumisoikeus Oy:n 
suunnitteluohjeita.

Kaavassa on määrätty ylimmän kerroksen sisäänvetoja sekä esitetty 
niille minimimitta 2 metriä. ATT:n mielestä tiukasti hintakontrolloidussa 
asuntotuotannossa ei tulisi vaatia kaavassa vajaita asuinkerroksia. Ark-
kitehtonista laatua kontrolloidaan suunnittelun aikana mm. alueryhmä-
työskentelyssä usean viranomaisen yhteistyönä sekä viime kädessä ra-
kennuslupavaiheessa. Kaavan tarkoitus kevennetystä yläkerroksesta 
voidaan tutkia myös teknisesti, energiataloudellisesti ja taloudellisesti 
kestävämmin keinoin.

Korttelin 47208 koillisnurkan pistetalossa on syntymässä ongelmallinen 
paikka pelastamisen suhteen, kun pelastuslaitoksen tikasautolla voi-
daan pelastaa vain rajoitetusti. Erilaiset parvekeluukku-/tikasratkaisut 
tai vastaavat eivät ole turvallisia ja toimivia pelastautumistapoja. Kah-
den erillisen portaan ratkaisu normaalikorkuisessa talossa taas on epä-
taloudellinen. Kaavaratkaisun uudisrakentamisessa tulisi olla sellainen, 
että normaali pelastustoiminta on mahdollista.

Kaavaan on määrätty normaalien yhteistilojen lisäksi monikäyttötilaa, 
jolle on annettu vähimmäismäärä. Mikäli tällaiselle tilalle ei ole jo tässä 
vaiheessa todellista tarvetta ja käyttäjää tiedossa, ei tilaa tulisi vaatia, 
ja silloinkin voisi määrätä tilasta enimmäismääränä. Tilat maksavat ra-
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kentamisvaiheessa sekä valmistumisen jälkeen, mikäli tiloille ei ole 
vuokraajaa.

ATT pyytää kiinnittämään erityistä huomioita siihen, että kaavassa huo-
mioidaan kohtuuhintaisen asuntotuotannon tavoitteet.

Lisätiedot
Seidi Kivisyrjä, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 32331

seidi.kivisyrja(a)att.hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 24.02.2015 § 94

HEL 2014-010754 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Alue sijaitsee Mellunmäen kerrostaloalueella noin 600 metrin etäisyy-
dellä metroasemasta itään etelä-pohjoissuuntaisen viheryhteyden vie-
ressä rajautuen pohjoisessa Vantaan kaupungin alueeseen.

Asemakaavan muutos mahdollistaa lisärakentamisen Saariseläntie 1:n 
ja 3:n sekä Pyhätunturintien 2:n tonteilla. Alueelle tulee noin 400 uutta 
asukasta. Puisto- ja katualuetta liitetään jonkin verran olemassa oleviin 
asuintontteihin. Kaavassa varataan mahdollisuus Vantaan ulkoilureitti-
verkostoon suuntaavan uuden ulkoilureittiyhteyden rakentamiseen.

Tavoitteena on täydennysrakentamisen mahdollistaminen ja uusien 
käyttäjien tuominen alueen palveluille, Mellunmäentien ja Saariselän-
tien varren rakentaminen kaupunkimaisemmaksi ja ulkoilureittiyhteyden 
parantaminen Saariseläntieltä Vantaan suuntaan.

Yleisten töiden lautakunta pitää täydennysrakentamista järkevänä ja 
hanketta toteuttamiskelpoisena. Olemassa olevaa infrastruktuuria pys-
tytään hyödyntämään tehokkaasti, ja katualueiden korjauksia tai täy-
dennyksiä tarvitsee tehdä vain vähän. Yleisten töiden lautakunta edel-
lyttää kuitenkin, että rakennukset ja rakenteet kokonaisuudessaan - 
mukaan lukien perustukset - on mahduttava tontille.

Kustannukset

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kustannuksia rakennusvirastol-
le ilman arvonlisäveroa jalankulku- ja pyöräliikenteen yhteyksien muu-
toksista ja lisärakentamisesta noin 150 000 euroa.
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Yleisten töiden lautakunta puoltaa Mellunmäen (47.ko) asemakaavan 
muutoksen nro 12329 hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 24.02.2015 § 31

HEL 2014-010754 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Mellunmäen (47. ko) 
asemakaavan muutoksesta nro 12329:

Pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa Mellunmäen (47. ko) Saa-
riseläntie ja Pyhätunturintien alueen asemakaavan muutokseen nro 
12329.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Pulmu Waitinen, palotarkastaja, puhelin: 310 31237

pulmu.waitinen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 16.2.2015

HEL 2014-010754 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt HKL:ltä lausuntoa asemakaa-
van muutoksesta nro 12329. Suunnittelualue sijaitsee Mellunmäessä 
kerrostaloalueella etelä-pohjoissuuntaiseen viheryhteyden vieressä ra-
jautuen pohjoisessa Vantaan kaupungin alueeseen. Saariseläntie 1 ja 
3:n sekä Pyhätunturintie 2:n tonteille ja osittain puistoalueelle suunnitel-
laan kerrostalovaltaista uutta rakentamista. Asemakaavan muutos 
mahdollistaa lisärakentamisen Saariseläntie 1 ja 3 ja Pyhätunturintien 2 
tonteilla. Alueelle tulee noin 400 uutta asukasta. Puisto- ja katualuetta 
liitetään jonkin verran olemassa oleviin asuin tontteihin.
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Jokeri 2 on poikittainen runkolinja, joka on suunnitteilla toteuttaa Vuo-
saaren ja Myyrmäen välille. Jokeri 2 tullee kulkemaan suunnittelualu-
een läpi Mellunmäentiellä. Ko. kadulle mahdollisesti sijoitettavan pika-
raitiotien kiskot on suunniteltu autoliikenteen kaistoille.

Toteutuessaan pikaraitioliikenne aiheuttaa melu- ja tärinähaittoja, jotka 
tulee huomioida kiinteistöjen sijoittelussa ja rakennusmääräyksissä. 
Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavan muutoksen selostuksen 
mukaan raitioliikenteen meluasiat otetaan huomioon.

HKL:n kantana on, että pikaraitiotie tulee sijoittaa omalle väylälleen ja 
sille tulee myös taata esteetön kulku. Ajoneuvoliikenteen kääntyminen 
vasemmalle raitiotien yli tulee estää. Lisäksi jalankulkijoiden suojateitä 
tulee osoittaa harkiten raitiotieradan yli ja vain sellaisiin kohtiin, jossa 
se ei hidasta raitiovaunun kulkua. Raitiotien toteutuessa on bussipysä-
keille löydettävä erillinen tila, sillä yhteiskäyttöpysäkkien käyttö raitio-
tien kanssa ei ole suotavaa.

Kaavoituksen raitiotiesuunnittelussa tulee jatkossa käyttää valmistu-
massa olevaa Ksv:n ja HKL:n yhteistä raitioteiden suunnitteluohjetta, 
jossa määritellään raitiotien ja pikaraitiotien katutilasta vaatima tilantar-
ve, jonka toteutumisesta tulee kaavoituksessa huolehtia.

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

jaakko.laurila(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 10.02.2015 § 60

HEL 2014-010754 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antoi ympäristökes-
kus.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Anu Haahla, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 28916

anu.haahla(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 20.1.2015

HEL 2014-010754 T 10 03 03
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Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
Mellunkylän (47. ko) Mellunmäen korttelin 47208 tonttien 5 ja 6, kortte-
lin 47218 tontin 1 sekä puisto- ja katualueiden asemakaavan muuto-
sehdotuksesta nro 12329. Kaupunginmuseo lausuu asiasta kulttuu-
riympäristön vaalimisen näkökulmasta.

Alue sijaitsee Helsingin koillisosassa Mellunmäen kerrostaloalueella. 
Lännessä se rajautuu Saariseläntiehen ja idässä etelä-pohjoissuuntai-
seen viheryhteyteen. Pohjoisessa alue rajautuu Vantaan kaupungin 
alueeseen. Saariseläntie 3:n pohjoispuolella on Vantaan rajalle saakka 
kallioista metsämaastoa, jonne on luontaisesti syntynyt olemassa ole-
vaan ulkoilutieverkkoon johtavia polkuja. Suunnittelualueen nykyiset ra-
kennukset ovat vuosilta 1981–2001. Poikittaisen Mellunmäentien etelä-
puolella Pyhätunturintien itäpuolinen alue Asukaspuiston pohjoisosassa 
kuuluu asemakaavan muutosalueeseen. 

Asemakaavan muutos mahdollistaa lisärakentamisen (16 200 k-m2) 
Saariseläntie 1 ja 3 ja Pyhätunturintien 2 tonteilla. Alueelle tulee noin 
400 uutta asukasta. Puisto- ja katualuetta liitetään jonkin verran ole-
massa oleviin asuintontteihin. Kaavassa varataan mahdollisuus Van-
taan ulkoilureittiverkostoon suuntaavan uuden ulkoilutieyhteyden ra-
kentamiseen.

Suunnittelualueen läheisyydessä Vantaan Länsimäessä on Helsingin 
ensimmäisen maailmansodan aikaiseen maalinnoitusketjuun lukeutuvia 
rakenteita, jotka kuuluvat valtakunnallisesti arvokkaisiin rakennettuihin 
kulttuuriympäristöihin ja maakunnallisesti arvokkaisiin kulttuuriympäris-
töihin. 

Helsingin kaupunginmuseo tarkasti asemakaavan muutokseen liittyen 
lähistön ensimmäisen maailmansodan aikaisen mahdollisen kaapelio-
jan linjauksen 29.4.2014. Tarkastuksessa todettiin sen sijaitsevan ase-
makaavan muutosalueen pohjoispuolella Vantaan puolella ja koillises-
sa Helsingin puolella muutosalueen ulkopuolella. Museoviraston mui-
naisjäännösrekisterissä mahdollisen kaapeliojan paikka on virheellisesti 
merkitty.

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa asemakaavan muu-
tosehdotukseen ja puoltaa sen hyväksymistä.

24.9.2014 Lausunto annettu

Lisätiedot
Markku Heikkinen, tutkija, puhelin: +358 9 310 71552

markku.heikkinen(a)hel.fi
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Rakennusvirasto 15.10.2014

HEL 2014-010754 T 10 03 03

Suunnittelualueeseen kuuluu Mellunmäentien pohjoispuolella Saarise-
läntie 1 ja 3 sekä puisto- ja katualuetta. Mellunmäentien eteläpuolella 
suunnittelualueeseen kuuluu Pyhätunturintie 2 sekä katu- ja puistoa-
luetta. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Vantaan kaupungin aluee-
seen ja etelässä Mellunmäen leikkipuistoon. Työn tärkeimpinä tavoittei-
na on uusien asuntojen rakentamisen mahdollistaminen ja uusien käyt-
täjien tuominen alueen palveluille, Mellunmäentien ja Saariseläntien 
varren rakentaminen kaupunkimaisemmaksi tuomalla rakennukset ka-
dun varteen ja ulkoilureittiyhteyden parantaminen Saariseläntieltä Van-
taan suuntaan.

Vantaan rajalla oleva alue on kallioista metsämaastoa, jossa on mm. 
suurehkoja siirtolohkareita. Saariseläntie 1:n itäpuolella on arvokas leh-
musryhmä. 

Seutulinja 560 korvaa nykyisen bussilinjan 78 vuoden 2015 syksyllä, 
linjan pysäkkipari on muutosalueen rajalla Mellunmäentien varressa.

Leikkipuisto Mellunmäen aluerajaus säilyy ennallaan. Viheralue kape-
nee Pyhätunturintie 2 tontin laajennuksen myötä. Tontille on tarkoitus 
toteuttaa vihreä pihakansi. Koko suunnittelualueen itäpuolella kulkee 
säilytettävä talvikunnossapidettävä ulkoilureitti.

Kannanotto

Rakennusvirasto pyytää jatkosuunnittelussa turvaamaan muuttuville 
katu- ja puistolinjauksille riittävät tilavaraukset. Uudet reittiyhteydet 
Vantaan suuntaan tulee merkitä ohjeellisesti toteutettavaksi.

Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi
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§ 90
Laajasalon Koirasaarten alueen asemakaavan hyväksyminen (nro 
12311, Kruunuvuorenranta, Koirasaaret)

HEL 2012-000225 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä 49. kaupunginosan (Laajasalo, Kruunuvuorenranta) korttelei-
den 49303–49311, 49315 ja  puisto-, vesi- ja katualueiden sekä vene-
sataman asemakaavan (muodostuu uudet korttelit 49303-49311 ja 
49315) 2.12.2014 päivätyn sekä 26.5.2015 ja 23.10.2015 muutetun pii-
rustuksen nro 12311 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmene-
vin perustein. 

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selonteko-
na, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Yrjö Hakanen ehdottanut, 
että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian kaupunginhallituksel-
le uudelleen valmisteltavaksi siten, että luovutaan Koiraluotojen ja meri-
täyttöjen päälle rakentamisesta.

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavaehdotuksen nro 12311 kartta, päivätty 2.12.2014, muutettu 
26.5.2015 ja 23.10.2015

2 Asemakaavaehdotuksen nro 12311 selostus, päivätty 2.12.2014, muu-
tettu 26.5.2015 ja 23.10.2015, päivitetty 16.3.2016

3 Vuorovaikutusraportti  1.4.2014, täydennetty 26.5.2015
4 Kruunuvuorenrannan havainnekuva, muutettu 23.10.2015
5 Koirasaaret havainnekuva, muutettu 23.10.2015
6 Koirasaaret ilmakuvasovitus etelästä
7 Osa päätöshistoriaa (Internet-versio)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Helen Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helen Sähköverkko Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut-kuntayhtymä/Vesihuolto

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin Satama -liikelaitos Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kruunuvuorenrannan eteläkärkeen suunnitellaan asuinalue ja pienve-
nesatama. Nykyistä Koirasaarta laajennetaan meritäytöillä ja lisäksi 
tehdään uusi täyttösaari Koirasaaren itäpuolelle. Alueelle suunnitellaan 
kerros- ja pientaloja. Asuinkortteleiden ulkokehä muodostuu kerrosta-
loista. Pientalokorttelit sijoittuvat alueen keskiosaan Koiraluodonkana-
van molemmille puolille suojaan Kruunuvuorenselän tuulilta. Osa kana-
van varren tonteista on omarantaisia. Lähes kaikista asunnoista on me-
rinäköala tai näkymä kanavaan. Koirasaaren länsirannalle on suunnitel-
tu Koirasaarenpuisto, jossa hyödynnetään vanhoja öljysataman raken-
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teita sekä luonnonvoimien elämyksellisyyttä. Puisto toimii maisemalli-
sena puskurivyöhykkeenä Suomenlinnaan päin. Itärannalle on suunni-
teltu pienvenesatama.

Alueelle rakennetaan 68 600 k-m² asuntoja, 600 k-m² kokoinen edus-
tussaunarakennus, 180 k-m² liiketilaa ja 500 k-m² venesatamaa palve-
levia rakennuksia.

Esittelijän perustelut

Asemakaava on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oikeus-
vaikutteisen Kruunuvuorenrannan osayleiskaavan mukainen ja ede-
sauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista. 

Alueen sijainti ja maanomistus

Alue sijaitsee Laajasalon kaupunginosassa Kruunuvuorenrannan osa-
alueella entisen Laajasalon öljysataman eteläosassa. St1 Oy omistaa 
nykyisen Koirasaaren maa-alueen. Lisäksi St1 omistaa vähäisen osan 
vesialuetta Koirasaaren länsi- ja etelärannassa. Kaupunki omistaa ve-
sialueen sekä sille tehtävät täyttöalueet.

Alueella ei ole asemakaavaa. Kruunuvuorenrannan osayleiskaavassa 
nykyistä Koirasaarta on laajennettu meritäytöillä ja sen itäpuolelle on si-
joitettu uusi täyttösaari. 

Osayleiskaavassa Koirasaareen ja sen laajennukseen on merkitty 
asuntoalue, johon saa rakentaa pien- ja kerrostaloja. Uusi täyttösaari 
on merkitty pientalovaltaiseksi alueen osaksi ja suunnittelualueeksi, 
jossa osayleiskaava esittää maankäyttömuodot ja niiden väliset liki-
määräiset suhteet. Niiden sijainti ja rajaukset ratkaistaan asemakaavoi-
tuksessa. Täyttösaaren itäpuolelle on varattu venesatama-alue.

Koirasaareen ja uuteen täyttösaareen on merkitty ulkoilureitti, joka kier-
tää koko Kruunuvuorenrannan ranta-alueilla. Koirasaaren länsiranta ja 
täyttösaaren eteläosa ovat merkitty puistoksi. Koirasaaressa oleva 
puisto on merkitty alueeksi, jonka suunnittelussa tulee säilyttää ja hyö-
dyntää alueella sijaitsevia öljysataman rakenteita.

Asemakaavan sisältö ja perustelut

Asemakaavaratkaisu perustuu alueen suunnittelusta v. 2012 järjestetyn 
arkkitehtuurikutsukilpailun tuloksiin. Maankäyttöä on ja sen taloudelli-
suutta on kehitetty suunnittelun aikana mm. lisäämällä asuinrakentami-
sen määrää ja luopumalla kalleimmista rantarakenteista.

Kruunuvuorenselän puoleiset viisikerroksiset kerrostalokorttelit muo-
dostavat alueen kokoavan kaupunkirakenteellisen aiheen ja suojamuu-
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rin lännen ja etelän suuntaan. Koiraluodonkanavan länsipuoleiset oma-
rantaiset korttelit muodostuvat kaksikerroksisista rivitaloista, joita rytmit-
tävät viisikerroksiset pistetalot. Kanavan itäpuoleiset korttelit muodostu-
vat katuja rajaavista viisikerroksisista lamelleista ja kanavaa ja kävely-
reittejä rajaavista kaksikerroksisista rivitaloista. Pohjoisosassa on nel-
jän pistetalon muodostama omarantainen kortteli, jonka enimmillään 
kahdeksan kerroksiset pistetalot muodostavat kohokohdan alueen kort-
telirakenteessa.

Korttelit on suunniteltu siten, että asuntosuunnitteluvaiheessa lähes 
kaikista asunnoista on mahdollista muodostaa näkymä kohti merta, jo-
ko avomerelle tai kanavan suuntaan. Samalla on pyritty muodosta-
maan tuulelta suojaisia paikkoja.

Koirasaaren ulkoreunoilta avautuu avoin merimaisema, jota koroste-
taan maisemarakentamisen keinoin. Pääkadulta ja kaupunkirakenteen 
läpi avautuu kapeita näkymälinjoja kohti merta sekä ympäröivän maise-
man maamerkkejä, kuten tuomiokirkkoa. Toisaalta alueen sisälle syn-
tyy oma pienipiirteinen maailmansa, kun silloilta ja kortteleiden välistä 
avautuu näkymiä rakennusten rajaaman kanavan suuntaan.

Länsi- ja etelärantaa kiertää nauhamainen Koirasaarenpuisto, joka tu-
keutuu nykyiseen Koirasaaren avokallioalueeseen sekä uuteen täyttö-
alueelle tehtävään merituulilta suojaavaan maisemalliseen puskurivyö-
hykkeeseen. Puiston maisemallisen pääaiheen muodostavat vallimai-
set maastokummut, joiden väleihin syntyy istutusten avulla suojaisia 
oleskelupaikkoja. Puistossa on säilytetty vanhoja öljysäiliöiden perus-
tuksia, joita hyödynnetään puiston rakenteina esimerkiksi oleskelu- ja 
toimintapisteinä. Puiston pääreitti sivuaa asuntokortteleita. Lisäksi puis-
tossa on oleskelualueita, jossa pääsee kokemaan meren aaltojen voi-
man meren tasolla.

ST1:n vanhan öljysataman laiturin päälle on suunniteltu yksikerroksi-
nen saunarakennus, joka sisältää edustustiloja. Suunnitelma perustuu 
maanomistajan järjestämään arkkitehtuurikilpailuun.

Kaava-alueen itäosaan sijoittuu venesatama noin 170 veneelle. Vene-
satama muodostaa Koirasaarten itäisen reunan avautuen kohti Pitkä-
luotoa. 

Kaava-alueen nimistö on nimistötoimikunnan 11.12.2013 ja 10.9.2014 
tekemien esitysten mukainen.

Asemakaavan vaikutukset ja kustannukset

Asemakaavan valmistelun yhteydessä on tutkittu sen vaikutuksia kau-
punkirakenteeseen, kaupunkikuvaan, luontoon ja maisemaan, liiken-
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teeseen ja tekniseen huoltoon, ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen 
sekä yhdyskuntataloudellisia vaikutuksia. Arvioituja vaikutuksia seloste-
taan tarkemmin asemakaavan selostuksessa.

Kaavatalous

Kaavan toteuttamisen arvioidaan aiheuttavan kaupungille suuruusluo-
kaltaan 40–60 miljoonan euron kokonaiskustannukset. Tästä noin puo-
let muodostuu keinosaarten maatöistä, joiden toteutustapa vaikuttaa 
myös asuinrakentamisen kustannuksiin. 

Kaupungin kokonaiskustannukset kaavan kokonaiskerrosalaa kohden 
ovat 550–850 euroa/k-m². Koirasaaressa tonttien kauppahinnaksi voi-
daan arvioida kokonaiskerrosalan avulla laskettuna 65–85 milj. euroa. 
Asuintontit on laskelmassa oletettu toteutettavan rahoitus- ja hallinta-
muodoltaan sääntelemättömänä tuotantona. 

Asuintonteilla aiheutuu lisäkustannuksia pihanalaisista pysäköintilaitok-
sista ja paaluperustuksista keskimäärin n. 550 euroa/k-m2. Pysäköinti-
paikan rakentamiskustannusten arvioidaan vaihtelevan välillä 50 000–
75 000 euroa/autopaikka laitoksesta riippuen. 

Toteuttaminen

Asemakaava toteutetaan Kruunuvuorenrannan aluerakentamisprojektin 
osana. Täyttösaarten rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2016, 
kunnallistekniikka vuonna 2019 ja asuntorakentaminen vuonna 2020.

Toteuttaminen edellyttää aluejärjestelyjä maanomistajan ja kaupungin 
välillä. 

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta. 

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty selostuksen liitteenä ole-
van osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Vireilletulosta il-
moitettiin myös vuoden 2012 kaavoituskatsauksessa. 

Alueesta pidettiin arkkitehtuurikutsukilpailu 11.9.–12.11.2012 asema-
kaavoituksen pohjaksi. 

Asemakaavan valmisteluun liittyen on kirjeitse esitetty kolme mielipidet-
tä koskien osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja kaksi mielipidettä 
koskien asemakaavaluonnosta. Mielipiteet on otettu valmistelussa huo-
mioon. 

Mielipiteet kohdistuivat meritäyttöihin, rakentamisen laajuuteen, korkeu-
teen ja kalleuteen, pientalojen osuuteen, ympäristöhäiriöihin kuten me-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 94 (240)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/9
30.03.2016

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

lu ja valaistus, joukkoliikenteeseen sekä Suomenlinnan suojavyöhyk-
keeseen.

Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, että meritäyttöjen 
määrä on pyritty minimoimaan kerrosalatavoitteen rajoissa. Nykyiset 
säilyneet silokalliot ja luonnonmuodot pyritään säilyttämään osana Koi-
rasaarenpuistoa, joka muodostaa viereisiä kortteleita tuulelta suojaa-
van ja suurmaisemaan sovittavan vihervyöhykkeen. Asuinrakentami-
nen on rajattu kauemmaksi rantaviivasta kuin paikalla olleet öljysäiliöt. 
Keskimääräinen rakennuksien korkeus laskee Kruunuvuorenrannan 
pohjoisosista Koirasaariin tultaessa. Pientalovaltainen alue on keskitet-
ty kanavan molemmille puolille. Alueesta muodostuu elämyksellinen 
pienimittakaavainen kanava ympäristö, joita kerrostalokorttelit suojaa-
vat meren puolella. Kaava luo ympäristömelun kannalta edellytykset 
terveellisen ja viihtyisän asumisympäristön luomiselle. Kruunuvuoren-
rannasta on ideoitu valon kaupunginosaa, jossa hyvin suunniteltuun va-
laistukseen kiinnitetään erityistä huomiota.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi alueen asemakaavaluonnok-
sen 1.4.2014 ja antoi vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitet-
tyihin mielipiteisiin.

Valmistelun yhteydessä on tehty viranomaisyhteistyötä asianomaisten 
hallintokuntien kanssa. Asemakaavaluonnoksesta annetut kannanotot 
on otettu valmistelussa huomioon. 

Kannanotot kohdistuivat alueen visuaaliseen merkitykseen, raitiovau-
nuyhteyden rakentamisen ajoittamiseen, asemakaavamääräyksien tar-
kentamiseen, puistossa sijaitseviin pelastusteihin sekä ajoyhteyteen, 
katualueiden tilamitoitukseen ja ohjeellisiin korkoihin, venesataman 
vastuualueisiin, kanavan leveyteen sekä meritäyttöjen ajoittamiseen 
sekä kokonaistaloudellisuuteen.

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään tiivistelmät viran-
omaisten kannanotoista ja mielipiteistä sekä niiden vastineet laajem-
min.

Asemakaavaehdotuksen nähtävilläolo

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti asemakaavaehdotuksen hyväksy-
mistä 2.12.2014.

Asemakaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 9.1.–9.2.2015. Ehdo-
tuksesta ei ole tehty muistutuksia. 

Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa Helen Sähköverkko Oy, ym-
päristökeskus, kaupunginmuseo, pelastuslautakunta, Helsingin seudun 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 95 (240)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/9
30.03.2016

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

liikenne -kuntayhtymä, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhty-
mä, Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos, rakennusvalvontavi-
rasto, yleisten töiden lautakunta, liikuntalautakunta, kiinteistölautakunta 
sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Helsingin Energia  liikelaitoksen lausuntoa ei ole saatu. Lautakuntien 
lausuntojen käsittelyyn ei ole liittynyt äänestyksiä.

Lausunnot ja asemakaavaehdotukseen tehdyt muutokset

Kaupunginmuseolla, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymällä, pelas-
tuslautakunnalla, Helen Sähköverkko Oy:llä, Helsingin seudun ympäris-
töpalvelut -kuntayhtymällä ja ympäristökeskuksella ei ollut huomautet-
tavaa asemakaavaehdotuksesta.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus totesi lausunnos-
saan seuraavaa: Selostusta on täydennettävä vesistövaikutusten ar-
vioinnilla. Aaltoiluvaran suuruus korttelialueilla on riittävä. Asumista ei 
tule kaavoittaa täyttösaaren eteläkärkeen, jossa ampumamelun keski-
äänitaso ylittyy. Kaavaratkaisuissa tulee myös ottaa huomioon puolus-
tusvoimien ennusteet ampumaäänistä tulevaisuudessa ja mahdollinen 
toiminnan lisääntyminen.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on lausunnon johdosta täydentänyt asema-
kaavaselostusta vesistövaikutusten arvioinnilla. Kaupunkisuunnitteluvi-
raston käsityksen mukaan Koirasaaren suunniteltua asuinaluetta ei tule 
tulkita edes osittain melualueeksi. Meluselvityksessä esitetty raskaiden 
aseiden melukäyrä mukailee saarilla ja rantavyöhykkeillä maa-alueita 
siten, että maa-alueet Koirasaaren kaava-alueen etäisyydellä jäävät 
meluvyöhykkeen ulkopuolelle. Koirasaaren kaava-alueen kohdalla tätä 
vaikutusta ei ole em. kartoissa nähtävissä, koska alue on vielä nykyisin 
tällä kohdin vesialuetta. Käytettävissä olevien selvitysten perusteella ei 
voida olettaa melun ainakaan kasvavan nykyisestä. Kaupunkisuunnitte-
luvirasto katsoo, että Santahaminan ampumatoiminnasta ei aiheudu 
Koirasaaren suunnitellulle asuinalueelle merkittävää meluhaittaa, joka 
olisi ristiriidassa kaavaehdotuksen hyväksyttävyyden kanssa.

Muissa lausunnoissa esitettiin tarkennuksia pien- ja kerrostaloja koske-
vien määräysten jaotteluun, korttelin 49307 julkisivumääräyksiin, muun-
tamoiden sijoittumiseen, kannenalaisten pysäköintitilojen määräyksiin 
ja korkomerkintöihin. Lisäksi lausunnot koskivat viereisen kaava-alueen 
raitiotien kääntölenkistä aiheutuvan melun huomioimista, veneiden tal-
visäilytyspaikkoja ja AP-korttelialueen muuttamista A-korttelialueeksi 
asuntotuotannon ratkaisuvaihtoehtojen monipuolistamiseksi.

Kaavaehdotusta on lausuntojen johdosta tarkistettu 26.5.2015 seuraa-
vasti: AP-korttelialue on muutettu A-korttelialueeksi, asuinkerrostaloja 
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ja pientaloja koskevat määräykset on eritelty tarvittaessa, korttelin 
49307 julkisivumateriaalia koskevaa määräystä on tarkennettu ja 
muuntamoille on merkitty omat aluevaraukset kaavaan. Raitiotiemelun 
ei ole etäisyyden vuoksi arvioitu edellyttävän rakennuksilta tavanomais-
ta parempaa ääneneristävyyttä. Kaavaan merkityt korkoasemat ovat li-
kimääräisiä ja ne tarkentuvat jatkosuunnittelussa. Kaupunkisuunnittelu-
virastossa on aloitettu selvitystyö veneiden talvisäilytyspaikoista.

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

Kaavaehdotukseen on jatkosuunnittelun johdosta tehty vähäisiä tarkis-
tuksia. Lisäksi kaavakarttaan ja kaavaselostukseen on tehty joitakin 
teknisluonteisia tarkistuksia, jotka eivät muuta ehdotuksen sisältöä.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on tarkistanut asemakaavaehdotusta uudel-
leen 23.10.2015 maanomistajan toiveesta. Tarkistukset koskivat kortte-
leiden 49303 ja 49304 ja viereisen puistoalueen rajausta sekä niihin liit-
tyviä pelastusreittijärjestelyjä. 

Kaavaehdotukseen lausuntojen ja jatkosuunnittelun johdosta tehdyt tar-
kistukset ilmenevät tarkemmin asemakaavan selostuksesta. Kaupunki-
suunnitteluvirasto päivittänyt kaavaselostusta liikennesuunnitelman 
osalta 16.3.2016.

Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdo-
tusta ei ole ollut tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. Muutoksista on 
neuvoteltu asianomaisten hallintokuntien ja maanomistajan kanssa.

Lopuksi

Ehdotus koskee valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin kuuluvaa 
aluetta.

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan yksimielisen esityk-
sen mukainen. Kaupunkisuunnitteluvirasto on tehnyt kaavaehdotuk-
seen edellä mainittuja vähäisiä tarkistuksia. 

Kaava-alueen osaan liittyy maankäyttösopimusmenettely. St 1, Keele 
ja kaupunki ovat sopineet esisopimuksella myös kaavamuutoksen to-
teuttamiseen liittyvistä alueluovutuksista.
Sopimukset on allekirjoitettu 2.3.2016.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi
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Liitteet

1 Asemakaavaehdotuksen nro 12311 kartta, päivätty 2.12.2014, muutettu 
26.5.2015 ja 23.10.2015

2 Asemakaavaehdotuksen nro 12311 selostus, päivätty 2.12.2014, muu-
tettu 26.5.2015 ja 23.10.2015, päivitetty 16.3.2016

3 Vuorovaikutusraportti  1.4.2014, täydennetty 26.5.2015
4 Kruunuvuorenrannan havainnekuva, muutettu 23.10.2015
5 Koirasaaret havainnekuva, muutettu 23.10.2015
6 Koirasaaret ilmakuvasovitus etelästä
7 Osa päätöshistoriaa (Internet-versio)

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 3868 sopimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Helen Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helen Sähköverkko Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut-kuntayhtymä/Vesihuolto

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
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hyväksyminen
Helsingin Satama -liikelaitos Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-

makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Tiedoksi

Kaupunginmuseo
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
Liikuntalautakunta
Pelastuslautakunta
Rakennusvalvontavirasto
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristökeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 21.03.2016 § 244

HEL 2012-000225 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 49. kaupunginosan (Laajasalo, 
Kruunuvuorenranta) kortteleiden 49303–49311, 49315 ja  puisto-, vesi- 
ja katualueiden sekä venesataman asemakaavan (muodostuu uudet 
korttelit 49303-49311 ja 49315) 2.12.2014 päivätyn sekä 26.5.2015 ja 
23.10.2015 muutetun piirustuksen nro 12311 mukaisena ja asemakaa-
vaselostuksesta ilmenevin perustein. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 23.10.2015

HEL 2012-000225 T 10 03 03

Ksv 1664_1
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Kaupunkisuunnitteluvirasto on muuttanut asemakaavaehdotusta nro 
12311 maanomistajan toiveesta seuraavasti:

 Kortteleiden 49303 ja 49304 rajausta puistoon päin on muutettu vä-
häisissä määrin, jotta kortteleihin mahdollisesti sijoittuville ravinto-
loille on mahdollista rakentaa ulkoterassit.

 Korttelin 49303 pohjoispuoleinen puistoreitti on muutettu osaksi 
korttelia, jotta reitti voi toimia korttelin pelastustienä.

Muutoksista on neuvoteltu ja niistä on sovittu maanomistajan ja asiaan 
liittyvien hallintokuntien kanssa.

Kaava-alueeseen tai sen osaan liittyy maankäyttösopimusmenettely, 
joka tulee saattaa päätökseen ennen kaavan hyväksymistä. 

Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä tehdyt muutokset eivät ole olen-
naisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. 

Kaupunkisuunnitteluvirasto 26.5.2015

Lisätiedot
Tyko Saarikko, arkkitehti, puhelin: 310 37441

tyko.saarikko(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 31.03.2015 § 159

HEL 2012-000225 T 10 03 03

Kiinteistökartta 65/672 500

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle Kruunuvuo-
renrannan Koirasaarten alueen asemakaavaehdotuksesta nro 12311 
seuraavan lausunnon:

Kaava-alue ja tavoitteet

Kaava-alue sijaitsee Laajasalossa Kruunuvuorenrannan osa-alueella 
entisen Laajasalon öljysataman eteläosassa. Kaava-alueen pinta-ala 
on 25,8 hehtaaria.

Kaavan tavoitteena on Kruunuvuorenrannan osayleiskaavan mukaises-
ti rakentaa Kruunuvuoren eteläkärkeen korkeatasoinen merellinen asui-
nalue ja pienvenesatama. Nykyistä Koirasaarta laajennetaan meritäy-
töillä ja lisäksi tehdään sen itäpuolelle täyttösaari.
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Alueelle suunnitellaan 68 600 k-m² asuinkerros- ja pientaloja, 600 k-
m²:n suuruinen edustussaunarakennus, 180 k-m² liiketilaa, venesatama 
ja sen yhteyteen 500 k-m² venesatamaa palvelevia rakennuksia sekä 
Koirasaarenpuisto.  

Maanomistus

St1 Oy omistaa nykyisen Koirasaaren maa-alueen ja vähäisen osan 
vesialuetta Koirasaaren länsi- ja etelärannassa. Kaupunki omistaa 
muun vesialueen sekä sille tehtävät täyttöalueet.

Meritäytöt ja pilaantuneisuuden kunnostaminen

Kaavan toteuttaminen edellyttää meritäyttöjä laajalla alueella. Ennen 
täyttöjä on merenpohjan savikerros ruopattava pois. Osa ruoppaus-
massoista ei sovellu meriläjitettäväksi niiden sisältämien haitta-ainei-
den vuoksi. Kyseiset massat on nostettava maa-alueelle ja käsiteltävä 
erikseen. Tästä aiheutuu huomattavasti enemmän kustannuksia merilä-
jittämiseen verrattuna.

Alueella on ollut polttonesteiden varastointitoimintaa, ja maaperässä on 
todettu paikoin pilaantuneisuutta. Kaavassa on määräys maaperän pi-
laantuneisuuden selvittämisestä ja maaperän kunnostamisesta. Maa-
perän puhdistamisessa on kiinnitettävä huomiota siihen, että alue so-
veltuu tulevaan käyttöön ja rakentaminen voidaan toteuttaa suunnitel-
lusti.

Alue rakennetaan pääosin meritäyttöjen varaan. Meritäyttöjen ja alueen 
mahdollinen vaiheittain rakentaminen tulee tehdä kaupungin näkökul-
masta kokonaistaloudellisesti. Alueen rakentamistoimenpiteet, maape-
rän puhdistaminen ja täyttöjen rakentaminen tulee limittää alueen muun 
rakentumisen kanssa. Meritäyttöjen osalta tulee pohtia täyttörakentami-
sen kokonaistaloudellisuutta täyttöaineksen tarjonnan ja saatavuuden 
mukaan kaupungin massapolitiikan edellyttämällä tavalla. 

Asuinrakennusten (AK, A, AP) korttelit

Kaava-alueelle sijoittuu muun ohella AK, A ja AP -korttelialueet. Täyttö-
alueen sisäalueelle sijoittuva AP-korttelialue tulisi muuttaa A-korttelialu-
eeksi asuntotuotannon ratkaisuvaihtoehtojen monipuolistamiseksi sekä 
korttelialueen toteuttamisedellytysten parantamiseksi. Kaava-alueella 
esteettömin merinäköaloin sijaintinsa puolesta meritäyttöalueelle sijoit-
tuvat korttelit soveltuvat luovutettaviksi hintalaatu- ja/tai hintakilpailulla 
sääntelemättömään tuotantoon. Keskiosiin sijoittuvat tontit voivat osin 
soveltua välimuodon tuotantoon. Yksityisen maanomistajan alueelle si-
joittuvien rakennusten rahoitus- ja hallintamuotoa ohjataan maankäyttö-
sopimuksella. 
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Kaava- ja tonttitalous

Nyt puheena oleva asemakaavaluonnos luo edellytykset viihtyisän ja 
kaupunkikuvallisesti korkeatasoisen asuinalueen toteuttamiselle. Kaa-
van toteuttamista voidaan kuitenkin pitää kalliina. Kaavan toteuttamisen 
korkeat kustannukset puoltavat rakennusoikeuden luovuttamista sään-
telemättömään tuotantoon. 

Alueen suunnittelussa ja toteutuksen ohjauksessa tulee kiinnittää eri-
tyistä huomiota kaupungin kokonaistaloudelliseen toteutukseen. Alueen 
toteutuksen suunnittelussa tulee jatkaa kokonaistaloudellisuustarkaste-
luja meritäyttöjen eri toteutusvaihtoehtojen välillä ja pohtia niiden seu-
rausvaikutuksia tontin luovutuksen aikatauluun ja asuntotuotannon to-
teuttamisen ajankohtaan yhdessä kiinteistöviraston kanssa.  

Maankäyttösopimus

Helsingin kaupunki ja St1 Oy ovat 31.8.2009 tehdyssä ja 28.12.2010 
tarkistetussa sopimuksessa sopineet yhtiön omistaman Koirasaaren 
alueen (kiinteistötunnus 91-412-1-252) tulevan maankäytön suunnitte-
lun ja aluejärjestelyn periaatteista. Sopimuksen ehtojen mukaan kaa-
vaehdotuksen pohjalta arvioidaan maankäyttösopimustarve Koirasaa-
ren osalta ja tarvittaessa tehdään yhtiön kanssa maankäyttösopimus 
yhtiön omistamasta alueesta voimassa olevien periaatteiden mukaises-
ti. Sopimuksessa yhtiön omistaman alueen lähtöarvo määritellään ny-
kykäytön perusteella varasto- ja teollisuusalueena. Kaavan toteuttami-
seksi osapuolet suorittavat aluejärjestelyn, jossa yhtiö luovuttaa kau-
pungille yleiset alueet ja Koiraluodot sekä kaupunki yhtiölle sen omista-
maan Koirasaaren tonttimaahan välittömästi liittyvät alueet. Alueiden 
hinnoittelussa otetaan huomioon, että ne ovat osin vesialuetta. 

Kiinteistölautakunnan näkemyksen mukaan kaavaehdotus korottaa St1 
Oy:n omistuksessa olevan Koirasaaren alueen arvoa merkittävästi, jo-
ten kaupunginhallituksen 9.6.2014 (269 §) tekemän maapoliittisen pää-
töksen mukaiset neuvottelut tulee käydä maanomistajan kanssa. Sopi-
mukseen tullaan sisällyttämään mm. yhdyskuntarakentamisen kustan-
nuksiin perittävään korvausta, aluejärjestelyjä sekä AM-ohjelman rahoi-
tus- ja hallintamuotojakaumaa ja muita kaavan toteutusta koskevia eh-
toja.

Kaavan käsittelyä ei tulisi jatkaa ennen kuin maanomistajan kanssa on 
tehty sopimus. 

Kiinteistölautakunta puoltaa kaavan hyväksymistä edellä mainituin huo-
mioin.

Esittelijä
vs. osastopäällikkö
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Esko Patrikainen

Lisätiedot
Esko Patrikainen, vs. osastopäällikkö, puhelin: 310 36471

esko.patrikainen(a)hel.fi
Tapio Laalo, tonttiasiamies, puhelin: 310 36442

tapio.laalo(a)hel.fi
Pekka Saarinen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 310 64182

pekka.t.saarinen(a)hel.fi
Kati Valkama, ympäristösuunnittelija, puhelin: 09 310 36573

kati.valkama(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 05.03.2015 § 44

HEL 2012-000225 T 10 03 03

Päätös

Liikuntalautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan 
lausunnon:

Asemakaava käsittää Kruunuvuorenrannan eteläkärkeen sijoittuvan uu-
den asuinalueen. Nykyistä Koirasaarta laajennetaan meritäytöillä. Li-
säksi tehdään uusi täyttösaari Koirasaaren itäpuolelle. Täyttösaaren 
itärannalle sijoittuu pienvenesatama. 

Kaavoitustyö on käynnistetty kaupunkisuunnitteluviraston aloitteesta. 
Liikuntaviraston edustajat ovat osallistuneet kaavoitustyöhön.

Pienvenesatama on mitoitettu noin 170 veneelle. Venesatama muodos-
taa Koirasaarten itäisen reunan avautuen kohti Pitkäluotoa. Venesata-
maan on mahdollista rakentaa 500 k-m2 venesatamaa palvelevia ra-
kennuksia sekä veneiden tankkauspiste. Venesatamassa on talvisäily-
tyspaikkoja vain noin 20 veneelle. Asemakaavan yhteydessä tulisi to-
deta mihin loput veneiden talvisäilytyspaikat sijoitetaan.

Kustannukset

Kaupunkisuunnitteluvirasto ei ole tehnyt arvioita venesataman toteutta-
misen kustannuksista. Venesataman ja venepaikkojen rakentaminen ei 
sisälly liikuntatoimen vuoteen 2025 ulottuvaan taloussuunnitelmaan. 
Koko kaavan toteuttamisen arvioidaan aiheuttavan kaupungille suu-
ruusluokaltaan 40–60 miljoonan euron kokonaiskustannukset. Venesa-
taman toteuttamiseen tulisi esittää erillismääräraha, jolla turvattaisiin 
sataman toteutuminen muun rakentamisen kanssa samassa aikatau-
lussa.
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Liikuntalautakunta puoltaa asemakaavaa nro 12311 edellä esitetyin 
huomautuksin.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Anssi Rauramo

Lisätiedot
Hanna Lehtiniemi, arkkitehti, puhelin: 310 87723
Turo Saarinen, osastopäällikkö, puhelin: 310 87801

turo.saarinen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 10.02.2015 § 61

HEL 2012-000225 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Asemakaavan tavoitteena on Kruunuvuorenrannan osayleiskaavan 
mukaisesti rakentaa alueelle korkeatasoinen merellinen asuinalue.

Kaava-alue muodostaa Kruunuvuorenrannan alueen eteläosan. Ny-
kyistä Koirasaarta laajennetaan meritäytöillä ja sen itäpuolelle muodos-
tetaan uusi täyttösaari. Koiraluodonkanava muodostaa alueen keskelle 
suojaisan ytimen.

Kaavakartalla ei voida esittää puiston korkoasemia, koska puistoa ei 
ole vielä suunniteltu. Korkoasemat ratkeavat tarkemmassa jatkosuun-
nittelussa. Yleisten töiden lautakunta katsoo, että kaavassa esitetyt kor-
koasemat tulee tarkistaa niin, etteivät hulevedet tai merivesi aiheuta 
ongelmia rakennuksille.

Rakennusvirasto kiittää kaupunkisuunnitteluvirastoa yhteistyöstä ja 
kaavaluonnosvaiheen kannanoton hyvästä huomioimisesta.

Kustannukset

Rakennusvirastolle aiheutuu asemakaavan toteuttamisesta kustannuk-
sia arviolta seuraavasti:
Katualueiden kustannukset muodostuvat kadunrakentamisesta, pyöräi-
ly- ja kävelyteistä sekä silloista. Kustannukset ovat noin 8 miljoonaa eu-
roa. Kanavan kustannukset ovat noin 10 miljoonaa euroa. Puistojen 
(asemakaavamerkintä VP) kustannukset ovat noin 2 miljoonaa euroa.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavaa nro 12311 edellä esi-
tetyin huomautuksin.
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Käsittely

10.02.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos: Lisätään lausuntoehdotuksen neljännen kappaleen 
loppuun seuraava uusi virke: "Yleisten töiden lautakunta katsoo, että 
kaavassa esitetyt korkoasemat tulee tarkistaa niin, etteivät hulevedet 
tai merivesi aiheuta ongelmia rakennuksille." 

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

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

silja.hurskainen(a)hel.fi
Jukka Myyryläinen, projektinjohtaja, puhelin: 310 70068

jukka.myyrylainen(a)hel.fi
Eila Suojala, projektinjohtaja, puhelin: 310 39786

eila.suojala(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 10.02.2015 § 61

HEL 2012-000225 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antoi ympäristökes-
kus.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

juha.korhonen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 27.1.2015

HEL 2012-000225 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt Liikennelaitokselta lausuntoa 
Koirasaarien asemakaavasta nro 12311. Suunnittelualue käsittää Kruu-
nuvuorenrannan eteläkärkeen sijoittuvan merellisen asuinalueen. 
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Suunnittelualue sijaitsee Laajasalossa Tahvonlahden osa-alueella. Alu-
eelle suunnitellaan kerros- ja pientaloja.

Liikenteellisesti alue tukeutuu Kruunuvuorenrannan raitiotie- ja linja-au-
toliikenteeseen. Linja-auton ja raitiotien päätepysäkit tulevat sijaitse-
maan alueen pohjoispuolella Haakoninlahdella.

HKL lausuu kaavasta seuraavaa: raitiotien kääntölenkistä aiheutuu rai-
tiovaunun ajonaikana säännönmukaista melua, ja se tulee huomioida 
lähialueen asuntojen suunnittelussa.

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

jaakko.laurila(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 20.01.2015 § 5

HEL 2012-000225 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Kruunuvuorenrannan 
Koirasaarten alueen asemakaavasta nro 12311.

Pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavaan.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Kimmo Kartano, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 0403514306

kimmo.kartano(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 12.1.2015

HEL 2012-000225 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 11.12.2014

Kaupunginmuseo tarkastelee kaavahanketta kulttuuriympäristön vaali-
misen näkökulmasta ja on päättänyt antaa seuraavan lausunnon. 

Kruunuvuorenrannan eteläkärkeen rakennetaan uusi merellinen asui-
nalue. Nykyistä Koirasaarta laajennetaan meritäytöillä. Lisäksi tehdään 
uusi täyttösaari Koirasaaren itäpuolelle. Näiden väliin jää Koiraluodon-
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kanava, jonka rantaa kulkee yleinen laiturimainen jalankulkureitti.  Täyt-
tösaaren itärannalle sijoittuu pienvenesatama.

Alueelle suunnitellaan kerros- ja pientaloja. Asuinkortteleiden ulkoreuna 
muodostuu kerrostaloista. Tiiviisti rakennetut pientalokorttelit sijoittuvat 
alueen keskiosaan kanavan molemmille puolille. Koirasaaren länsiran-
nalle on suunniteltu Koirasaarenpuisto. Öljysäiliöiden perustukset pyri-
tään säilyttämään ja hyödyntämään uusiokäytössä muistumina teolli-
suusperinnöstä osana Koirasaaren puistoa. Puisto toimii maisemallise-
na suojavyöhykkeenä Suomenlinnaan päin.

Havainnekuvin on selvitetty alueen rakentamisen maisemallisia vaiku-
tuksia. Suomenlinnan suunnalta tarkasteltaessa voi kuvien perusteella 
todeta, ettei maisemassa tapahdu häiritsevää muutosta.

Kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa asemakaavaehdotuksesta.

18.12.2013 Lausunto annettu

1.3.2012 Lausunto annettu

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

sari.saresto(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.12.2014 § 384

HEL 2012-000225 T 10 03 03

Ksv 1664_1, Laajasalo, Kruunuvuorenranta, karttaruutu J2/P4

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 2.12.2014 päivätyn 49. kaupunginosan (Laajasalo, Kruunuvuoren-
ranta) kortteleiden 49303–49311, 49315 ja  puisto-, vesi- ja katua-
lueiden sekä venesataman asemakaavaehdotuksen nro 12311 hy-
väksymistä

 asemakaavaehdotuksen asettamista nähtäville 30 päiväksi maan-
käyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.

Samalla lautakunta päätti

 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lau-
sunnot
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 valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen vä-
häisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta eh-
dotuksen sisältöä.

01.04.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Tyko Saarikko, arkkitehti, puhelin: 310 37441

tyko.saarikko(a)hel.fi
Helena Färkkilä-Korjus, diplomi-insinööri, pohjarakentaminen, puhelin: 310 37325

helena.farkkila-korjus(a)hel.fi
Jouni Kilpinen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37251

jouni.kilpinen(a)hel.fi
Ulla Kuitunen, projektipäällikkö, puhelin: 310 37293

ulla.kuitunen(a)hel.fi
Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, pilaantuneet maat, puhelin: 310 37250

kaarina.laakso(a)hel.fi
Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, melu, puhelin: 310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi
Sanna Ranki, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37146

sanna.ranki(a)hel.fi

Kiinteistövirasto 23.1.2014

HEL 2012-000225 T 10 03 03

Maanomistus – ja hallinta

Koirasaaren asemakaava mahdollistaa kokonaisuudessaan 52 450 
k-m² asuntorakentamista. Noin 10 000 k-m² asuinrakennusoikeudesta 
sijoittuu olemassa olevalle ST1:n omistamalle maa-alueelle ja loput 
kaupungin omistamalle merialueelle meritäyttöjen varaan rakennetta-
valle alueelle. Koirasaaren alueelta ei ole tehty vielä tontinvarauksia. 

Maapoliittiset neuvottelut

Alueella on yksi yksityinen maanomistaja. Maanomistajalle aiheutuu 
kaavamuutoksen johdosta kaupunginhallituksen 9.2.2004 (172 §) teke-
män maapoliittisen päätöksen mukaista merkittävää hyötyä, joten tont-
tiosasto käy mainitun päätöksen mukaiset neuvottelut. Kaavaehdotuk-
sen käsittelyä ei tule jatkaa ennen kuin neuvottelut on käyty. 

Maaperä ja tonttien sekä yleisten alueiden rakennettavuus
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Alue rakennetaan pääosin meritäyttöjen varaan. Meritäyttöjen ja alueen 
mahdollinen vaiheittain rakentaminen tulee tehdä kaupungin näkökul-
masta kokonaistaloudellisesti. Alueen rakentamistoimenpiteet, maape-
rän puhdistaminen ja täyttöjen rakentaminen tulee limittää alueen muun 
rakentumisen kanssa. Meritäyttöjen osalta tulee pohtia täyttörakentami-
sen kokonaistaloudellisuutta täyttöaineksen tarjonnan ja saatavuuden 
mukaan kaupungin massapolitiikan edellyttämällä tavalla. Alueen toteu-
tuksen suunnittelussa tulee jatkaa kokonaistaloudellisuustarkasteluja 
meritäyttöjen eri toteutusvaihtoehtojen välillä ja pohtia niiden seuraus-
vaikutuksia tontin luovutukseen yhdessä kiinteistöviraston kanssa.   

Lopuksi

Nyt puheena oleva asemakaavaluonnos luo edellytykset viihtyisän ja 
kaupunkikuvallisesti korkeatasoisen asuinalueen toteuttamiselle. Alu-
een suunnittelussa ja toteutuksen ohjauksessa tulee kiinnittää erityistä 
huomiota kaupungin kokonaistaloudelliseen toteutukseen meritäyttöjen 
ja aluerakentamisen osalta. 

Kaava-alueella esteettömin merinäköaloin sijaintinsa puolesta meritäyt-
töalueelle sijoittuvat korttelit soveltuvat luovutettavaksi hinta laatu- ja/tai 
hintakilpailulla sääntelemättömään tuotantoon. Keskiosiin sijoittuvat 
tontit voivat osin soveltua välimuodon tuotantoon. Yksityisen maano-
mistajan alueelle sijoittuvien rakennusten rahoitus- ja hallintamuotoa 
ohjataan maankäyttösopimuksella.

Lisätiedot
Pekka Saarinen, tonttiasiamies, puhelin: 310 64182

pekka.t.saarinen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 23.1.2014

HEL 2012-000225 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusvirastolta kannanottoa otsi-
kossa mainitusta asemakaavaluonnoksesta.

Suunnitelma

Luonnosehdotus käsittää Kruunuvuorenrannan eteläkärkeen sijoittuvan 
uuden asuinalueen. Nykyistä koirasaarta laajennetaan meritäytöllä. Li-
säksi tehdään uusi täyttösaari Koirasaaren itäpuolelle. Saarten väliin 
jää kanava ja täyttösaaren itärannalle esitetään pienvenesatamaa. Alu-
eelle suunnitellaan kerros- ja pientaloja. Osalla rannan tuntuman pien- 
ja kerrostaloilla on oma ranta. Koirasaaren länsirannalle on suunniteltu 
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puisto, jossa pyritään hyödyntämään vanhoja öljysäiliöiden rakenteita. 
Puisto toimii maisemallisesti puskurivyöhykkeenä Suomenlinnaan päin.  

Rakennusvirasto pyytää huomiomaan seuraavat seikat Koirasaarten 
asemakaavaluonnoksen jatkosuunnittelussa.  

Katualueet ja sillat

Tontteja palvelevat pelastustiet tulee sijoittaa tontin osaksi, jolla yleinen 
jalankulku on sallittu. Pelastustiet mitoitetaan palo- ja pelastusajoneu-
vojen kantavuuden ja leveyden mukaan, jolloin leveyden tulee olla vä-
hintään 6 metriä. Rakennusvirastoa ei voi asemakaavassa velvoittaa 
rakentamaan kiinteistöä palvelevia pelastusteitä, vaan niiden rakenta-
minen ja kunnossapito kuuluu kiinteistön omistajille. Sekä ylläpitovas-
tuiden että maisematekijöiden kannalta on selkeämpää, että pelastus-
reitit sijaitsevat tontin alueella.

Kanavan länsipuolella olevalle kadulle on esitetty istutettavaksi puurivi, 
mutta puille varattu tila on riittämätön. Kun myös kunnallistekniikka on 
sijoitettu kadulle erittäin ahtaasti, on puurivi syytä jättää pois tai vaih-
toehtoisesti katualuetta on levennettävä. Tonttikaduille ei pääsääntöi-
sesti istuteta puita. Laitteiden ja johtojen sijoittaminen siltojen kohdalle 
tulee tutkia tarkemmin. Yleisesti näyttää siltä, että katualueet kyseessä 
olevalla kohdalla ovat liian kapeat.

Asemakaavassa esitetyt likimääräiset maanpinnan korot tulee tarkistaa 
toteutettavuuden kannalta. Itäisen saaren keskimmäisen kadun päässä 
on aukioksi varattu alueen osa, josta on kulkuyhteys laiturille. Yhteys 
on vaikeasti toteutettavissa esteettömänä, eikä siihen jää siinä tapauk-
sessa varsinaista aukiotilaa. Kadun päähän tulee varata tilaa kääntö-
paikalle.

Venesataman (LV) ja sille varattujen autopaikkojen korttelialueen (LPA) 
välinen alue tulee sisällyttää yhtenäisenä osana LV-alueeseen, koska 
alue palvelee ensisijaisesti venesataman liikennettä. Rantarakenteiden 
toiminnallisen ja arkkitehtonisen ilmeen kannalta on eduksi, että alue 
suunnitellaan ja rakennetaan yhtenä kokonaisuutena. Ranta-alueen 
hallintorajojen tulee olla selkeitä kokonaisuuksia, jolloin myös rakenta-
misen ja kunnossapidon vastuurajat ovat selkeät.

Kaava-alueen läpi kulkevan kanavan itäpuolelle tulee myös esittää 
merkintä tukimuurista, joka on sijoitettava tontille. Rakentamistapaoh-
jeessa tulee antaa määräyksiä muurien ulkoasusta ja rakenteesta, jotta 
ne toteutuvat yhtenäisenä koko kanavan alueella, sekä yksittäisten 
tonttien, että yleisten alueiden kohdalla.

K/s-tontti ja sen
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Länsirantaa myötäilevän puistoon on suunniteltu liike- toimistotilojen 
korttelialue, jolle saa rakentaa saunan ja liiketiloja (K/s). Asemakaavas-
sa on esitettävä, että VP-alueelle sijoitettava ajoyhteys kuuluu tontin ra-
kentamis- ja kunnossapitovastuulle. 

K/s-tontilta on esitetty varaus huoltotunnelille, joka johtaa viereiselle AK 
-tontille. Huoltotunnelivaraus sijaitsee VP -alueella. Yleisillä alueilla tuli-
si välttää vaakasuuntaisten hallintarajoja. Huoltotunnelin rakenteiden 
yläpinnan tulee sijaita vähintään 1-2 metrin syvyydessä. Mitoitus tulee 
vielä tarkistaa muun muassa alueelle mahdollisesti sijoitettavien laittei-
den ja johtojen mukaan. Tunnelin toteutettavuus, kustannukset ja edel-
lytettävät korkeudet tulee selvittää ennen kaavan eteenpäin viemistä. 
Mikäli tunneli toteutetaan, tulee sen yläpuolella olevan puistoalueen 
kunnossapidon kuulua rasitteena tunnelin omistajalle. Tunnelin mah-
dolliset korjaustyöt tulee toteuttaa siten, ettei kaupungille tule toimenpi-
teistä mitään kustannuksia tai muita seuraamuksia. 

Liike- ja toimistotilojen korttelialueelle (K/s) tulee varata riittävästi tilaa 
autopaikoille. Rakennusviraston mielestä katualueelle ei voi varata ni-
mettyjä tonttien pysäköintipaikkoja, sillä alueella tulee olemaan pulaa 
julkisista pysäköintipaikoista. Myös puiston käyttäjille tulee varata riittä-
vä pysäköintialue. 

Viher- ja vesialueet

Puistoa ei tule esittää pengertäytölle alueen luoteiskulmassa. Puiston 
eteläosassa rantaviiva ei kaikissa kohdin seuraa nykyistä maa-aluetta, 
vaan nykyinen niemenkärki on esitetty vesialueena.

Puistossa sijaitsevien säiliöiden perustusten muotoilua puiston osaksi 
ei tule määritellä asemakaavassa, vaan puisto suunnitellaan myöhem-
mässä vaiheessa kokonaisuutena. Eteläisin säiliön perustus on purettu, 
joten sen säilytysmerkintä tulee poistaa myös asemakaavasta. Kaikki 
puistoon ja venelaiturien yhteyteen merkityt puin ja pensain istutettavat 
alueet tulee merkitä ohjeellisiksi. 

Veden vaihtuvuus kapeassa ja matalavetisessä kanavassa tulee tarkis-
taa. Veden vaihtuvuuden varmistaminen ja mahdollinen lisäkierrätystar-
ve tulee tutkia, jotta vältyttäisiin ikäviltä leväongelmilta. Kanava näyttää 
ainakin osittain liian kapealta ja matalalta, jotta veden vaihtuvuus olisi 
riittävä.  Myös kasvillisuus- ja rantarakenteiden vaatima tila ja toteutet-
tavuus tulee ottaa huomioon. Matalassa vedessä ruovikkoistutukset le-
viävät nopeasti peittäen vesipinnan kauttaaltaan. Kanavaa mitoittaessa 
on huolehdittava myös rakenteiden ylläpidettävyydestä ja mahdollistaa 
jatkossa kasvillisuuden hoidon (esimerkiksi ruovikoiden niitto) edellyttä-
mät toimenpiteet.
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Lisätiedot
Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

birgitta.rossing(a)hel.fi
Eila Suojala, projektinjohtaja, puhelin: 310 39786

eila.suojala(a)hel.fi

Helsingin Satama -liikelaitos 16.1.2014

HEL 2012-000225 T 10 03 03

Helsingin Satamalla ei ole asiaan huomautettavaa.

Lisätiedot
Satu Lehtonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: +358931033527

satu.lehtonen(a)hel.fi

Opetusvirasto 8.1.2014

HEL 2012-000225 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt opetusvirastolta lausuntoa 
Kruunuvuorenrannan eteläkärkeen sijoittuvan merellisen asuinalueen, 
Koirasaarten, asemakaavaluonnoksesta. 

Alueelle suunnitellaan kerros- ja pientaloja. Rantapuiston reunaan on 
suunniteltu nauhamainen kerrostalorivistö. Tiiviisti rakennetut pientalo-
korttelit sijoittuvat alueen keski- ja itäosaan kanavan molemmille puolil-
le suojaan Kruunuvuorenselän tuulilta. Osa kanavan varteen sijoittuvis-
ta kaupunkipientaloista ja kerrostaloista on omarantaisia. Lähes kaikis-
ta asunnoista on merinäköala tai näkymä kanavaan. Alueelle rakenne-
taan 52 450 k-m2 asuntoja, mikä vastaa noin 1 300 asukasta.

Lausuntonaan opetusvirasto toteaa että Kruunuvuorenranta on kaiken 
kaikkiaan mitoitettu n. 11 000  asukkaalle. Kruunuvuorenrannan perus-
koulu-, liikunta-, päiväkoti- ja leikkipuistopalvelut  sijoittuvat pääasiassa 
viereiselle  Haakoninlahden alueelle. Opetusvirastolla ei ole muuta lau-
suttavaa tässä vaiheessa.

Lisätiedot
Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

kaisa.nuikkinen(a)hel.fi

Talous- ja suunnittelukeskus Kehittämisosasto 19.10.2012
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HEL 2012-000225 T 10 03 03

Talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosasto ei anna asiasta lau-
suntoa.

Lisätiedot
Merja Lehikoinen, suunnittelusihteeri, puhelin: 310 36121

merja.lehikoinen(a)hel.fi

Toimitusjohtaja 2.3.2012

HEL 2012-000225 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavan muutosta 
Koirasaaren alueelle. Suunnittelualue sijaitsee Laajasalossa (49. kau-
punginosa) Tahvonlahden osa-alueella. Suunnittelualueeseen kuuluu 
Laajasalon öljysataman eteläosassa sijaitseva Koirasaari sekä sitä ym-
päröivä vesialue. 

Alue on St1 Oy:n öljysatama-aluetta, jolla on teräsrakenteisia öljysäiliöi-
tä sekä niihin liittyviä rakenteita. Maaperää ja rantoja on louhittu ja 
muokattu voimakkaasti teollisuus- ja satamatoimintojen tarpeisiin. Tä-
mänhetkisen käsityksen mukaa säiliöt puretaan v. 2012 aikana ja 
St1puhdistaa maaperän. 

Nykyistä Koirasaarta on tarkoitus laajentaa meritäytöllä. Lisäksi on tar-
koitus tehdä uusi täyttö-saari Koirasaaren itäpuolelle. Näiden väliin jää 
vesiaihe. Täyttösaareen sijoittuu venesatama. Koirasaaren länsirannal-
le on suunniteltu vallipuisto, jossa pyritään hyödyntämään vanhoja öljy-
sataman rakenteita. Puisto toimii puskurivyöhykkeenä Suomenlinnaan 
päin. Alueelle suunnitellaan kerros- ja pientaloja. Alueesta on tarkoitus 
järjestää arkkitehtuurikilpailu kaavoituksen pohjaksi vuoden 2012 aika-
na. Alueelle rakennetaan noin 45 000 k-m² asuntoja ja noin 500 k-m² 
toimitiloja. 

Mielipiteet suunnittelun lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointisuunni-
telmasta on pyydetty toimittamaan viimeistään 5.3.2012.

Lausuntonaan terveyskeskus esittää seuraavaa: 

Terveyskeskus pitää tärkeänä ympäristön terveellisyyden ja turvallisuu-
den parantamiseen liittyviä toimenpiteitä ja niiden toteutuksen seuran-
taa. Asuin- ja puistoalueet sekä venesatama reitteineen tulee suunnitel-
la helposti savutettaviksi ja esteettömiksi. Alueen terveysasema sijait-
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see Laajasalon keskuksessa. Kruunuvuorenrantaan suunniteltujen 
joukkoliikenteen bussiyhteyksien avulla Laajasalon terveyspalvelut tu-
lee olla helposti savutettavissa.

Lisätiedot
Sipiläinen Pirjo, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi
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§ 91
Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2016-003851, 2016-003857

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

 Valtuutettu Yrjö Hakasen ym. valtuustoaloite työehtosopimusten 
noudattamisesta avustajia välittävissä ostopalveluissa

 Valtuutettu Leo Straniuksen ym. valtuustoaloite pyöräväylästä Pasi-
lan ja Vallilanlaakson väliseen hylättyyn junatunneliin

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle val-
misteltavaksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 82
Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade konstatera att sammanträdet var lagligen 
sammankallat och beslutsfört.

Namnupprop och förhinder

Ordföranden konstaterade att förhinder för detta sammanträde har an-
mälts av de ledamöter som är antecknade som frånvarande på närva-
rolistan och att de ersättare som framgår av listan har kallats i deras 
ställe.

Laglighet och beslutsförhet

Ordföranden konstaterade att stadsfullmäktiges sammanträde utlysts i 
den ordning kommunallagen och stadsfullmäktiges arbetsordning förut-
sätter. Enligt namnuppropet är minst två tredjedelar av ledamöterna 
närvarande. På grundval av det ovanstående konstaterade ordföran-
den att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutsfört.

Bilagor

1 Läsnäololista

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar konstatera vilka ledamöter som anmält för-
hinder och vilka ersättare som inträder i deras ställe, förrätta namnupp-
rop och konstatera att sammanträdet är lagligt och beslutsfört.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 83
Val av protokolljusterare

Beslut

På förslag av ordföranden valdes ledamöterna Yrjö Hakanen och Laura 
Finne-Elonen till protokolljusterare med ledamöterna Pentti Arajärvi och 
Nina Huru 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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§ 84
Arrendegrunder och inkluderande av en köpoption i arrendeavtalet 
för kontors- och hotelltomter (Västra hamnen, tomterna 20 och 21 i 
kvarteret 20007, Busholmskajen 1, Wood City)

HEL 2015-005050 T 10 01 01 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

A

bemyndiga fastighetsnämnden att utarrendera tomten 20007/20 (091-
020-0007-20, Busholmskajen 1, yta 4 816 m²) och tomten 20007/21 
(091-020-007-21, Busholmskajen 3, yta 1 398 m²) till 31.12.2075 på föl-
jande villkor:

1

Årsarrendet för kontorstomten för träbyggande 20007/20 bestäms så 
att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 
1951 = 100” motsvaras av priset 33 euro per kvadratmeter våningsyta.

2

Årsarrendet för hotelltomten för träbyggande 20007/21 bestäms så att 
poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 
= 100” motsvaras av priset 27,30 euro per kvadratmeter våningsyta.

3

I övrigt gäller villkoren i arrendeavtalsblanketten för affärs- och kontors-
områden och av nämnden eventuellt föreskrivna tilläggsvillkor.

B

bemyndiga stadsplaneringsnämnden att sälja tomten 20007/20 (091-
020-0007-20, Busholmskajen 1, yta 4 816 m²) och tomten 20007/21 
(091-020-007-21, Busholmskajen 3, yta 1 398 m²) till tomtens arrende-
tagare på följande villkor:

1

Priset för kontorstomten bestäms så att poängtalet 100 för det officiella 
levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 33 
euro per kvadratmeter våningsyta. Köpesumman bestäms utifrån ett à-
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pris justerat enligt det vid tidpunkten för köpet senast offentliggjorda in-
dexpoängtalet.

En årlig ränta på två (2) % läggs till den totala köpesumman för tiden 
mellan undertecknandet av det långfristiga arrendeavtalet och under-
tecknandet av köpebrevet.

2

Priset för hotelltomten bestäms så att poängtalet 100 för det officiella 
levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 
27,30 euro per kvadratmeter våningsyta. Köpesumman bestäms utifrån 
ett à-pris justerat enligt det vid tidpunkten för köpet senast offentliggjor-
da indexpoängtalet.

En årlig ränta på två (2) % läggs till den totala köpesumman för tiden 
mellan undertecknandet av det långfristiga arrendeavtalet och under-
tecknandet av köpebrevet.

3

Köprätten gäller i tre år från och med undertecknandet av det långfristi-
ga arrendeavtalet, dock längst till 31.12.2020.

4

I övrigt gäller stadens vedertagna försäljningsvillkor och av nämnden 
eventuellt föreskrivna tilläggsvillkor.

Behandling

Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att 
det under diskussionen hade framställts ett understött förslag, vars 
godkännande hade inneburit att behandlingen av ärendet avbryts. Ord-
föranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina ytt-
randen till frågan om återremiss av ärendet till stadsstyrelsen.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde ord-
föranden såsom redogörelse att ledamoten Jape Lovén understödd av 
ledamoten Yrjö Hakanen under diskussionen hade föreslagit att stads-
fullmäktige skulle besluta återremittera ärendet till stadsstyrelsen för ny 
beredning utan köpoption.

Redogörelsen befanns vara riktig.

1 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröst-
ningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet röstar 
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ja; vinner nej, har ledamoten Jape Lovéns förslag om återremiss god-
känts.

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning utan köpoption.

Ja-röster: 69
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschnei-
der, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, 
Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasa-
lo, Nina Huru, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma 
Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, 
Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto 
Lehtipuu, Harri Lindell, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Petra Malin, 
Silvia Modig, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Jarmo Nie-
minen, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, Jan D Oker-Blom, Hannu Oska-
la, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, 
Dennis Pasterstein, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, 
Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tu-
omas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, 
Jukka Relander, Wille Rydman, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Jo-
hanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Sanna 
Vesikansa, Tuulikki Vuorinen, Ville Ylikahri

Nej-röster: 11
Pentti Arajärvi, Yrjö Hakanen, Rene Hursti, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ing-
ervo, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Jape Lovén, 
Sami Muttilainen, Pertti Villo

Blanka: 3
Mari Rantanen, Tomi Sevander, Anna Vuorjoki

Frånvarande: 2
Matti Enroth, Thomas Wallgren

Stadsfullmäktige hade beslutat fortsätta behandlingen av ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Katri Erroll, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Bilagor

1 Sijaintikartta
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12246 kartta, päivätty 
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10.12.2013, muutettu 9.5.2014
3 Tonttijako 12560

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Det föreslås att arrende- och försäljningsgrunder fastställs för kontors- 
och hotelltomterna i kvarteret Wood City, som byggs i trä på Bushol-
men. Priset per kvadratmeter för kontorstomten föreslås motsvara 
ca 630 euro och för hotelltomten ca 520 euro.

Föredragandens motiveringar

Uppgifter om projektet

På tomterna 18, 20 och 21 i kvarteret 20007 planeras en helhet byggd i 
trä, som består av bostäder, kontor, hotell och en parkeringsanläggning 
för alla tre tomter. ATT ansvarar för bostadsbyggandet. Ansvaret för 
byggandet av kontors- och hotelltomterna och parkeringsanläggningen 
är hos SRV. Samarbetspartnern Stora Enso bidrar till projekten med 
kunskaper i träbyggande.

Detaljplane- och tomtuppgifter

Tomterna ingår i området för detaljplan nr 12246. Detaljplanen godkän-
des i stadsfullmäktige 4.6.2014 och trädde i kraft 18.7.2014.

Tomten 20007/20 har en yta på 4 816 m² och kontorsbyggrätt på 
12 800 m² vy och byggrätt för en parkeringsanläggning på 5 300 m². Ho-
telltomten 20007/21 har en yta på 1 398 m² och byggrätt på 
6 200 m² vy.

Arrendetid

Arrendetiden föreslås vara cirka 60 år, till utgången av år 2075.

Arrendets belopp

Enligt arrendegrunderna som föreslås för kontorstomten 20007/20 be-
stäms årsarrendet så att poängtalet 100 för det officiella levnadskost-
nadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 33 euro per 
kvadratmeter våningsyta. I prisnivån 1/2016 (index 19,06) är priset per 
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kvadratmeter cirka 630 euro. Enligt det ovannämnda blir årsarrendet i 
nuläget cirka 403 000 euro.

Enligt arrendegrunderna som föreslås för hotelltomten 20007/21 be-
stäms årsarrendet så att poängtalet 100 för det officiella levnadskost-
nadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 27,30 euro per 
kvadratmeter våningsyta. I prisnivån 1/2016 (index 19,06) är priset per 
kvadratmeter cirka 520 euro. Enligt det ovannämnda blir årsarrendet i 
nuläget cirka 138 000 euro.

De föreslagna priserna grundar sig på en extern bedömning som 
tomtavdelningen haft tillgång till.

Referensuppgifter

Stadsfullmäktige har 14.9.2011 (§ 157) tillstyrkt arrendegrunder och en 
köpoption för en kontorstomt (Aitio Business Park) på Mannerheimvä-
gen 113 i Brunakärr. Enligt arrendegrunderna bestäms årsarrendet och 
tomtens försäljningspris så att poängtalet 100 för det officiella levnads-
kostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 32 euro per 
kvadratmeter våningsyta, vilket motsvarar 610 euro i den nuvarande 
prisnivån.

Stadsfullmäktige har 26.11.2014 (§ 370) tillstyrkt arrendegrunder för ett 
hotelltorn och kongresscenter på Busholmen. Enligt arrendegrunderna 
bestäms årsarrendet för hotelltornet så att poängtalet 100 för det offici-
ella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 
24,80 euro per kvadratmeter våningsyta, vilket motsvarar 473 euro i 
den nuvarande prisnivån. Hotelltornet och kongresscentret har en 
byggrätt på 21 437 m² vy.

Stadsfullmäktige har 25.8.2010 (§ 185) tillstyrkt arrengrunder för ett 
badhotell i Edesviken. Enligt nämnda beslut bestäms årsarrendet för 
badhotellstomten så att poängtalet 100 för det officiella levnadskost-
nadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 26 euro per 
kvadratmeter våningsyta, vilket motsvarar 495 euro i den nuvarande 
prisnivån. Badhotellstomten i Edesviken har en byggrätt på 
12 300 m² vy.

Köprätt

Arrendetagaren föreslås få en köpoption som gäller båda tomterna. 
Försäljningspriset är detsamma som arrendepriset, men det utökas 
med en årlig ränta på två (2) % från och med undertecknandet av det 
långfristiga arrendeavtalet. Arrendetagaren ska utnyttja optionen inom 
tre år från och med undertecknandet av det långfristiga arrendeavtalet, 
dock senast 31.12.2020. För tillfället är kontorstomtens försäljningspris 
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cirka 8,05 miljoner euro och hotelltomtens försäljningspris cirka 2,76 
miljoner euro.

Till slut

Beslutsförslaget stämmer överens med fastighetsnämndens framställ-
ning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Katri Erroll, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Bilagor

1 Sijaintikartta
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12246 kartta, päivätty 

10.12.2013, muutettu 9.5.2014
3 Tonttijako 12560

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Kiinteistölautakunta

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 16.03.2016 § 79

HEL 2015-005050 T 10 01 01 02

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ären-
det.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Katri Erroll, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 29.02.2016 § 184
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HEL 2015-005050 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

A

oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan tontti 20007/20 (091-020-
0007-20, Jätkäsaarenlaituri 1, pinta-ala 4 816 m²) ja tontti 20007/21 
(091-020-007-21, Jätkäsaarenlaituri 3, pinta-ala 1 398 m²) 31.12.2075 
asti seuraavin ehdoin: 

1

Puurakentamiseen tarkoitetun toimistotontin 20007/20 vuosivuokra 
määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 33 euron suuruista kerrosneliö-
metrihintaa.

2

Puurakentamiseen tarkoitetun hotellitontin 20007/21 vuosivuokra 
määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 27,30 euron suuruista kerrosne-
liömetrihintaa. 

3

Muutoin noudatetaan liike- ja toimistoalueen vuokrasopimuslomakkeen 
ehtoja sekä kiinteistölautakunnan päättämiä lisäehtoja.

B

oikeuttaa kiinteistölautakunnan myymään tontti 20007/20 (091-020-
0007-20, Jätkäsaarenlaituri 1, pinta-ala 4 816 m²) ja tontti 20007/21 
(091-020-007-21, Jätkäsaarenlaituri 3, pinta-ala 1 398 m²) tontin vuo-
kralaiselle seuraavin ehdoin:

1

Toimistotontin hinta perustuu elinkustannusindeksin pistelukua 100 
vastaavaan yksikköhintaan 33 euroa/k-m². Kauppahinta määräytyy 
kaupantekohetkellä viimeksi julkaistun indeksipisteluvun mukaan korja-
tun yksikköhinnan mukaan.
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Kokonaiskauppahintaan lisätään kahden (2) %:n suuruinen vuotuinen 
korko pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen allekirjoittamisen ja kaup-
pakirjan allekirjoittamisen väliseltä ajalta. 

2

Hotellitontin hinta perustuu elinkustannusindeksin pistelukua 100 vas-
taavaan yksikköhintaan 27,30 euroa/k-m². Kauppahinta määräytyy kau-
pantekohetkellä viimeksi julkaistun indeksipisteluvun mukaan korjatun 
yksikköhinnan mukaan.

Kokonaiskauppahintaan lisätään kahden (2) %:n suuruinen vuotuinen 
korko pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen allekirjoittamisen ja kaup-
pakirjan allekirjoittamisen väliseltä ajalta. 

3

Osto-oikeus on voimassa kolme vuotta pitkäaikaisen maanvuokrasopi-
muksen allekirjoittamisesta lukien, kuitenkin kauintaan 31.12.2020 asti. 

4

Muutoin noudatetaan kaupungin vakiintuneita myyntiehtoja sekä kiintei-
stölautakunnan päättämiä lisäehtoja.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 11.02.2016 § 57

HEL 2015-005050 T 10 01 01 02

Kiinteistökartta 49/671 495, Jätkäsaarenlaituri 1 ja 3

Esitys

A

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kiinteistölautakun-
ta oikeutetaan vuokraamaan tontti 20007/20 (091-020-0007-20, Jätkä-
saarenlaituri 1, pinta-ala 4 816 m²) ja tontti 20007/21 (091-020-007-21, 
Jätkäsaarenlaituri 3, pinta-ala 1 398 m²) 31.12.2075 asti seuraavin eh-
doin: 
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1

Puurakentamiseen tarkoitetun toimistotontin 20007/20 vuosivuokra 
määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 33 euron suuruista kerrosneliö-
metrihintaa.

2

Puurakentamiseen tarkoitetun hotellitontin 20007/21 vuosivuokra 
määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 27,30 euron suuruista kerrosne-
liömetrihintaa. 

3

Muutoin noudatetaan liike- ja toimistoalueen vuokrasopimuslomakkeen 
ehtoja sekä kiinteistölautakunnan päättämiä lisäehtoja.

B

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kiinteistölautakun-
ta oikeutetaan myymään tontti 20007/20 (091-020-0007-20, Jätkä-
saarenlaituri 1, pinta-ala 4 816 m²) ja tontti 20007/21 (091-020-007-21, 
Jätkäsaarenlaituri 3, pinta-ala 1 398 m²) tontin vuokralaiselle seuraavin 
ehdoin:

1

Toimistotontin hinta perustuu elinkustannusindeksin pistelukua 100 
vastaavaan yksikköhintaan 33 euroa/k-m². Kauppahinta määräytyy 
kaupantekohetkellä viimeksi julkaistun indeksipisteluvun mukaan korja-
tun yksikköhinnan mukaan.

Kokonaiskauppahintaan lisätään kahden (2) %:n suuruinen vuotuinen 
korko pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen allekirjoittamisen ja kaup-
pakirjan allekirjoittamisen väliseltä ajalta. 

2

Hotellitontin hinta perustuu elinkustannusindeksin pistelukua 100 vas-
taavaan yksikköhintaan 27,30 euroa/k-m². Kauppahinta määräytyy kau-
pantekohetkellä viimeksi julkaistun indeksipisteluvun mukaan korjatun 
yksikköhinnan mukaan.

Kokonaiskauppahintaan lisätään kahden (2) %:n suuruinen vuotuinen 
korko pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen allekirjoittamisen ja kaup-
pakirjan allekirjoittamisen väliseltä ajalta. 
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3

Osto-optio on voimassa kolme vuotta pitkäaikaisen maanvuokrasopi-
muksen allekirjoittamisesta lukien, kuitenkin kauintaan 31.12.2020 asti. 

4

Muutoin noudatetaan kaupungin vakiintuneita myyntiehtoja sekä kiintei-
stölautakunnan päättämiä lisäehtoja.

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Hanneli Alho, kiinteistölakimies, puhelin: 310 64159

hanneli.alho(a)hel.fi
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§ 85
Val av ledamot i ungdomsnämnden

HEL 2016-002853 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

1. bevilja Sirkku Ingervo avsked från förtroendeuppdraget som le-
damot i ungdomsnämnden

2. välja Jussi Chydenius till ledamot i ungdomsnämnden för den 
mandattid som slutar vid utgången av maj 2017.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt konstatera att Marlon Moilanen 
blir personlig ersättare för den nya ledamoten i ungdomsnämnden.

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 före-
slagit att Jussi Chydenius skulle väljas till ny ledamot i ungdomsnämn-
den.  

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1 Sirkku Ingervon eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar
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1. bevilja Sirkku Ingervo avsked från förtroendeuppdraget som le-
damot i ungdomsnämnden

2. välja __________________ till ledamot i ungdomsnämnden för 
den mandattid som slutar vid utgången av maj 2017.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt konstatera att Marlon Moilanen blir 
personlig ersättare för den nya ledamoten i ungdomsnämnden.

Stadsfullmäktige beslutar dessutom justera protokollet omedelbart vad 
detta ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 11.12.2013 (§ 438) Sirkku Ingervo till ledamot i 
ungdomsnämnden för den mandattid som utgår med år 2016. Sirkku 
Ingervo anhåller 7.3.2016 om avsked från förtroendeuppdraget som le-
damot i ungdomsnämnden.

Enligt 38 § i kommunallagen (365/1995) kan den som har giltiga skäl 
avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den förtroendeval-
da 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 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 Sirkku Ingervon eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Nuorisolautakunta
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Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 21.03.2016 § 242

HEL 2016-002853 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Sirkku Ingervolle eron nuorisolautakunnan jäsenen 
luottamustoimesta ja

2. valita __________________ jäseneksi nuorisolautakuntaan vuo-
den 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää todeta, että uuden jäsenen hen-
kilökohtaisena varajäsenenä kiinteistölautakunnassa on Marlon Moila-
nen.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää todeta, että uuden jäsenen hen-
kilökohtaisena varajäsenenä nuorisolautakunnassa on Marlon Moila-
nen.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättä tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Hallintolain 51 §:n mukainen 
kirjoitusvirheen korjaus lautakun-
nan nimessä, LSM, 30.3.2016
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§ 86
Ändring av indelningen i röstningsområden

HEL 2016-001835 T 00 00 01

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag änd-
ra indelningen i röstningsområden, som stadsfullmäktige fastställde 
27.4.2005 och ändrade 9.4.2008, 7.4.2010 och 24.4.2013, så att röst-
ningsområdena nedan får den angivna omfattningen.

6B
Västra hamnen, delområdet Busholmen, småområdena 1, 2 och 6

12C
Åshöjden, delområdet Alphyddan, kvarteren 12370 och 12374–12376 i 
småområde 1 och dessutom småområde 2; Åshöjden, delområdet Ås, 
kvarteren 12352, 12355, 12356, 12364 och 12365 i småområde 0 

12D
Vallgård, delområdet Vallgård, småområde 1; Åshöjden, delområdet 
Alphyddan, småområde 1 utom kvarteren 12370 och 12374–12376

13B
Främre Tölö, delområdet Främre Tölö, småområde 1 utom kvarteren 
13404, 13408, 13409, 13417 och 13426; Kampen, delområdet Kam-
pen, kvarteret 4013 i småområde 8 

13C
Främre Tölö, delområdet Främre Tölö, småområde 2 utom kvarteren 
13425, 13439 och 13449

13D
Främre Tölö, delområdet Främre Tölö,  kvarteren 13439 och 13449 i 
småområde 2 och dessutom småområde 5

17A 
Böle, delområdet Västra Böle, småområde 1 och kvarteren 17076–
17079, 17095 och 17096 i småområde 2 

17C
Böle, delområdet Mellersta Böle, småområdena 1 och 2; Böle, delom-
rådet Västra Böle, småområde 2 utom kvarteren 17076–17079, 17095 
och 17096 och dessutom småområde 3; Böle, delområdet Västra Böle, 
småområde 2; Böle, delområdet Norra Böle; Åggelby, delområdet Mån-
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sasparken, den del av småområde 0 som ligger söder om Krämerts-
skogsvägen

21A
Hermanstad, delområdet Hermanstadsbacken, småområde 1 utom 
kvarteren 21652, 21653, 21656, 21657, 21660, 21663 och 21665 och 
dessutom småområde 3

21B
Hermanstad, delområdet Hermanstadsbacken, kvarteren 21652, 
21653, 21656, 21657, 21660, 21663 och 21665 i småområde 1 och 
dessutom småområde 2; Hermanstad, delområdet Byholmen, småom-
rådena 1 och 2; Hermanstad, delområdet Hermanstadsstranden, de 
delar av småområdena 1 och 2 som ligger i Hermanstad

28B
Åggelby, delområdet Dammen, kvarteret 28299 i småområde 8; Åggel-
by, delområdet Krämertsskog, småområdena 1 och 2; Åggelby, delom-
rådet Månsasparken, småområde 0 utom den del som ligger söder om 
Krämertsskogsvägen; Åggelby, delområdet Månsas, kvarteren 28212, 
28213, 28273–28275 och 28277–28290 i småområde 1 och dessutom 
småområde 3

33E
Kårböle, delområdet Magnuskärr, småområdena 1 och 2

33F 
Kårböle, delområdet Hongasmossa; Kårböle, delområdet Malmgård, 
kvarteren 33285–33296 i småområde 2 och dessutom småområde 5

33G 
Kårböle, delområdet Malmgård, småområde 2 utom kvarteren 33285–
33296 och dessutom småområde 4

37B  
Bocksbacka, delområdet Bocksbacka, kvarteren 37026, 37027, 37029–
37031, 37033, 37041, 37043, 37057 och 37080–37086 i småområde 1 
och dessutom småområdena 2 och 3

38D 
Malm, delområdet Malms flygfält, småområde 1, den del av småområ-
de 2 som ligger öster om Malmbågen och dessutom småområde 3; 
Malm, delområdet Nedre Malm, småområde 1 utom kvarteren 38072–
38075, 38094, 38095, 38222–38224, 38226 och 38229 och dessutom 
kvarteren 38076, 38078–38083 och 38210 i småområde 4
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38E 
Malm, delområdet Nedre Malm, kvarteren 38072–38075, 38095, 
38222–38224, 38226 och 38229 i småområde 1, småområdena 2 och 
3, småområde 4 utom kvarteren 38076, 38078–38083 och 38210 och 
dessutom småområde 5; Malm, delområdet Malms flygfält, småområde 
4; Malm, delområdet Tattaråsen

43D 
Hertonäs, delområdet Kasberget, kvarteren 43205–43210, 43216 och 
43230 i småområde 1, kvarteren 43201–43204, 43226 och 43227 i 
småområde 2 och dessutom småområde 3; Hertonäs, delområdet Her-
tonäs företagsområde, småområde 2

43E 
Hertonäs, delområdet Kasberget, småområde 1 utom kvarteren 
43205–43210, 43216 och 43230 och småområde 2 utom kvarteren 
43201–43204, 43226 och 43227; Hertonäs, delområdet Hertonäs före-
tagsområde, småområde 1

43F 
Hertonäs, delområdet Hertonäs strand, kvarteren 43244–43259, 
43261–43263, 43265, 43267, 43276 och 43282 i småområde 1 och 
dessutom småområde 2

49A 
Degerö, delområdet Uppby, småområdena 1 och 4; Degerö, delområ-
det Turholm, småområde 1; Degerö, delområdet Kronbergsstranden, 
småområde 2

49B 
Degerö, delområdet Uppby, småområdena 2 och 3 

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt om nya röstningsområden med 
beteckningarna 6C, 33H, 39D och 49E och den nedan angivna omfatt-
ningen.

6C 
Västra hamnen, delområdet Busholmen, småområdena 3, 4, 5 och 7

33H 
Kårböle, delområdet Kungseken, småområdena 1 och 2; Kårböle, del-
området Håkansåker, småområdena 2 och 3

39D 
Malm, delområdet Malms flygfält, småområde 2 utom den del som lig-
ger öster om Malmbågen; Malm, delområdet Nedre Malm, kvarteret 
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38094 i småområde 1; Staffansby, delområdet Mosabacka, småområ-
de 6

49E 
Degerö. delområdet Uppby, småområde 7; Degerö, delområdet Tur-
holm, småområde 2; Degerö, delområdet Kronbergsstranden, småom-
rådena 1, 3, 4, 5, 6 och 7

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Veera Reuna, sekreterare i centralvalnämnden, telefon: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi
Timo Lindén, stf. biträdande stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Väestörekisterikeskuksen kirje äänestysaluejaon muuttamisesta
2 Äänestysalueet 6B 6C kartta muutoksista
3 Äänestysalueet 33E 33H kartta muutoksista
4 Äänestysalueet 37B 38D 38E 39D kartta muutoksista
5 Äänestysalueet 49A 49B 49E kartta muutoksista
6 Äänestysalueet 17A 17C 28B kartta muutoksista
7 Äänestysalueet 33F 33G kartta muutoksista
8 Äänestysalueet 21A 21B kartta muutoksista
9 Äänestysalueet 12C 12D kartta muutoksista
10 Äänestysalueet 13B 13C 13D kartta muutoksista
11 Äänestysalueet 43D 43E 43F kartta muutoksista
12 Helsingin äänestysaluejakokartta 2016.pdf

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Följande ingår i 8 § i vallagen: "Röstningsområde är kommunen, om 
det inte är nödvändigt att dela in den i flera röstningsområden. Beslut 
om röstningsområdena fattas av fullmäktige." Beslut om röstningsstäl-
lena i röstningsområdena fattas av kommunstyrelsen.  

Fullmäktige måste på basis av vallagen fatta beslut om röstningsområ-
dena senast i april för att indelningen i röstningsområden ska gälla vid 
val som förrättas den 15 oktober samma år och senare. Befolkningsre-
gistercentralen meddelar i en skrivelse (bilaga 1) att magistraten i år 
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ska underrättas om ändringar i indelningen i röstningsområden senast 
28.4.2016. Fullmäktige ska enligt vallagen bestämma till vilket röst-
ningsområde de personer hör som i befolkningsdatasystemet inte har 
antecknats vid någon fastighet.

Stadsfullmäktige fastställde indelningen av Helsingfors i röstningsområ-
den 27.4.2005 och ändrade indelningen 9.4.2008, 7.4.2010 och 
24.4.2013. Helsingfors är indelat i 163 röstningsområden på basis av 
stadsfullmäktiges beslut 24.4.2013. Till röstningsområde 90A hör per-
soner utan permanent adress och till röstningsområde 90B personer 
med hemkommun utomlands.

Vallagen innehåller ingen bestämmelse som begränsar antalet röstbe-
rättigade i ett röstningsområde. Kommunen får självständigt besluta om 
sin indelning i röstningsområden, eftersom det anses att kommunen 
själv bäst kan bestämma det antal röstningsområden som behövs. Ett 
alltför litet antal röstningsområden kan förlänga den tid det tar för väljar-
na att komma till röstningsstället och förorsaka rusning. Ett alltför stort 
antal röstningsområden höjer å andra sidan kostnaderna.

När förslag till ny indelning av Helsingfors i röstningsområden utarbetas 
är en av utgångspunkterna att ett röstningsområde med fler än 4 000 
röstberättigade är oändamålsenligt stort. Ett genomsnitt på 2 500–3 
800 röstberättigade i ett röstningsområde är lämpligt för att röstnings-
förrättningen inte ska bli långsam och rusning uppstå. En annan ut-
gångspunkt för indelningsförslag är att det ska göras så få ändringar i 
röstningsområdena som möjligt och att stadsdelsgränsen inte i onödan 
ska överskridas för ett enskilt röstningsområde. Till följd av detta finns 
det drygt 20 röstningsområden med färre än 2 500 röstberättigade. 
Dessutom anses det vara ändamålsenligt att Sandhamn och Sveaborg 
utgör separata röstningsområden trots att antalet röstberättigade är litet 
(350–600).

Det aktuella förslaget till ny indelning i röstningsområden har utarbetats 
med beaktande av flera olika prognoser för befolkningsmängden och 
byggandet i Helsingfors, bl.a. faktacentralens prognos för befolkningen 
i de enskilda delområdena, den framtida planläggningssituationen vid 
stadsplaneringskontoret vad enskilda områden beträffar och de bygg-
projekt som bostadsproduktionsbyrån inleder. Utgående från dessa 
uppgifter har det utretts i vilka röstningsområden antalet röstberättigade 
kommer att öka så mycket att ökningen inverkar på indelningen i röst-
ningsområden. Det har då övervägts om delar av alltför stora röstnings-
områden kan överföras till intilliggande områden såvida dessa inte själ-
va är tillväxtområden eller om områdena bör tudelas så att det bildas 
nya röstningsområden.
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Centralvalnämnden framhöll vid ett möte 8.3.2016 med hänvisning till 
källorna ovan att indelningen i röstningsområden bör ändras på så sätt 
bettäffande fyra röstningsområden att nya områden bildas. Det är fråga 
om Busholmen, Håkansåker/Magnuskärr, Malm och Degerö.

Ett nytt röstningsområde 6C föreslås bli bildat på Busholmen för att det 
nuvarande röstningsområdet 6B inte ska bli för stort när antalet väljare 
ökar. Ändringarna framgår av bilaga 2.

Röstningsområdet Håkansåker/Magnuskärr har nu beteckningen 33E. 
Bostadsområdet Kungseken är under utbyggnad i norra delen av områ-
det. När det blir klart ökar antalet väljare i det nuvarande röstningsom-
rådet 33E, och detta röstningsområde föreslås därför bli två röstnings-
områden, 33E och 33H. Det är norra delen av det nuvarande området 
med beteckningen 33E som får den nya beteckningen 33H (bilaga 3). 

Uppgifter om antalet röstberättigade i de olika röstningsområdena visar 
att befolkningsökningen har varit kraftig i Malm, särskilt öster om stam-
banan. Dessutom ökar bostadsbeståndet kontinuerligt. Nedre Malm fö-
reslås därför få ett nytt röstningsområde genom att två nuvarande om-
bildas till tre (bilaga 4), närmare bestämt genom att ett nytt röstnings-
område 39D tillkommer i norr och nuvarande 38D och 38E blir mindre.  

Dessutom föreslås ett nytt röstningsområde 49E bli bildat i Kronbergs-
stranden på Degerö. Ändringarna framgår närmare av bilaga 5.

Det föreslås alltså att fyra nya röstningsområden ska bildas i Helsing-
fors för att röstningsområdena i och intill delar av Helsingfors med kraf-
tigt växande befolkning ska få en lämplig storlek. Alltför stora röstnings-
områden undviks på detta sätt, vilket bl.a. betyder att arbetsbördan blir 
lättare för valnämnderna och röstningsförrättningen betydligt snabbare.

Utöver att nya röstningsområden bildas bör gränserna för röstningsom-
råden justeras i Böle, Främre Tölö, Malmgård, Kasberget, Vallgård och 
Hermanstad. De föreslagna ändringarna framgår av bilagorna 6–11, 
och den nya omfattningen framgår av beslutsförslaget.

Syftet med justeringarna i fråga om röstningsområden i Böle är att före-
gripa förändringar som har att göra med byggandet i Böle (bilaga 6). 
Vad Malmgård beträffar justeras röstningsområdena för att de ska få 
en jämnare storlek och byggandet i Hongasmossa i norr bli beaktat (bi-
laga 7). Det anses vara ändamålsenligt att gränsen mellan röstnings-
områdena 21A ja 21B i Böle justeras så att 21A blir något mindre än 
nu. Röstningsområdena får då en jämnare storlek, tack vare vilket röst-
ningen blir smidigare i båda (bilaga 8). Verkstadsområdet i Vallgård har 
byggts ut betydligt, och gränserna mellan röstningsområdena bör där-
för justeras. Verkstadsområdet ligger i röstningsområde 12D. Om grän-



Helsingfors stad Protokoll 6/2016 136 (240)
Stadsfullmäktige

Kj/5
30.03.2016

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

sen justeras så att det intilliggande röstningsområdet 12C får en del av 
röstningsområde 12D blir båda lämpligt stora (bilaga 9). 

Dessutom föreslås två ändringar av teknisk natur som gör röstningsom-
rådena klarare i Främre Tölö (bilaga 10) och Kasberget (bilaga 11). 

De ändrade och de nya röstningsområdena framgår närmare av be-
slutsförslaget och gränserna mellan röstningsområdena av en karta 
över indelningen i röstningsområden i Helsingfors (bilaga 12). Varje en-
skild ändring är angiven på en karta över området i fråga (bilagorna 2–
11). Antalet röstningsområden föreslås öka med 4, till 167. I övrigt för-
blir indelningen i röstningsområden oförändrad.  

Det kan ytterligare nämnas att personer utan permanent adress hör till 
röstningsområde 90A och personer med hemkommun utomlands (ut-
landsfinländare) till röstningsområde 90B. Förfarandet är alltså detsam-
ma som hittills.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Veera Reuna, sekreterare i centralvalnämnden, telefon: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi
Timo Lindén, stf. biträdande stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Väestörekisterikeskuksen kirje äänestysaluejaon muuttamisesta
2 Äänestysalueet 6B 6C kartta muutoksista
3 Äänestysalueet 33E 33H kartta muutoksista
4 Äänestysalueet 37B 38D 38E 39D kartta muutoksista
5 Äänestysalueet 49A 49B 49E kartta muutoksista
6 Äänestysalueet 17A 17C 28B kartta muutoksista
7 Äänestysalueet 33F 33G kartta muutoksista
8 Äänestysalueet 21A 21B kartta muutoksista
9 Äänestysalueet 12C 12D kartta muutoksista
10 Äänestysalueet 13B 13C 13D kartta muutoksista
11 Äänestysalueet 43D 43E 43F kartta muutoksista
12 Helsingin äänestysaluejakokartta 2016.pdf

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 21.03.2016 § 243
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HEL 2016-001835 T 00 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa kaupunginvaltuuston 27.4.2005 
vahvistamaa sekä 9.4.2008, 7.4.2010 ja 24.4.2013 muuttamaa äänes-
tysaluejakoa siten, että jäljempänä mainittujen äänestysalueiden rajoja 
tarkistetaan seuraavasti: 

6B
Länsisataman kaupunginosan Jätkäsaaren osa-alueen pienalueet 1, 2 
ja 6.

12C
Alppiharjun kaupunginosan Alppilan osa-alueen pienalueen 1 korttelit 
12370, 12374-12376 ja pienalue 2 sekä Alppiharjun kaupunginosan 
Harjun osa-alueen pienalueen 0 korttelit 12352, 12355, 12356, 12364, 
12365.

12D
Vallilan kaupunginosan Vallilan osa-alueen pienalue 1 sekä Alppiharjun 
kaupunginosan Alppilan osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortte-
leita 12370, 12374-12376.

13B
Etu-Töölön kaupunginosan Etu-Töölön osa-alueen pienalue 1 lukuun 
ottamatta kortteleita 13404, 13408, 13409, 13417, 13426 sekä Kampin 
kaupunginosan Kampin osa-alueen pienalueen 8 kortteli 4013.

13C
Etu-Töölön kaupunginosan Etu-Töölön osa-alueen pienalue 2 lukuun 
ottamatta kortteleita 13425, 13439, 13449.

13D
Etu-Töölön kaupunginosan Etu-Töölön osa-alueen pienalueen 2 kortte-
lit 13439, 13449 ja pienalue 5.

17A 
Pasilan kaupunginosan Länsi-Pasilan osa-alueen pienalue 1 ja pienalu-
een 2 korttelit 17076-17079, 17095, 17096.

17C
Pasilan kaupunginosan Keski-Pasilan osa-alueen pienalueet 1 ja 2 se-
kä Pasilan kaupunginosan Länsi-Pasilan osa-alueen pienalue 2 lukuun 
ottamatta kortteleita 17076-17079, 17095, 17096 ja pienalue 3 sekä 
Pasilan kaupunginosan Pohjois-Pasilan osa-alue sekä Oulunkylän kau-
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punginosan Maunulanpuiston osa-alueen pienalueen 0 Metsäläntien 
eteläpuoli.

21A
Hermannin kaupunginosan Hermanninmäen osa-alueen pienalue 1 lu-
kuun ottamatta kortteleita 21652, 21653, 21656, 21657, 21660, 21663, 
21665 ja pienalue 3.

21B
Hermannin kaupunginosan Hermanninmäen osa-alueen pienalueen 1 
korttelit 21652, 21653, 21656, 21657, 21660, 21663, 21665 ja pienalue 
2 sekä Hermannin kaupunginosan Kyläsaaren osa-alueen pienalueet 1 
ja 2 sekä Hermannin kaupunginosan Hermanninrannan osa-alueen pi-
enalueiden 1 ja 2 Hermannin kaupunginosan puoli.

28B
Oulunkylän kaupunginosan Patolan osa-alueen pienalueen 8 kortteli 
28299 sekä Oulunkylän kaupunginosan Metsälän osa-alueen pienalue-
et 1 ja 2 sekä Oulunkylän kaupunginosan Maunulanpuiston osa-alueen 
pienalue 0 lukuun ottamatta Metsäläntien eteläpuolta sekä Oulunkylän 
kaupunginosan Maunulan osa-alueen pienalueen 1 korttelit 28212, 
28213, 28273-28275, 28277-28290 ja pienalue 3.

33E
Kaarelan kaupunginosan Maununnevan osa-alueen pienalueet 1 ja 2.

33F 
Kaarelan kaupunginosan Honkasuon osa-alue sekä Kaarelan kau-
punginosan Malminkartanon osa-alueen pienalueen 2 korttelit 33285-
33296 ja pienalue 5.

33G 
Kaarelan kaupunginosan Malminkartanon osa-alueen pienalue 2 luku-
un ottamatta kortteleita 33285-33296 ja pienalue 4.

37B 
Pukinmäen kaupunginosan Pukinmäen osa-alueen pienalueen 1 kort-
telit 37026, 37027, 37029-37031, 37033, 37041, 37043, 37057, 37080-
37086 ja pienalueet 2 ja 3.

38D 
Malmin kaupunginosan Malmin lentokentän osa-alueen pienalue 1 ja 
pienalueen 2 Malminkaaren itäpuoli ja pienalue 3 sekä Malmin kau-
punginosan Ala-Malmin osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortte-
leita 38072-38075, 38094, 38095, 38222-38224, 38226, 38229 ja pie-
nalueen 4 korttelit 38076, 38078-38083, 38210.



Helsingfors stad Protokoll 6/2016 139 (240)
Stadsfullmäktige

Kj/5
30.03.2016

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

38E 
Malmin kaupunginosan Ala-Malmin osa-alueen pienalueen 1 korttelit 
38072-38075, 38095, 38222-38224, 38226, 38229 ja pienalueet 2 ja 3 
ja pienalue 4 lukuun ottamatta kortteleita 38076, 38078-38083, 38210 
ja pienalue 5 sekä Malmin kaupunginosan Malmin lentokentän osa-alu-
een pienalue 4 sekä Malmin kaupunginosan Tattariharjun osa-alue.

43D 
Herttoniemen kaupunginosan Roihuvuoren osa-alueen pienalueen 1 
korttelit 43205-43210, 43216, 43230 ja pienalueen 2 korttelit 43201-
43204, 43226, 43227 ja pienalue 3 sekä Herttoniemen kaupunginosan 
Herttoniemen yritysalueen osa-alueen pienalue 2.

43E 
Herttoniemen kaupunginosan Roihuvuoren osa-alueen pienalue 1 luku-
un ottamatta kortteleita 43205-43210, 43216, 43230 ja pienalue 2 luku-
un ottamatta kortteleita 43201-43204, 43226, 43227 sekä Herttonie-
men kaupunginosan Herttoniemen yritysalueen osa-alueen pienalue 1.

43F 
Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemenrannan osa-alueen pienalu-
een 1 korttelit 43244-43259, 43261-43263, 43265, 43267, 43276, 
43282 ja pienalue 2.

49A 
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalueet 1 ja 4 sekä 
Laajasalon kaupunginosan Tullisaaren osa-alueen pienalue 1 sekä 
Laajasalon kaupunginosan Kruunuvuorenrannan osa-alueen pienalue 
2.

49B 
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalueet 2 ja 3. 

Samalla kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle uusien äänes-
tysalueiden 6C, 33H, 39D ja 49E muodostamista. Kyseisten äänestysa-
lueiden rajat määritellään seuraavasti:

6C 
Länsisataman kaupunginosan Jätkäsaaren osa-alueen pienalueet 3, 4, 
5 ja 7.

33H 
Kaarelan kaupunginosan Kuninkaantammen osa-alueen pienalueet 1 
ja 2 sekä Kaarelan kaupunginosan Hakuninmaan osa-alueen pienalue-
et 2 ja 3.
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39D 
Malmin kaupunginosan Malmin lentokentän osa-alueen pienalue 2 lu-
kuun ottamatta Malminkaaren itäpuolta sekä Malmin kaupunginosan 
Ala-Malmin osa-alueen pienalueen 1 kortteli 38094 sekä Tapaninkylän 
kaupunginosan Tapanilan osa-alueen pienalue 6.

49E 
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalue 7 sekä Laa-
jasalon kaupunginosan Tullisaaren osa-alueen pienalue 2 sekä Laaja-
salon kaupunginosan Kruunuvuorenrannan osa-alueen pienalueet 1, 3, 
4, 5, 6, ja 7.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi
Timo Lindén, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Keskusvaalilautakunta 08.03.2016 § 4

HEL 2016-001835 T 00 00 01

Esitys

Keskusvaalilautakunta esitti kaupunginhallitukselle kaupunginvaltu-
uston 27.4.2005 vahvistamaa sekä 7.4.2008, 7.4.2010 ja 24.4.2013 
muuttamaa äänestysaluejaon muuttamista siten, että jäljempänä mai-
nittujen äänestysalueiden rajat tarkistetaan seuraavasti:

6B 
Länsisataman kaupunginosan Jätkäsaaren osa-alueen pienalueet 1, 2 
ja 6.

12C 
Alppiharjun kaupunginosan Alppilan osa-alueen pienalueen 1 korttelit 
12370, 12374-12376 ja pienalue 2 sekä Alppiharjun kaupunginosan 
Harjun osa-alueen pienalueen 0 korttelit 12352, 12355, 12356, 12364, 
12365.

12D 
Vallilan kaupunginosan Vallilan osa-alueen pienalue 1 sekä Alppiharjun 
kaupunginosan Alppilan osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortte-
leita 12370, 12374-12376.
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13B 
Etu-Töölön kaupunginosan Etu-Töölön osa-alueen pienalue 1 lukuun 
ottamatta kortteleita 13404, 13408, 13409, 13417, 13426 sekä Kampin 
kaupunginosan Kampin osa-alueen pienalueen 8 kortteli 4013.

13C 
Etu-Töölön kaupunginosan Etu-Töölön osa-alueen pienalue 2 lukuun 
ottamatta kortteleita 13425, 13439, 13449.

13D 
Etu-Töölön kaupunginosan Etu-Töölön osa-alueen pienalueen 2 kortte-
lit 13439, 13449 ja pienalue 5.

17A 
Pasilan kaupunginosan Länsi-Pasilan osa-alueen pienalue 1 ja pienalu-
een 2 korttelit 17076-17079, 17095, 17096.

17C 
Pasilan kaupunginosan Keski-Pasilan osa-alueen pienalueet 1 ja 2 se-
kä Pasilan kaupunginosan Länsi-Pasilan osa-alueen pienalue 2 lukuun 
ottamatta kortteleita 17076-17079, 17095, 17096 ja pienalue 3 sekä 
Pasilan kaupunginosan Pohjois-Pasilan osa-alue sekä Oulunkylän kau-
punginosan Maunulanpuiston osa-alueen pienalueen 0 Metsäläntien 
eteläpuoli.

21A 
Hermannin kaupunginosan Hermanninmäen osa-alueen pienalue 1 lu-
kuun ottamatta kortteleita 21652, 21653, 21656, 21657, 21660, 21663, 
21665 ja pienalue 3.

21B 
Hermannin kaupunginosan Hermanninmäen osa-alueen pienalueen 1 
korttelit 21652, 21653, 21656, 21657, 21660, 21663, 21665 ja pienalue 
2 sekä Hermannin kaupunginosan Kyläsaaren osa-alueen pienalueet 1 
ja 2 sekä Hermannin kaupunginosan Hermanninrannan osa-alueen pi-
enalueiden 1 ja 2 Hermannin kaupunginosan puoli.

28B 
Oulunkylän kaupunginosan Patolan osa-alueen pienalueen 8 kortteli 
28299 sekä Oulunkylän kaupunginosan Metsälän osa-alueen pienalue-
et 1 ja 2 sekä Oulunkylän kaupunginosan Maunulanpuiston osa-alueen 
pienalue 0 lukuun ottamatta Metsäläntien eteläpuolta sekä Oulunkylän 
kaupunginosan Maunulan osa-alueen pienalueen 1 korttelit 28212, 
28213, 28273-28275, 28277-28290 ja pienalue 3.

33E 
Kaarelan kaupunginosan Maununnevan osa-alueen pienalueet 1 ja 2.
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33F 
Kaarelan kaupunginosan Honkasuon osa-alue sekä Kaarelan kau-
punginosan Malminkartanon osa-alueen pienalueen 2 korttelit 33285-
33296 ja pienalue 5.

33G 
Kaarelan kaupunginosan Malminkartanon osa-alueen pienalue 2 luku-
un ottamatta kortteleita 33285-33296 ja pienalue 4.

37B 
Pukinmäen kaupunginosan Pukinmäen osa-alueen pienalueen 1 kort-
telit 37026, 37027, 37029-37031, 37033, 37041, 37043, 37057, 37080-
37086 ja pienalueet 2 ja 3.

38D 
Malmin kaupunginosan Malmin lentokentän osa-alueen pienalue 1 ja 
pienalueen 2 Malminkaaren itäpuoli ja pienalue 3 sekä Malmin kau-
punginosan Ala-Malmin osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortte-
leita 38072-38075, 38094, 38095, 38222-38224, 38226, 38229 ja pie-
nalueen 4 korttelit 38076, 38078-38083, 38210.

38E 
Malmin kaupunginosan Ala-Malmin osa-alueen pienalueen 1 korttelit 
38072-38075, 38095, 38222-38224, 38226, 38229 ja pienalueet 2 ja 3 
ja pienalue 4 lukuun ottamatta kortteleita 38076, 38078-38083, 38210 
ja pienalue 5 sekä Malmin kaupunginosan Malmin lentokentän osa-alu-
een pienalue 4 sekä Malmin kaupunginosan Tattariharjun osa-alue.

43D 
Herttoniemen kaupunginosan Roihuvuoren osa-alueen pienalueen 1 
korttelit 43205-43210, 43216, 43230 ja pienalueen 2 korttelit 43201-
43204, 43226, 43227 ja pienalue 3 sekä Herttoniemen kaupunginosan 
Herttoniemen yritysalueen osa-alueen pienalue 2.

43E 
Herttoniemen kaupunginosan Roihuvuoren osa-alueen pienalue 1 luku-
un ottamatta kortteleita 43205-43210, 43216, 43230 ja pienalue 2 luku-
un ottamatta kortteleita 43201-43204, 43226, 43227 sekä Herttonie-
men kaupunginosan Herttoniemen yritysalueen osa-alueen pienalue 1.

43F 
Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemenrannan osa-alueen pienalu-
een 1 korttelit 43244-43259, 43261-43263, 43265, 43267, 43276, 
43282 ja pienalue 2.

49A 
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalueet 1 ja 4 sekä 
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Laajasalon kaupunginosan Tullisaaren osa-alueen pienalue 1 sekä 
Laajasalon kaupunginosan Kruunuvuorenrannan osa-alueen pienalue 
2.

49B 
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalueet 2 ja 3.

Samalla keskusvaalilautakunta esitti kaupunginhallitukselle uusien ää-
nestysalueiden 6C, 33H, 39D ja 49E muodostamista. Kyseisten äänes-
tysalueiden rajat määritellään seuraavasti:

6C 
Länsisataman kaupunginosan Jätkäsaaren osa-alueen pienalueet 3, 4, 
5 ja 7.

33H 
Kaarelan kaupunginosan Kuninkaantammen osa-alueen pienalueet 1 
ja 2 sekä Kaarelan kaupunginosan Hakuninmaan osa-alueen pienalue-
et 2 ja 3.

39D 
Malmin kaupunginosan Malmin lentokentän osa-alueen pienalue 2 lu-
kuun ottamatta Malminkaaren itäpuolta sekä Malmin kaupunginosan 
Ala-Malmin osa-alueen pienalueen 1 kortteli 38094 sekä Tapaninkylän 
kaupunginosan Tapanilan osa-alueen pienalue 6.

49E 
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalue 7 sekä Laa-
jasalon kaupunginosan Tullisaaren osa-alueen pienalue 2 sekä Laaja-
salon kaupunginosan Kruunuvuorenrannan osa-alueen pienalueet 1, 3, 
4, 5, 6, ja 7.

Esittelijä
keskusvaalilautakunnan sihteeri
Veera Reuna

Lisätiedot
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi
Timo Lindén, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
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§ 87
Invånarinitiativ om bevarande av Malms flygplats för luftfartsverk-
samhet

HEL 2015-010946 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag att 
invånarinitiativet inte ska föranleda vidare åtgärder och anser följaktli-
gen initiativet vara slutligt behandlat.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt att 
bevara områdets nuvarande natur- och rekreationsvärden och 
om det är möjligt att kartlägga de hotade djur- och växtarterna 
noggrannare än nu. (Leo Stranius)

Behandling

Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att 
det under diskussionen hade framställts ett understött förslag, vars 
godkännande hade inneburit att behandlingen av ärendet avbryts. Ord-
föranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina ytt-
randen till frågan om återremiss av ärendet till stadsstyrelsen.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde ord-
föranden såsom redogörelse att ledamoten Björn Månsson understödd 
av ledamoten Laura Kolbe under diskussionen hade föreslagit att 
stadsfullmäktige skulle besluta återremittera ärendet till stadsstyrelsen 
för ny beredning med beaktande av följande omständigheter:

 det bildas och uttrycks en ståndpunkt till de fakta och ställningsta-
ganden som läggs fram i initiativet och dess bilagor (vilka nu saknas 
helt och hållet i beredningsmaterialet) och som inte har besvarats i 
denna framställning

 det beaktas hur saken påverkas av att organisationen Europa Nost-
ra, som värnar om det europeiska kulturarvet, efter beredningen 
kommit med ett ställningstagande enligt vilket Malms flygplats är ett 
av de sju mest hotade kulturarvsobjekten i Europa

 det beaktas att Newsbrokers Oy likaså efter beredningen har fär-
digställt en utredning om utveckling av Malms flygplats till en busi-
ness- och företagspark, enligt vilken det i området också kan byg-
gas 10 000–15 000 bostäder i stället för de hittills planerade 25 000
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 det granskas vilket läget är i arbetet på att hitta en lämplig ersättan-
de flygplats för allmän luftfart

 det bedöms vilken inverkan en flyttning av Malms flygplats till en an-
nan kommuns område skulle ha på Helsingfors konkurrenskraft och 
funktionsduglighet

 områdets nuvarande natur- och rekreationsvärden utreds, inklusive 
en kartläggning av de hotade djur- och växtarterna

 en s.k. hybridmodell utreds, enligt vilken huvudrullbanan i nordsyd-
lig riktning bevaras, vilket lämnar rum för byggande av bostäder i 
väster och speciellt i öster

 det övervägs om en ny flygbullerutredning kan genomföras (den nu-
varande från år 2003), med beaktande av den allt lägre bullernivån i 
flygmaterielen, som förnyats och fortgående förnyas, och dess in-
verkan på bostadsbyggandet

 den framtida användningen av Malms flygplatsområde ingår i be-
redningen av en ny generalplan, varvid den slutliga ståndpunkten till 
användningen av området tas i anslutning till att generalplanen god-
känns.

Redogörelsen befanns vara riktig.

2 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröst-
ningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet röstar 
ja; vinner nej, har ledamoten Björn Månssons förslag om återremiss 
godkänts.

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning med beaktande 
av följande omständigheter:
-       det bildas och uttrycks en ståndpunkt till de fakta och ställningsta-
ganden som läggs fram i initiativet och dess bilagor (vilka nu saknas 
helt och hållet i beredningsmaterialet) och som inte har besvarats i 
denna framställning
-       det beaktas hur saken påverkas av att organisationen Europa 
Nostra, som värnar om det europeiska kulturarvet, efter beredningen 
kommit med ett ställningstagande enligt vilket Malms flygplats är ett av 
de sju mest hotade kulturarvsobjekten i Europa
-       det beaktas att Newsbrokers Oy likaså efter beredningen har fär-
digställt en utredning om utveckling av Malms flygplats till en business- 
och företagspark, enligt vilken det i området också kan byggas 10 000–
15 000 bostäder i stället för de hittills planerade 25 000
-       det granskas vilket läget är i arbetet på att hitta en lämplig ersät-
tande flygplats för allmän luftfart
-       det bedöms vilken inverkan en flyttning av Malms flygplats till en 
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annan kommuns område skulle ha på Helsingfors konkurrenskraft och 
funktionsduglighet
-       områdets nuvarande natur- och rekreationsvärden utreds, inklusi-
ve en kartläggning av de hotade djur- och växtarterna
-       en s.k. hybridmodell utreds, enligt vilken huvudrullbanan i 
nordsydlig riktning bevaras, vilket lämnar rum för byggande av bostä-
der i väster och speciellt i öster
-       det övervägs om en ny flygbullerutredning kan genomföras (den 
nuvarande från år 2003), med beaktande av den allt lägre bullernivån i 
flygmaterielen, som förnyats och fortgående förnyas, och dess inverkan 
på bostadsbyggandet
-       den framtida användningen av Malms flygplatsområde ingår i be-
redningen av en ny generalplan, varvid den slutliga ståndpunkten till 
användningen av området tas i anslutning till att generalplanen god-
känns. 

Ja-röster: 55
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika 
Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvi-
nen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Ve-
sa Korkkula, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, 
Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Mut-
tilainen, Seija Muurinen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Antti Möller, Matti 
Niiranen, Henrik Nyholm, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pa-
jamäki, Pia Pakarinen, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tu-
omas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, 
Jukka Relander, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, 
Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Thomas 
Wallgren, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Nej-röster: 29
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika 
Ebeling, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Nina Huru, 
Nuutti Hyttinen, Helena Kantola, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi 
Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Pekka Majuri, Björn 
Månsson, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Tom Packalén, Jaana 
Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus 
Rantala, Mari Rantanen, Ulla-Marja Urho, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen

Blanka: 1
Dennis Pasterstein

Stadsfullmäktige hade beslutat fortsätta behandlingen av ärendet.
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Efter att ha förklarat diskussionen i själva ärendet avslutad anförde ord-
föranden såsom redogörelse att ett motförslag hade framställts under 
diskussionen.

Ledamoten Mika Ebeling understödd av ledamoten Tuulikki Vuorinen 
hade föreslagit att Helsingfors stad ordnar en kommunal rådgivande 
folkomröstning om Malms flygplats framtid, vid vilken invånarna får väl-
ja mellan nedläggning och bevarande av Malms flygplats.

Dessutom anförde ordföranden såsom redogörelse att följande två 
hemställningsklämmar hade föreslagits under diskussionen:

Ledamoten Arja Karhuvaara understödd av ledamoten Pia Pakarinen 
hade föreslagit följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder om den kan ge 
handräckning när det gäller att hitta ett nytt flygplatsområde 
inom huvudstadens ekonomiska region för hobbyflygare och 
företag som stöder luftfart.

Ledamoten Leo Stranius understödd av ledamoten Henrik Nyholm ha-
de föreslagit följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt att 
bevara områdets nuvarande natur- och rekreationsvärden och 
om det är möjligt att kartlägga de hotade djur- och växtarterna 
noggrannare än nu.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordförande föreslog och fullmäktige godkände följande omröstningsför-
farande: Först tas motförslaget upp till omröstning varefter vardera 
hemställningsklämmen tas särskilt upp till omröstning.

3 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröst-
ningsproposition: Den som godkänner stadssstyrelsens förslag röstar 
ja; vinner nej, har ledamoten Mika Ebelings motförslag godkänts.

JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: Helsingfors stad ordnar en kommunal rådgivande folkom-
röstning om Malms flygplats framtid, vid vilken invånarna får välja mel-
lan nedläggning och bevarande av Malms flygplats.
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Ja-röster: 54
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Harry Bogomoloff, Eero Heinäluoma, Mari Holo-
painen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Ville Jalo-
vaara, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, 
Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Otto Lehtipuu, Harri Lin-
dell, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Petra Malin, Silvia Modig, Seija 
Muurinen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, 
Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Den-
nis Pasterstein, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas 
Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka 
Relander, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Johanna 
Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Sanna Vesi-
kansa, Pertti Villo, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Nej-röster: 23
Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Laura 
Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, 
Helena Kantola, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Ti-
mo Laaninen, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Jan 
D Oker-Blom, Tom Packalén, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika 
Raatikainen, Mari Rantanen, Tuulikki Vuorinen

Blanka: 6
Terhi Koulumies, Pekka Majuri, Antti Möller, Timo Raittinen, Marcus 
Rantala, Leo Stranius

Frånvarande: 2
Minerva Krohn, Ulla-Marja Urho

Stadsfullmäktige beslutade godkänna stadsstyrelsens förslag.

4 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröst-
ningsproposition: Den som godkänner ledamoten Arja Karhuvaaras för-
slag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen 
röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder om den kan 
ge handräckning när det gäller att hitta ett nytt flygplatsområde inom 
huvudstadens ekonomiska region för hobbyflygare och företag som 
stöder luftfart.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 36
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mi-
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ka Ebeling, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Vil-
le Jalovaara, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi 
Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Hannele Luukkainen, 
Pekka Majuri, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Lasse Männistö, Jar-
mo Nieminen, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, Tom Packalén, Pia Paka-
rinen, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Ran-
tala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Wille Rydman, Ulla-Marja Urho, 
Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 4
Sirkku Ingervo, Otto Lehtipuu, Hannu Oskala, Ville Ylikahri

Blanka: 44
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, 
Gunvor Brettschneider, Laura Finne-Elonen, Eero Heinäluoma, Mari 
Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Jukka Järvinen, Emma 
Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Tu-
uli Kousa, Harri Lindell, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Björn 
Månsson, Terhi Mäki, Antti Möller, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolai-
nen, Osku Pajamäki, Dennis Pasterstein, Terhi Peltokorpi, Erkki Pe-
rälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, 
Nasima Razmyar, Jukka Relander, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, 
Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Thomas 
Wallgren, Sanna Vesikansa

Frånvarande: 1
Minerva Krohn

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Arja Karhuvaaras för-
slag till hemställningskläm. 

5 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröst-
ningsproposition: Den som godkänner ledamoten Leo Stranius förslag 
till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar 
nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt 
att bevara områdets nuvarande natur- och rekreationsvärden och om 
det är möjligt att kartlägga de hotade djur- och växtarterna noggrannare 
än nu.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 64
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Sirpa Asko-Selja-
vaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Laura 
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Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Ve-
ronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ing-
ervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Emma Kari, 
Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Kauko 
Koskinen, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehti-
puu, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Petra Malin, Silvia Modig, Sa-
mi Muttilainen, Björn Månsson, Antti Möller, Jarmo Nieminen, Henrik 
Nyholm, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku 
Pajamäki, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Pu-
hakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Ran-
tala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Re-
lander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Pilvi 
Torsti, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Tuulikki Vuori-
nen, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Blanka: 20
Hennariikka Andersson, Pentti Arajärvi, Juha Hakola, Arja Karhuvaara, 
Terhi Koulumies, Harri Lindell, Jape Lovén, Seija Muurinen, Terhi Mäki, 
Lasse Männistö, Matti Niiranen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Dennis 
Pasterstein, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Wille Rydman, Tomi Se-
vander, Kaarin Taipale, Ulla-Marja Urho

Frånvarande: 1
Minerva Krohn

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Leo Stranius förslag till hem-
ställningskläm. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Kuntalaisaloite_Malmin lentokenttä 6.10.2015
2 Kuntalaisaloite internet
3 Ote maakuntakaavasta
4 Ote 2. vaihemaakuntakaavasta
5 Ote 4. vaihemaakuntakaavasta
6 Ote Yleiskaava 1992:sta
7 Ote Yleiskaava 2002:sta
8 Ote Helsingin uudesta yleiskaavaehdotuksesta
9 Malmin lentokentän alueen kaavarungon sijaintikartta
10 Malmin lentokentän alueen kaavarungon ilmakuva
11 Oikeuskanslerin ratkaisun tiivistelmä
12 Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote 5.10.2015
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Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Aloitteen tekijät Förslagstext

Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7
Bilaga 8
Bilaga 9
Bilaga 10
Bilaga 11
Förbud mot sökande av ändring, 
beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Invånarinitiativet innehåller ett förslag att Malms flygplats ska bevaras 
för flygverksamhet. Det är undertecknat av mer än 2 % av de myndiga 
röstberättigade invånarna i Helsingfors. Ett sådant initiativ ska enligt 
kommunallagen tas upp till behandling i fullmäktige inom sex månader.

Malms flygplats omfattar ca 130 ha, och på grund av bestämmelser om 
ett buller- och skyddsområde begränsar luftfartsverksamheten dess-
utom användningen av ett område på ca 200 ha inom ett centralt belä-
get bebyggt område i Helsingfors. En ny användning för bostadspro-
duktion har planerats ända sedan 1992 års generalplan utarbetades. 
De gemensamma avsiktsförklaringar som tecknats av staten och kom-
munerna i Helsingforsregionen har ända sedan år 2000 gått ut på att 
området ska börja användas för bostadsbyggande. Enligt den gällande 
landskapsplanen och generalplanen ska området vara område för tä-
tortsfunktioner om flygverksamheten upphör. 

I de riksomfattande målen för områdesanvändningen krävs det för 
Helsingfors stads del bl.a. att bostadsproduktionen tryggas genom till-
räcklig tomtmark. Enligt målen ska dessutom en samhällsstruktur som 
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är komplett och som baserar sig på kollektivtrafik, särskilt spårtrafik, 
främjas i Helsingforsregionen.

Det planeras att flygplatsområdet ska bli en fog i stadsstrukturen som 
sammanbinder och stärker hela nordöstra Helsingfors. Målet är då i 
första hand att flygplatsområdet ska vara tätt sammanbundet med de 
omgivande områdena Malms centrum, Jakobacka, Tattarmossen och 
Stensböle idrottspark och vidare med det gröna fingret Vik–Stensböle, 
Gårdsbacka, Vik, Bocksbacka och Mosabacka. Områdena binds ihop 
på det sättet att stadsstrukturen kompletteras, trafikförbindelser skapas 
och grönområden görs till sammanhängande helheter avsedda att an-
vändas som ekologiska korridorer och som leder för gång- och cykel-
trafik. Flygplatsområdet är det mest betydande nya byggområdet i för-
slaget till ny generalplan för Helsingfors.    

Enligt ett avtal, undertecknat år 2014, om att stödja stora infrastruktur-
projekt och bostadsproduktion i Helsingforsregionen lägger staten ner 
sin flygverksamhet i Malm före utgången av år 2016 eller senast år 
2020. Stadsfullmäktige beslutade 26.11.2014 godkänna att staden 
skulle ingå fastighetsköp med Finavia Abp och Senatfastigheter. Sta-
den och Finavia undertecknade 16.12.2014 ett avtal genom vilket Fina-
via överlät sina fastigheter och byggnader i och nära flygplatsområdet 
till staden. Enligt köpevillkoren ska Finavia överföra besittningsrätten till 
fastigheterna och byggnaderna på staden senast 1.1.2017. Dessutom 
ska Finavia avstå sin nyttjanderätt till flygplatsen senast 1.1.2017. Kö-
pet innebär att staden äger hela den nuvarande flygplatsen och nästan 
all den närbelägna marken. 

Justitiekanslern har med anledning av ett klagomål undersökt om sta-
tens beslut är lagliga och fastslår i sitt avgörande, daterat 23.9.2015, 
att de är riktiga. Enligt ett meddelande från kommunikationsministeriet, 
daterat 5.10.2015, är statens beslut att dra sig ur Malms flygplats lagli-
ga och slutgiltiga. Detta betyder att infrastrukturavtalet mellan staten 
och städerna och kommunerna i Helsingforsregionen redan har blivit 
genomfört vad Malms flygplats beträffar.

Malms flygplats ligger helt klart mitt i en befintlig samhällsstruktur, och 
att området blir ett bostadsområde med goda kollektivtrafikförbindelser 
bidrar till en hållbar utveckling i regionens områdesstruktur. Byggandet 
förändrar avsevärt landskapsbilden i området, vilket kräver en särskild 
sammanjämkning med kulturmiljö- och landskapsvärdena. Beskrivning-
en i anslutning till landskapsplan 4 för Nyland är under beredning, och 
enligt den kan värdefulla kulturmiljöer också bli en del av och berika tä-
torts- och stadsstrukturen. Avsikten är just denna vad Malms flygplats 
beträffar, m.a.o. baserar sig planläggningen på att den värdefulla flyg-
platsbyggnaden och vissa andra konstruktioner och vyer som minner 
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om flygverksamheten ska bevaras. Stadsplaneringsnämnden har god-
känt en dispositionsplan som utgångspunkt för detaljplaner för flyg-
platsområdet. Planläggningen inleds år 2016 med en detaljplan för Fall-
kulla gård som rekreationsområde, en detaljplan som skyddar flygplats-
byggnaderna och en detaljplan som möjliggör en anslutning till Tattarå-
sen. 

Föredragandens motiveringar

Invånarinitiativ

Ett invånarinitiativ med den nedanstående lydelsen lämnades till sta-
den 6.10.2015.  

"Vi röstberättigade helsingforsare föreslår att Malms flygplats ska beva-
ras för luftfart även om staten upphör med sin verksamhet där.

Vi föreslår dessutom att Helsingfors stad ska avvisa punkt 7 i avsnittet 
om trafikprojekt i förslaget till ett avtal mellan staten och kommunerna i 
Helsingforsregionen om att stödja stora infrastrukturprojekt och främja 
boende. Det står i punkten att staten lägger ner sin verksamhet på 
Malms flygplats, att målet för tidpunkten är att nedläggningen ska ske 
före utgången av år 2016, dock senast före utgången av år 2020, och 
att Helsingfors stad därefter åter får använda området själv.

Malms flygplats är historiskt och arkitektoniskt värdefull. Den är ett vik-
tigt stadsrum, en del av Helsingfors identitet och ett kulturellt turistmål. 
Verksamheten i flygplatsområdet bör utvecklas på ett mångsidigt sätt, 
och konsensus bör sökas så att flygverksamheten kan bevaras även 
om det blir bostadsbyggande.

Malms flygplats är den enda i huvudstadsregionen som kan användas 
för internationell affärsflygverksamhet och annan lätt lufttrafik enligt en 
fri tidtabell. Helsingfors-Vanda flygplats är inte lämplig vare sig i fråga 
om verksamhetsmodellen eller i fråga om kapaciteten. Det finns inga 
alternativ till Malms flygplats när det gäller förutsättningarna att fungera 
trafikmässigt.

De oersättliga lufttrafiktjänsterna för regionen, den byggda kulturmiljön 
av riksintresse och möjligheterna till en mångsidig affärsverksamhet 
bör beaktas i det kommande arbetet på en landskapsplan, en general-
plan och detaljplaner."

Till initiativet hör en namnlista som är införd i responssystemet. Listan 
omfattar 4 922 underskrifter. Dessutom har sammanlagt 913 sidor med 
insamlade underskrifter lämnats separat, likaså bilagor till initiativet. 
Själva initiativtexten finns i en bilaga till detta ärende, och dessutom 
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finns det nedan, efter bilagorna, ett digert bilagematerial med anknyt-
ning till initiativet.  

Bestämmelser i kommunallagen om kommuninvånarnas initiativrätt

Följande bestämmelser om kommuninvånarnas initiativrätt ingår i 28 § i 
kommunallagen: "Kommuninvånarna har rätt att komma med initiativ till 
kommunen i frågor som gäller kommunens verksamhet. – – – Om anta-
let initiativtagare i en fråga som hör till fullmäktiges befogenhet motsva-
rar minst två procent av kommunens röstberättigade invånare, skall frå-
gan tas upp till behandling i fullmäktige inom sex månader efter att den 
väcktes." Den aktuella frågan väcktes 6.10.2015 och ska följaktligen 
behandlas i stadsfullmäktige senast 6.4.2016. 

Det finns inget uppdaterat offentligt register som gör det möjligt att slå 
fast antalet röstberättigade i en kommun. Eftersom uppgifter saknas 
har antalet nu beräknats utifrån Statistikcentralens preliminära befolk-
ningsstatistik. Enligt de preliminära uppgifterna fanns det vid utgången 
av september 2015 sammanlagt 525 000 myndiga invånare i Helsing-
fors, vilket betyder att initiativet måste ha undertecknats av minst 
10 500 röstberättigade invånare för att det ska behandlas i stadsfull-
mäktige.

Initiativet undertecknades i tjänsten invånarinitiativ.fi av 4 922 personer 
med stark elektronisk identifikation. Att undertecknarna hade rösträtt 
kontrollerades innan initiativet lämnades. Utanför det elektroniska sy-
stemet undertecknades initiativet av 8 275 understödjare. Antalet un-
dertecknare är alltså sammanlagt 13 197. I fråga om de listor över un-
dertecknare som lämnades direkt till staden kontrollerades ett slump-
mässigt urval. Av 100 kontrollerade undertecknare underkändes 20. 

För att antalet understödjare säkert ska vara tillräckligt måste 67,4 % 
av dem som undertecknade initiativet på en pappersblankett vara röst-
berättigade i Helsingfors. Om de kontrollerade underskrifterna på pap-
per ställs i relation till hela materialet blir resultatet statistiskt sett att 
minst 72,1 % kan godkännas med 95 % säkerhet. Initiativet är följaktli-
gen ett sådant initiativ som 28 § 2 mom. i kommunallagen gäller, m.a.o. 
ska det behandlas i stadsfullmäktige. 

Stadsplaneringsgrunder som använts vid bedömning av initiativet

Riksomfattande mål för områdesanvändningen

Enligt markanvändnings- och bygglagen ska de riksomfattande målen 
för områdesanvändningen beaktas och främjas vid planläggningen. Det 
betonas särskilt i målen att samhällsstrukturen ska göras mer enhetlig 
och bygga på goda kollektivtrafikförbindelser, speciellt spårbundna tra-
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fikförbindelser, på gång- och cykeltrafik, på ekologisk, ekonomisk, soci-
al och kulturell hållbarhet i samhällena och livsmiljöerna, på tryggad 
energiförsörjning och på anpassning till klimatförändringen. Förutsätt-
ningar ska skapas för en hälsosam och trygg stadsmiljö. Det ska vid 
planeringen av områdesanvändningen sörjas för ett tillräckligt utbud av 
tomtmark för byggande av bostäder och arbetsplatser.

Utöver allmänna mål som gäller alla kommuner omfattar de riksomfat-
tande målen för områdesanvändningen särskilda mål för Helsingforsre-
gionen. Det allmänna målet för regionen är följande: "Helsingforsregio-
nen utvecklas till ett internationellt konkurrenskraftigt och riksomfattan-
de huvudcentrum genom att skapa betingelser för ett tillräckligt och 
mångsidigt bostads- och arbetsplatsbyggande, ett fungerande trafiksy-
stem och en god livsmiljö. I Helsingforsregionen främjas en enhetlig 
samhällsstruktur som bygger på kollektivtrafiken, särskilt den spår-
bundna trafiken. Centrumen i regionen stärks som bostads-, arbets-
plats- och servicecentrum."

Till de särskilda målen för Helsingforsregionen hör följande: "I syfte att 
trygga en tillräcklig bostadsproduktion skall man vid områdesanvänd-
ningen säkerställa att det finns tillräckligt med tomtmark. Vid planering-
en av områdesanvändningen skall betydande byggande placeras till 
områden med tillgång till kollektivtrafik, särskilt spårbunden trafik. – – – 
Inom planeringen av områdesanvändningen skall man säkerställa att 
det med tanke på invånarnas behov av rekreation finns tillräckligt om-
fattande och attraktiva överkommunala områden för fritidsbruk. Konti-
nuiteten i det nätverk av grönområden som sammanbinder dessa om-
råden skall tryggas."

Vid planeringen i anslutning till dispositionsplanen för Malms flygplats, 
vilken redan godkänts av stadsplaneringsnämnden, betonades det sär-
skilt att tomtutbudet ska vara tillräckligt, att den befintliga samhälls-
strukturen ska utnyttjas, att verksamhetsförutsättningarna för kollektiv-
trafiken ska förbättras och att värdena hos den byggda kulturmiljön av 
riksintresse ska bevaras. Dessutom fästes det särskild vikt vid att möj-
ligheterna till rekreation i området utvecklas och naturmiljöns mångfald 
bevaras.

Landskapsplan

Generalplan 2002 för Helsingfors, som trädde i kraft 23.12.2004, gäller 
för hela Helsingfors utom Malms flygplats. För flygplatsen gäller gene-
ralplan 1992, som är godkänd 9.12.1992. Flygplatsen har där beteck-
ningen L(A): trafikområde som blir bostadsområde om verksamheten 
på generalplanekartan flyttas bort.
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Flygplatsområdet ingick ursprungligen i generalplan 2002 men uteslöts 
med anledning av besvär. Generalplan 1992 saknar rättsverkningar, 
vilket betyder att landskapsplanerna styr detaljplaneläggningen vad 
flygplatsområdet beträffar.  

Markanvändningsformen för flygplatsområdet är angiven i landskaps-
planen för Nyland, som är fastställd  av miljöministeriet 8.11.2006. Om-
rådet är där trafikområde och i andra hand område för tätortsfunktioner. 
Avsnitten och omstigningsplatserna inom den tvärgående kollektivtrafi-
ken i huvudstadsregionen, likaså områdena med flygbuller, framgår av 
landskapsplanen. Flygplatsbyggnaden är enligt landskapsplanen ett 
objekt som är viktigt med tanke på kulturmiljön. Två tvärgående och två 
sydnordliga gröna stråk är upptagna som behövliga i området.

Flygplatsområdet är i etapplandskapsplan 2 för Nyland, som är fast-
ställd 30.10.2014, ett område som är viktigt med tanke på kulturmiljön. 
Området finns med på listan över byggda kulturmiljöer av riksintresse, 
vilken är ett resultat av en inventering år 2009. Följande är angivet i 
planeringsbestämmelserna i anslutning till beteckningen i fråga i etapp-
landskapsplanen: "I den mera detaljerade planeringen av området ska 
värnandet om naturmiljöns särdrag, dess helhet och identitet beaktas 
och bevarandet av betydande landskaps- och kulturvärden tryggas. I 
den mera detaljerade planeringen ska den i landskapsplanen åsyftade 
markanvändningen och landskaps- och kulturvärdena bedömas och 
samordnas." Enligt en annan planeringsbestämmelse ska flygbullret 
beaktas tills verksamheten på Malms flygplats upphör. 

Etapplandskapsplan 4 för Nyland är under beredning och föreligger nu 
som förslag. Den omfattar stora gemensamma utvecklingslinjer för föl-
jande teman: näringar och innovationsverksamhet, logistik, vindkraft, 
grönstruktur och kulturmiljöer. Utöver dessa behandlas andra aktuella 
frågor i planen, bl.a. Malms flygplats. Markanvändningsformen för flyg-
platsområdet är i planutkastet i första hand område för tätortsfunktio-
ner. I landskapsplanen för Nyland, som är fastställd 8.11.2006, är flyg-
platsområdet trafikområde och i andra hand område för tätortsfunktio-
ner. Denna beteckning upphävs alltså, likaså den därtill hörande be-
teckningen för bullerområde. Den beteckning som står för byggd kul-
turmiljö av riksintresse (baserat på en inventering år 2009) bibehålls. 
Flygplatsområdet ska bli ett tätbebyggt område som har goda kollektiv-
trafikförbindelser tack vare linjen Jokern 2 och Malms station. Remiss-
materialet anknutet till förslaget till ny etapplandskapsplan har varit 
framlagt och på remiss i början av år 2016. 

Generalplan
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Området är huvudsakligen bostadsdominerat område med beteckning-
en A2 i förslaget till ny generalplan för Helsingfors. Förslaget behandla-
des av stadsplaneringsnämnden 10.11.2015. Följande är angivet i den 
bestämmelse som hör till beteckningen A2: "Området utvecklas främst 
för boende, parker, rekreations- och motionsservice samt närservice. I 
regel är kvartersexploateringstalet 1,0–2,0." Området är delvis närcent-
rum (C3). Beteckningen står för "Centrum, som utvecklas som ett till 
funktionerna omväxlande område för kommersiell och offentlig service, 
arbetslokaler, förvaltning, boende, parker, rekreations- och motionsser-
vice samt stadskultur". Området är delvis rekreations- och grönområde. 
Bestämmelsen om detta har följande lydelse: "Området utvecklas som 
betydande rekreations-, frilufts-, motions-, natur- och kulturområde i an-
slutning till det regionala grönnätverket och den maritima rekreations-
zonen." Följande finns också bland bestämmelserna: "Därtill ska i pla-
neringen beaktas nationellt och lokalt betydande landskapsområden 
och kulturmiljöer och deras särdrag samt de objekt, som skyddats i la-
gen om fornminnen. Vid planeringen ska anvisad markanvändning och 
landskaps- och kulturvärden anpassas till varandra." 

Den nya generalplanen för Helsingfors och etapplandskapsplan 4 för 
Nyland har beretts i samråd och stöder varandra vad Malms flygplats 
beträffar.

Detaljplaneläggning

Stadsplaneringsnämnden har godkänt en dispositionsplan som ut-
gångspunkt för detaljplaner för flygplatsområdet. Planläggningen inleds 
år 2016 med en detaljplaneändring för Fallkulla gård. Området ändras 
till rekreationsområde och ska utvecklas så att det kan användas för 
undervisning, idrott och kultur på ett mångsidigt sätt. År 2016 bereds 
dessutom en detaljplaneändring som skyddar flygplatsbyggnaderna 
och en detaljplaneändring som möjliggör en anslutning till Tattaråsen. 
Att få arbetet på de tre detaljplaneändringarna inlett år 2016 är ett stra-
tegiskt mål för stadsplaneringskontoret. Det är meningen att den första 
betydande detaljplaneändringen med syftet bostadsbyggande i flyg-
platsområdet ska föreläggas stadsplaneringsnämnden år 2018. 

Beslut om Malms flygplats

Stadsfullmäktige beslutade 26.11.2014 att fastigheterna och byggna-
derna på Malms flygplats skulle köpas.

Enligt en verksamhetsplan som stadsplaneringsnämnden godkände 
20.5.2014 har stadsplaneringskontoret till uppgift att utarbeta ett utkast 
till en dispositionsplan för flygplatsområdet. Stadsfullmäktige godkände 
verksamhetsplanen för stadsplaneringskontoret 12.11.2014 som en del 
av stadens budget 2015 och ekonomiplan 2015–2017. 
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Statsrådet fattade 20.11.2014 ett principbeslut om ett avtal mellan sta-
ten och kommunerna i Helsingforsregionen om att stödja stora projekt 
för trafikinfrastrukturen och främja boende. Avtalet stöder stora infra-
strukturprojekt i Helsingforsregionen och främjar samtidigt bostadspro-
duktion och sysselsättning i området. Kommunerna i Helsingforsregio-
nen förbinder sig genom avtalet att påskynda planläggningen och öka 
tomtutbudet betydligt. Regeringen prövar utifrån avtalet, projektplanen 
för Centrumslingan och en utredning om finansieringen frågan om sta-
tens deltagande i banbygget. Staten är på basis av avtalet beredd att 
förbinda sig att vara med och bygga ut västmetron från Mattby till Sten-
svik.

Stadsstyrelsen beslutade 6.10.2014 godkänna det föreslagna avtalet 
mellan staten och kommunerna i Helsingforsregionen om att stödja sto-
ra infrastrukturprojekt och främja boende. Det står i avtalet att kommu-
nerna förbinder sig att öka planläggningen för bostadstomter, att staten 
lägger ner sin verksamhet på Malms flygplats, att målet för tidpunkten 
för nedläggningen är att denna ska ske före utgången av år 2016, dock 
senast före utgången av år 2020, och att staden därefter åter får an-
vända området själv.

Statsrådet fattade redan 11.5.2000 beslut om ett dokument för samar-
bete mellan staten, kommunerna i huvudstadsregionen och kranskom-
munerna. Staten meddelar i dokumentet att den är beredd att avstå sin 
arrenderätt till Malms flygplats 1.1.2006 trots att den gäller till år 2034, 
förutsatt att staden planlägger de områden som blir lediga så att det 
huvudsakliga ändamålet är boende och förutsatt att en överenskom-
melse nås om ersättningar och om arrangemang som kompenserar 
nedläggningen av flygplatsen. Staten slutade inte använda flygplatsen 
före den angivna dagen.

Stadsplaneringsnämnden beslutade 28.2.1985 att det i verksamhets-
planen för stadsplaneringskontoret skulle införas att Malms flygplats 
skulle upptas som bostads- och rekreationsområde när en generalplan 
utarbetades och att arbetet skulle ske åren 1986–1987. Nämnden god-
kände 13.1.1986 planeringsarbetet för flygplatsområdet som en del av 
verksamhetsplanen för stadsplaneringskontoret.  

Statsrådet fattade 11.7.1985 ett principbeslut om ett åtgärdsprogram 
för specialproblemen i huvudstadsregionen. Hur Malms flygplats skulle 
användas i framtiden och huruvida nyttjandeavtalen skulle kunna för-
kortas utreddes i sammanhanget. 

Stadsplaneringsnämnden beslutade på 1980-talet att flygplatsområdet 
skulle planläggas för boende och rekreation. Planer utarbetades som 
underlag för en delgeneralplan.
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Dispositionsplan för Malms flygplats

En dispositionsplan har utarbetats för Malms flygplats och används 
som normativ markanvändningsplan i detaljplaneprocessen. Disposi-
tionsplaner är normativa markanvändningsplaner som är mer allmänt 
hållna än detaljplaner och mer detaljerade än generalplaner och som 
saknar rättsverkningar. Dispositionsplanen för flygplatsområdet hör till 
det material som hänför sig till detaljplaneläggningen och kommer att 
användas av stadsplaneringskontoret som planeringsanvisningar för 
detaljplaner och detaljplaneändringar.    

Dispositionsplanen bereds utifrån målen i den nya generalplanen. Det-
ta betyder att flygplatsområdet planeras för ca 25 000 boende och för 
en våningsyta på 1 200 000 m², varav 1 100 000 m² utgörs av bostäder 
och 100 000 m² av arbets- och servicelokaler.

När det gäller skydd för flygplatsen är det angivet i dispositionsplanen 
att de nuvarande flygplatsbyggnaderna ska skyddas och att startbanor-
na och andra konstruktioner som har att göra med flygverksamheten 
ska skyddas till en del.

Terminalbyggnaden och hangaren kommer att skyddas genom detalj-
planen. Denna utarbetas i samråd med museimyndigheterna. Flyg-
platsområdet är i dispositionsplanen service- och förvaltningsområde 
där byggnaderna, flygplatsbyggnaden och hangaren skyddas (P/SR). 
Utöver att byggnadsskydd tillämpas blir det möjligt att i området uppfö-
ra nybyggnader som smälter in i miljön och anpassas till de nuvarande 
byggnaderna. De eventuella nybyggnaderna kan bilda en helhet till-
sammans med de skyddade byggnaderna. Exempelvis ett luftfartsmu-
seum, invånarlokaler och kafé-/restaurangverksamhet kan tänkas i om-
rådet.

Dispositionsplanen för flygplatsområdet behandlades första gången av 
stadsplaneringsnämnden 1.12.2015.

Fastighetsjuridiska grunder för bedömning av initiativet

Markanvändning och nyttjandeavtal

Största delen av flygplatsområdet är i stadens ägo. Områden norr om 
Storskogsvägen, vid Hyttvägen, i Nallebacka och i området Malms 
Söndagsparceller är i privat ägo.

Staden undertecknade 10.5.1935 ett avtal genom vilket den utan er-
sättning upplät ca 55 ha av Tattarmossens odlingsområde till staten för 
luftfart, i första hand postflyg och civil luftfart, för så lång tid som staten 
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anser vara behövlig och området används för ändamålet i fråga, dock 
inte för mer än 99 år, dvs. till 10.5.2034.

Flygplatsen utvidgades genom ett annat avtal, daterat 17.7.1939. Sta-
den upplät då ett område på ca 66,5 ha till staten. Staden upplät vidare 
genom ett avtal daterat 15.11.1948 ett område på 0,27 ha norr om flyg-
platsen, i Parkstad, för en radiopejl och dessutom genom ett avtal date-
rat 19.11.1951 ett område på 4,4 ha. Det senaste avtalet är från 
21.12.1995. Det framgår av avtalet vilka områden Luftfartsverket (nu 
Finavia Abp) gavs rätt att utan särskilt tillstånd upplåta till en tredje part 
för 20 år för luftfartsändamål. Vilka områden som kunnat upplåtas för 
byggande framgår också av avtalet. Stadens skyldighet att ersätta Luft-
fartsverkets hyrestagare för byggnader o.d. upphörde 1.1.2010. Ett 
markbyte gjordes i samband med att det nämnda avtalet från 1995 
ingicks: staten fick de områden där huvudbyggnaden och hangaren på 
flygplatsen ligger, och staden fick områden i Fallkulla.

Staten och staden avslutade 16.12.2014 de fastighetsjuridiska åtgärder 
som krävs för att flygplatsverksamheten ska kunna läggas ner och den 
nya markanvändningen vara möjlig.

Byggbarhet

Enligt fastighetskontorets geotekniska avdelning är marken på Malms 
flygplats mjuk mark med måttlig lertjocklek, vilket är normalt i Helsing-
fors. Flygplatsområdet är ingen mosse såsom det påståtts i olika sam-
manhang. En jämförelse mellan flygplatsområdet och nya färdiga bo-
stadsområden visar att exempelvis Lillhoplax och Arabiastranden haft 
svårare grundförhållanden. Marken är inget hinder för byggande i om-
rådet och höjer inte heller byggkostnaderna mer än vad som är vanligt.

Ställningstagande till initiativet

Malms flygplats har tjänat flygverksamheten en lång tid, och hur som 
helst kommer den värdefulla flygplatsbyggnaden och annat som minner 
om denna verksamhet att bevaras. Det är tänkt att det nya bostads-, 
arbetsplats- och rekreationsområdet ska bli en mångsidig och trivsam 
del av Helsingfors och i hög grad gagna de omgivande områdena. Sta-
tens och stadens långvariga mål att detta område på 130 ha mitt i en 
stadsstruktur ska börja användas för annat är alltså nära att nås. Pro-
cessen har varit utdragen och mångskiftande. Så sent som i september 
2015 slog justitiekanslern fast att staten inte fattat sitt beslut att dra sig 
ur Malms flygplats på grund av bristfällig eller oriktig information. 

Stadsfullmäktige godkände genom sitt beslut 26.11.2014 om köp inom 
flygplatsområdet att infrastrukturavtalet mellan staten och kommunerna 
i Helsingforsregionen skulle verkställas, m.a.o. har avtalet redan ge-
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nomförts vad detta beträffar. Stadsstyrelsen anser med hänvisning till 
utredningen ovan att initiativet inte föranleder vidare åtgärder.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Kuntalaisaloite_Malmin lentokenttä 6.10.2015
2 Kuntalaisaloite internet
3 Ote maakuntakaavasta
4 Ote 2. vaihemaakuntakaavasta
5 Ote 4. vaihemaakuntakaavasta
6 Ote Yleiskaava 1992:sta
7 Ote Yleiskaava 2002:sta
8 Ote Helsingin uudesta yleiskaavaehdotuksesta
9 Malmin lentokentän alueen kaavarungon sijaintikartta
10 Malmin lentokentän alueen kaavarungon ilmakuva
11 Oikeuskanslerin ratkaisun tiivistelmä
12 Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote 5.10.2015

Bilagematerial

1 Allekirjoittajat_Kuntalaisaloite.fi
2 Kuntalaisaloite Malmin lentokenttä säilytettävä 6.10.2015_paperilla 

tuotu
3 Nimilista_erikseen kerätyt
4 01_RKY_kartta
5 01_RKY_Museovirasto
6 02_Liiketoimintasuunnitelma
7 03_Liikennemäärät
8 04_Kentällä toimivat yritykset
9 05_Kentällä toimivat yhdistykset
10 06_Malmin Lentoaseman Lepakkokartoitus 2015 väliiraportti ja liite
11 07_Perhosselvitys
12 08_Falkullan rakennettavuus
13 09 Kaupungin pohjatutkimus_arvio_paalut_syvyys
14 09 Kaupungin pohjatutkimus_stabiloiva_kerros_syvyys
15 10_Europa Nostra Malmin lentoasema on Suomen uhanalaisin perintö-

kohde
16 11_World_Monuments_Fund_Malmi
17 12_Liikennevaliokunnan materiaali
18 12_LIV_lausunto_Malmin_lentoasema2015
19 13_Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle 2014
20 14_TSN Gallup 2014
21 15_Yle Uutiset 10.9.2015 Hallitus purki Pisararadan rahoituksen
22 16_Suomen lentoliikenteen pitkän ajan ennuste 2010-2030
23 17_EU-päätöslauselma uleisilmailun edellytysten takaamisesta

Sökande av ändring
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Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Aloitteen tekijät Förslagstext

Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7
Bilaga 8
Bilaga 9
Bilaga 10
Bilaga 11
Förbud mot sökande av ändring, 
beredning eller verkställighet

För kännedom

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 21.03.2016 § 245

HEL 2015-010946 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:  

Valtuusto päättää, että aloite ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja 
katsoo siten aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

21.03.2016 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Vastaehdotus:
Marcus Rantala: Muutetaan päätösehdotusta seuraavasti:

Kaupunginhallitus toteaa, että



Helsingfors stad Protokoll 6/2016 163 (240)
Stadsfullmäktige

Kaj/6
30.03.2016

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

 muodostetaan ja ilmaistaan kanta aloitteessa ja sen liitteissä esitet-
täviin faktoihin ja näkemyksiin, joihin ei tässä esityksessä ole vastat-
tu

 otetaan huomioon mikä vaikutus on Euroopan kulttuuriperintöä vaa-
livan Europa Nostra-järjestön, valmistelun jälkeen julkaistulla kan-
nalla, jonka mukaan Malmin lentoasema on yksi Euroopan seitse-
mästä uhanalaisimmasta kulttuuriperintökohteesta

 otetaan huomioon samoin valmistelun jälkeen valmistunut, Newsb-
rokers Oy:n tekemä selvitys Malmin lentokentän kehittämisestä bis-
nes- ja yrityspuistoksi, jonka mukaan alueelle voidaan myös raken-
taa 10 000 – 15 000 asuntoa tähän asti kaavaillun 25 000 sijasta

 tarkistetaan mikä on korvaavan yleisilmailulle sopivan lentokentän 
selvitystyön tilanne

 huomioidaan alueen nykyiset luonto- ja virkistysarvot, mukaan lu-
kien uhanalaisten eläin- ja kasvilajien kartoittaminen

 tarkistetaan ns. hybridimalli, jonka mukaan säilytetään pohjois-ete-
läsuuntainen pääkiitorata, jolloin asuntorakentamiselle jää tilaa län-
si- ja etenkin itäreunoilla

 harkitaan uuden lentomelututkimuksen laatiminen (nykyinen vuodel-
ta 2003), jossa otetaan huomioon uusiutuneen ja jatkuvastikin uu-
distuvan lentokonekaluston yhä alhaisempi melutaso, ja sen vaiku-
tus asuntorakentamiseen

Kannattaja: Terhi Peltokorpi

Vastaehdotus:
Nina Huru: Malmin lentokenttä säilytetään kansalaisaloitteen mukai-
sesti siten, että ilmailutoimintaa kaikissa muodoissaan voidaan jatkaa.

Nina Hurun vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Marcus Rantalan vastaehdotuksen mukaan

Jaa-äänet: 10
Jorma Bergholm, Veronika Honkasalo, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, 
Silvia Modig, Lasse Männistö, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Tuomas 
Rantanen, Mirka Vainikka
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Ei-äänet: 5
Nina Huru, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Laura Rissanen, Ulla-
Marja Urho

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 10 - 5.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

14.03.2016 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 14.01.2016 § 10

HEL 2015-010946 T 10 03 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle kunnan asukkaan alo-
itteesta "Malmin lentoaseman säilyttämisestä ilmailukäytössä" seuraa-
van lausunnon:

Helsingin kaupunki ja Finavia Oyj ovat 16.12.2014 solmineet kiintei-
stökaupan, jolla Finavia on kaupungille luovuttanut omistansa kiinteistöt 
ja rakennukset Malmin lentokenttäalueelta ja sen läheisyydestä. Kau-
pan taustalla oli Suomen valtion ja Helsingin kaupungin yhteinen tahto-
tila asuntorakentamisen edellytysten parantamisesta Helsingin seudul-
la. Kaupan ehtojen mukaan hallintaoikeus kiinteistöihin ja rakennuksiin 
siirtyy kaupungille viimeistään 1.1.2017. Lisäksi Finavia luopuu käyttöo-
ikeudestaan lentokenttäalueeseen viimeistään 1.1.2017. Kaupan myötä 
kaupunki omistaa nykyisen lentokenttäalueen kokonaisuudessaan ja 
lähes kaiken maan sen läheisyydessä. 

Malmin lentokentän käytössä on tällä hetkellä noin 130 hehtaaria. Il-
mailutoiminta rajoittaa lisäksi melu- ja suoja-aluemääräysten takia yli 
200 hehtaarin suuruisen alueen käyttöä. Vastaavaa yhtenäistä lähes 
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rakentamatonta aluetta keskeltä kaupunkirakennetta on vaikeata löytää 
Helsingistä.

Uudessa yleiskaavaehdotuksessa lentokentän alue osoitetaan asuin- ja 
työpaikka-alueeksi, jolla on oma lähikeskusta. Yleiskaavatyössä on tut-
kittu varsinaisen lentokenttäalueen lisäksi myös sen ympärillä olevia 
alueita, joita lentomelun takia ei ole voitu aikaisemmin kaavoittaa asun-
torakentamiseen. Lentotoiminnan loppuminen vapauttaa alueet asunto- 
ja työpaikkarakentamiseen. 

Malmin lentokenttäalueelle on laadittu kaavarunko, joka toimii ohjeelli-
sena maankäyttösuunnitelmana laadittaessa asemakaavaa. Alue suun-
nitellaan noin 25 000 asukkaalle. Alueen rakentaminen, tuleva ylläpito 
ja uudet toimitilat mahdollistavat useita tuhansia uusia työpaikkoja. Alo-
itteen liitteen mukaan lentokenttä työllistää tällä hetkellä vakituisesti no-
in 250 henkilöä. Suuri osa nykyisistä työpaikoista todennäköisesti sä-
ilyy, vaikka ilmailutoiminta alueella loppuisi, esimerkiksi Helsingin pe-
lastuslaitoksen vajaat 50 työpaikkaa.

Kiinteistöviraston geoteknisen osaston mukaan Malmin lentokenttäalu-
een maaperä on Helsingin oloissa tavanomaista pehmeikköä, jossa sa-
ven paksuus on kohtuullinen. Lentokenttäalue ei ole suota, kuten esim. 
julkisuudessa usein väitetään. Toteutetuista uusista asuinalueista ovat 
Malmin lentokenttäaluetta vaikeampia pohjaolosuhteiltaan olleet esim. 
Pikku-Huopalahti ja Arabianranta. Maaperä ei estä Malmin lentokentän 
rakentamista tai korota rakentamisen kustannuksia tavanomaista 
enempää. 

Kaupunginvaltuuston vahvistaman Asumisen ja siihen liittyvän 
maankäytön ohjelman (AM-ohjelma) mukaan asuntotuotannon määräl-
lisenä tavoitteena on 5 000 asunnon vuotuinen asuntotuotanto, josta 
3 600 asuntoa toteutetaan kaupungin luovuttamille tonteille. Kau-
punginvaltuusto on maaliskuussa 2013 hyväksynyt tavoitteen nostaa 
asuntotuotantomäärä 5 500 asuntoon vuodessa. Paine asuntotuotan-
totavoitteiden nostamiselle kasvanee tulevaisuudessa entisestään. 
Tämä tarkoittaa muun ohella, että yleis- ja asemakaavoituksella tulee 
turvata riittävä lyhyen ja pitkän aikavälin tonttivaranto. Myös nykyinen 
maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että kaavoituksella turvataan ri-
ittävän asuntotuotannon edellytykset. Tilanteessa, jossa rakentamiselle 
vapaita alueita on Helsingistä vaikeaa löytää tai niiden kaavoitus on pa-
hasti kesken, kuten esim. Östersundomin osalta, on Malmin lentokent-
täalue ensisijaisen tärkeä alue, jotta kaupunki saavuttaisi sille asetetut 
asuntotuotantotavoitteet taloudellisesti ja ekotehokkaasti sekä pystyisi 
luomaan uusia työpaikka-alueita.
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Kiinteistölautakunta toteaa edellä olevaan viitaten, että Malmin lento-
kentän säilyttämiseen aloitteessa esitetyllä tavalla ilmailukäytössä ei 
ole perusteita.

Käsittely

14.01.2016 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Sole Molander: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:

Lausuntoehdotuksen 2. - 8. kappale muutetaan kuulumaan seuraavas-
ti: 

Noin 13200 helsinkiläistä on jättänyt kuntalaisaloitteen Malmin lentoa-
seman säilyttämisestä ilmailukäytössä. Aloitteen mukana on toimitettu 
suuri määrä faktatietoa. Lukumäärä ylittää selvästi kuntalaisaloitteen 
tekemiseen vaadittavan vähimmäismäärän 2,5 prosenttia kunnan ääni-
oikeutetuista asukkaista. Helsinkiläiset haluavat säilyttää arvokkaan 
lentoasemansa ja kehittää sitä ilmailukäytössä. 

TNS Gallupin tekemän mielipidetutkimuksen (8/2014) mukaan 67 pro-
senttia äänestäjistä haluaa säilyttää lentoaseman. Malmin lentoaseman 
merkitys Suomen ilmailuteollisuudelle (lentokoulutus, tekniikka, tutki-
mus, lentotyö) on erittäin suuri. Lähes kaikki suomalaiset ammattilen-
täjät saavat koulutustaan Malmilla.

Suomen yleisilmailun operaatioista yli 44% tapahtuu Malmilla.

Museoviraston mukaan Malmin lentoasema on valtakunnallisesti mer-
kittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Lentoasemalle on myös lukuisia 
kansainvälisiä nimeämisiä.

Kentällä toimii kolmisenkymmentä yritystä ja parikymmentä yhdistystä.

Lentokenttäalue on osoittautunut arvokkaaksi luontoympäristöksi. 

Kiinteistölautakunta toteaa edellä olevaan viitaten, että Malmin lento-
kentän säilyttämiseen aloitteessa esitetyllä tavalla ilmailukäytössä on 
perusteita.

Kannattaja: Olli Sademies

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lausuntoehdotuksen 2. - 8. kappale muutetaan kuulumaan 
seuraavasti:
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Noin 13200 helsinkiläistä on jättänyt kuntalaisaloitteen Malmin lentoa-
seman säilyttämisestä ilmailukäytössä. Aloitteen mukana on toimitettu 
suuri määrä faktatietoa. Lukumäärä ylittää selvästi kuntalaisaloitteen 
tekemiseen vaadittavan vähimmäismäärän 2,5 prosenttia kunnan ääni-
oikeutetuista asukkaista. Helsinkiläiset haluavat säilyttää arvokkaan 
lentoasemansa ja kehittää sitä ilmailukäytössä. 

TNS Gallupin tekemän mielipidetutkimuksen (8/2014) mukaan 67 pro-
senttia äänestäjistä haluaa säilyttää lentoaseman. Malmin lentoaseman 
merkitys Suomen ilmailuteollisuudelle (lentokoulutus, tekniikka, tutki-
mus, lentotyö) on erittäin suuri. Lähes kaikki suomalaiset ammattilen-
täjät saavat koulutustaan Malmilla. 

Suomen yleisilmailun operaatioista yli 44% tapahtuu Malmilla. 

Museoviraston mukaan Malmin lentoasema on valtakunnallisesti mer-
kittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Lentoasemalle on myös lukuisia 
kansainvälisiä nimeämisiä. 

Kentällä toimii kolmisenkymmentä yritystä ja parikymmentä yhdistystä. 

Lentokenttäalue on osoittautunut arvokkaaksi luontoympäristöksi. 

Kiinteistölautakunta toteaa edellä olevaan viitaten, että Malmin lento-
kentän säilyttämiseen aloitteessa esitetyllä tavalla ilmailukäytössä on 
perusteita. 

Jaa-äänet: 6
Jaana Aaltonen, Jasmin Hamid, Antti Hytti, Erkki Perälä, Joonas Pulk-
kinen, Timo Tossavainen

Ei-äänet: 3
Juha Hakola, Sole Molander, Olli Sademies

Tyhjä: 0

Poissa: 0

17.12.2015 Pöydälle

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Tom Qvisén, projektipäällikkö, puhelin: 310 34201
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tom.qvisen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 01.12.2015 § 376

HEL 2015-010946 T 10 03 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle:

Kunnan asukkaan aloitteessa esitetään Malmin lentokenttäalueen sä-
ilyttämistä lentotoiminta-alueena. 

Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa on Helsingin osalta erityis-
kysymyksiä, joissa todetaan esimerkiksi asuntotuotannon turvaaminen 
riittävällä tonttimaalla. Niiden mukaan Helsingin seudulla tulee myös 
edistää joukkoliikenteeseen, erityisesti raideliikenteeseen tukeutuvaa ja 
eheytyvää yhdyskuntarakennetta. 

Maakunta- ja yleiskaavojen mukaan lentokentän alue on taajamatoi-
mintojen aluetta, mikäli lentotoiminta lakkaa. Syksyllä 2014 tehdyn so-
pimuksen mukaan valtio lopettaa lentotoiminnan Malmilla vuoden 2016 
lopussa tai viimeistään vuonna 2020. Helsingin uudessa yleiskaavaeh-
dotuksessa (kaupunkisuunnittelulautakunta 10.11.2015) Malmin lento-
kentän alue on merkittävin uusi rakentamisalue. 

Malmin lentokentän alue sijaitsee tiiviisti olemassa olevan yhdyskun-
tarakenteen keskellä, ja sen rakentaminen asuinalueeksi, josta on hy-
vät joukkoliikenneyhteydet, tukee seudun aluerakenteen kannalta 
kestävää kehittämistä. Rakentaminen muuttaa alueen maisemakuvaa 
merkittävästi, mikä edellyttää erityistä yhteensovittamista kulttuuriym-
päristö- ja maisema-arvojen kanssa. Valmisteilla olevassa 4. vaihe-
maakuntakaavan selostuksessa todetaan, että arvokkaat kulttuuriym-
päristöt voivat tulla myös osaksi taajama- ja kaupunkirakennetta ja ri-
kastuttaa sitä.

Malmin lentokentän alueesta suunnitellaan koko koillista Helsinkiä yhdi-
stävä ja aluetta vahvistava kaupunkirakenteen nivel, jonka ensisijainen 
kaupunkirakenteellinen tavoite on liittää Malmin lentokentän alue tiiviisti 
ympäröiviin alueisiin - Malmin keskustaan, Jakomäkeen, Tattarisuohon, 
Kivikon ulkoilupuistoon ja edelleen Viikki-Kivikon vihersormeen, Kontu-
laan, Viikkiin, Pukinmäkeen ja Tapanilaan. Alueita yhdistetään kaupun-
kirakennetta täydentämällä, liikenneyhteyksiä luomalla sekä yhdi-
stämällä alueen viheralueista yhtenäisesti jatkuvia kokonaisuuksia, jot-
ka palvelevat ekologisina käytävinä sekä jalankulun ja pyöräilyn yhteyk-
sinä.
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Malmin lentokenttäalueen säilyttäminen lentotoiminta-alueena on ristiri-
idassa maakunta- ja yleiskaavojen tavoitteiden kanssa sekä Valtakun-
nallisissa alueidenkäyttötavoitteissa Helsingille asetettujen erityistavoit-
teiden kanssa. Lentotoiminnan jatkaminen Malmin alueella ei mahdol-
listaisi alueelle esitettyjen tavoitteiden toteutumista ja estäisi kaupungin 
laajemman tavoitteen Koillis-Helsingin kehityksen vahvistamisesta ja 
erillisten kaupungin osien yhdistämisestä nykyistä yhtenäisemmäksi 
kaupunkirakenteeksi.

Aloite on myös ristiriidassa Malmin lentokentän aluetta koskevien sopi-
musten kanssa (kiinteistöjen ja rakennusten ostaminen 26.11.2014, 
MAL-sopimus 20.11.2014, valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen 
sopimuksen suurten infrahankkeiden tukemiseksi ja asumisen edistä-
miseksi 6.10.2014).

Malmin lentokenttäalueelle on laadittu kaavarunko, joka toimii ohjeelli-
sena maankäyttösuunnitelmana asemakaavan laatimisprosessissa. 
Kaavarunko on laadittu Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet huo-
mioon ottaen sekä maakuntakaavojen ja yleiskaavojen tavoitteiden po-
hjalta. 

Kaavarungon suunnittelussa on erityisesti painotettu riittävän tonttitar-
jonnan, olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyödyntämisen, joukko-
liikenteen toimintaedellytysten parantamisen ja valtakunnallisesti mer-
kittävän kulttuuriympäristön arvojen säilymisnäkökulmia. Lisäksi on ki-
innitetty erityistä huomiota alueen virkistyskäyttömahdollisuuksien ke-
hittämiseen ja luonnonympäristön monimuotoisuuden säilyttämiseen. 
Alue suunnitellaan noin 25 000 asukkaalle, kerrosalatavoite on 
1 200 000 k-m2, josta 1 100 000 k-m2 on asuinrakentamista ja 100 000 
k-m2 on toimitilarakentamista sekä palveluita. 

Malmin lentokenttäalueen suojelun osalta on kaavarungossa esitetty, 
että lentoasemarakennus ja lentokonehalli sekä niiden välitön ympäri-
stö suojellaan, lisäksi lähiympäristö suunnitellaan vanhaa kokonaisuut-
ta kunnioittaen. Lentoaseman rakennuksiin liittyviä pitkiä näkymiä säily-
tetään osana uutta kaupunkirakennetta. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa edellä olevaan viitaten, että Mal-
min lentokenttäalueen säilyttämiselle lentotoiminta-alueena ei ole pe-
rusteita.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Tuomas Hakala, projektipäällikkö, puhelin: 310 37205

tuomas.hakala(a)hel.fi
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§ 88
Detaljplaneändring för kvarteren 32025 och 32032, tomten 1 i kvarte-
ret 32026 och gatu- och parkområden i Kånala (nr 12262, Bodvägen 
13, 14 och 16)

HEL 2011-003984 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag god-
känna detaljplaneändring för kvarteret 32025, tomten 1 i kvarteret 
32026, kvarteret 32032 och gatu- och parkområden i 32 stadsdelen 
(Kånala) enligt ritning nr 12262, daterad 31.3.2015 och ändrad 
20.10.2015, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivning-
en.

Behandling

Stadsfullmäktige beslutade konstatera att ledamoten Kauko Koskinen 
var jävig och inte deltog i behandlingen av ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Katri Erroll, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12262 kartta, päivätty 31.3.2015, 
muutettu 20.10.2015

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12262 selostus, päivätty 
31.3.2015, muutettu 20.10.2015, päivitetty Kslk:n 20.10.2015 päätök-
sen mukaiseksi

3 Havainnekuva 31.3.2015
4 Tilastotiedot
5 Vuorovaikutusraportti 31.3.2015 liitteineen, täydennetty 20.10.2015
6 Osa päätöshistoriaa, internet-versio
7 Tehdyt muutokset

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan_detaljplan_bygg-
nadsordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
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ja ympäristökeskus makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6

Helen Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helen Sähköverkko Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut-kuntayhtymä/Vesihuolto

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Detaljplaneändringen gör det möjligt att bygga fyra nya flervåningshus i 
fyra våningar på sammanlagt 5 000 m² vy i Bodvägens norra ände och i 
norra kanten av parken Bodlunden i Kånala. Området får ca 120 nya in-
vånare. Nybyggnaderna placeras dels i nuvarande kvartersområden, 
dels i nuvarande parkområde. Gatunätet för fordonstrafik utvidgas inte. 
Nybyggandet och gårds- och parkeringsarrangemangen styrs genom 
detaljplanebestämmelser så att enhetligheten i området bibehålls. De 
kulturhistoriskt och landskapsmässigt värdefulla flervåningshusen från 
decennieskiftet 1950/1960 skyddas.

Föredragandens motiveringar

Detaljplaneändringen följer de riksomfattande målen för områdesan-
vändningen och Generalplan 2002 för Helsingfors med rättsverkningar 
och den bidrar till att staden kan nå sina strategiska mål i enlighet med 
stadsfullmäktiges beslut.

Utgångspunkterna och motiveringarna för detaljplanelösningen framgår 
mer i detalj av den bifogade detaljplanebeskrivningen.
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Planläggningen av de nuvarande kvartersområdena har gjorts på tomt-
ägarnas ansökan och detaljplaneändringens innehåll har förhandlats 
med sökandena. Parkområdena har planlagts på initiativ av staden.

Området ligger mellan parken Bodlunden och Kånalavägen. Planområ-
det gränsar till Gärdesstigens ände i väster, lågstadieskolan Konalan 
ala-asteen koulus tomt och Loftparken i norr och Kånalavägen i öster.

Utgångspunkter

I Generalplan 2002 för Helsingfors tas området upp som ett flervå-
ningshusdominerat område för boende eller verksamhetslokaler. Det är 
fråga om ett kulturhistoriskt, arkitektoniskt och för landskapskulturen 
värdefullt område.

Den gällande detaljplanen för området fastställdes år 1962. Enligt de-
taljplanen utgör området ett kvartersområde för flervåningshus och 
park- och gatuområde. I detaljplanen anvisas sju byggnadsytor för fler-
våningshus i 3–4 våningar. Byggrätten uppgår till sammanlagt 
7 320 m² vy.

Allmän beskrivning av området och markinnehav

I planeringsområdet finns sju flervåningshus i fyra våningar som upp-
fördes vid decennieskiftet 1950/1960. Områdets enhetlighet och beva-
rade karaktär har beaktats i den gällande generalplanen genom att be-
teckna området som ett kulturhistoriskt, arkitektoniskt och för land-
skapskulturen värdefullt område. Byggnadstillsynsverket har beaktat 
områdets värden genom att utarbeta en kartläggning över området i 
västra kanten av Kånala och reparationsanvisningar för området.

Tomterna är i privat ägo. Tomterna gränsar till parkområden och en 
skoltomt, vilka är i stadens ägo. Det omgivande byggnadsbeståndet är 
av varierande åldrar.

Detaljplaneändringens innehåll och motiveringar

Bostadsproduktionsmålen uppställda av Helsingfors stadsfullmäktige 
förutsätter kompletteringsbyggande i ytterstadsområdena. Målet för de-
taljplaneändringen är att komplettera det nuvarande området med nya 
flervåningshus som passar in i den enhetliga miljön. Dessutom syftar 
man till att bevara den befintliga byggnadsgruppens och den tillhörande 
gårdsmiljöns enhetlighet och värdefulla drag.

De tomtägare som ansökt om detaljplaneändring syftar till att göra det 
möjligt att stycka separata tomter för de nya flervåningshusen.
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Detaljplaneändringen gör det möjligt att bygga fyra nya flervåningshus i 
fyra våningar på sammanlagt 5 000 m² vy dels i nuvarande kvartersom-
råden, dels i nuvarande parkområde. Nybyggnadernas lägen bygger på 
en utredning om möjligheterna att kompletteringsbygga i Kånala som 
stadsplaneringskontoret låtit göra. Nybyggnadernas gestalt och gårds- 
och tomtarrangemangen har granskats mer i detalj i referensplanen för 
kompletteringsbyggande i samarbete med de tomtägare som ansökt 
om detaljplaneändring och stadsplaneringskontoret.

Nybyggandet anvisas i kvartersområden med beteckningen AK (kvar-
tersområde för flervåningshus). Bilplatserna förutsatta i detaljplanen 
kan anläggas i marknivå. Trafiken till de nya tomterna styrs dels via 
Bodvägen, dels via Gärdesstigen. Bullret och utsläppen från gatutrafi-
ken på Kånalavägen har beaktats i lösningen för nybyggandet i kvarte-
ret 32032.

De nuvarande flervåningshusen med gårdar är belägna i kvartersområ-
den med beteckningen AK/s (kvartersområde för flervåningshus, som 
är kulturhistoriskt och för landskapsbilden värdefullt och där miljön be-
varas). De kulturhistoriskt och med tanke på landskapsbilden värdefulla 
flervåningshusen från decennieskiftet 1950/1960 skyddas.

Trots att parkområdet blir mindre bevaras parkgångarna på sina nuva-
rande platser.

Detaljplaneändringens konsekvenser och kostnader

Detaljplanen gör det möjligt att bygga nya bostäder i hus med hiss i ett 
område där största delen av lägenheterna ligger i hus som saknar hiss. 
De nya husen följer de befintliga byggnadernas skala och placering 
mellan varandra. Det är möjligt att bevara de nuvarande flervåningshu-
sen och husgårdarna som utgör en värdefull helhet. Detaljplanen förut-
sätter inte att nya gator ska anläggas. Trafikmängden på Bodvägen 
och Gärdesstigen beräknas öka med ca 50 fordon om dygnet på varde-
ra gatan. De nuvarande förbindelserna i parkområdena bevaras.

Detaljplanen förutsätter i viss mån gatu- och parkbyggande och tillbyg-
gande av näten för samhällsteknisk försörjning. Detaljplaneändringen 
medför staden kostnader på sammanlagt ca 100 000 euro.

Planeringsfaser och växelverkan

Ägarna till tomterna 32025/1, 32026/1 och 32032/1 har tillsammans låtit 
göra en referensplan om kompletteringsbyggandet på tomten och an-
sökt om detaljplaneändring för att göra det möjligt att kompletterings-
bygga. Planläggningen av parkområdena inleddes på initiativ av sta-
den.
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Deltagandet och växelverkan ordnades i enlighet med programmet för 
deltagande och bedömning som utgör bilaga till detaljplanebeskrivning-
en. Under beredningen ordnades två informationsmöten för allmänhe-
ten och en detaljplanepromenad. Beredningsmaterialet har också varit 
framlagt på Sockenbacka bibliotek.

Myndighetssamarbete

I samband med beredningen av detaljplaneändringen har myndighets-
samarbete bedrivits med de berörda förvaltningarna och samkommu-
nerna.

Myndigheternas ställningstaganden gällde de kommunaltekniska nä-
ten, konsekvenserna av trafiken på Kånalavägen för luftkvaliteten och 
bullerförhållandena och skyddet av den kulturhistoriskt värdefulla mil-
jön.

De frågor som tagits upp i ställningstagandena har beaktats under be-
redningen av förslaget till detaljplan.

Åsikter

Under beredningen av detaljplaneändringen kom det in 33 skrivelser 
med åsikter, varav 28 gällde programmet för deltagande och bedöm-
ning och 5 utkastet till detaljplaneändring. I en del av åsikterna om pro-
grammet för deltagande och bedömning ingick namnlistor med flera un-
dertecknare. Åsikter har dessutom framförts muntligt vid invånarmöte-
na och under detaljplanepromenaden och per e-post till beredaren av 
detaljplanen.

Åsikterna gällde främst följande teman:

- parkering, trafiksäkerhet och vinterunderhåll av gator

- förändringar i landskapet och i områdets karaktär, minskning av par-
ken i Gärdesstigens ände, utsikterna och trivseln, försvinnande av upp-
levda kvalitetsfaktorer, oro över värdeminskning på bostäder

- förändringar i fågelbeståndet, i träden och i den övriga växtligheten i 
området

Åsikterna har beaktats i planläggningen enligt följande:

- fordonstrafiken till de nya bostadstomterna fördelas mellan Bodvägen 
och Gärdesstigen för att förändringen inte ska bli orimligt stor för invå-
narna vid någondera av gatorna.
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- myndighetssamarbete har bedrivits med stadsmuseet och miljöcen-
tralen i syfte att säkerställa att de avsevärda naturvärdena och kulturhi-
storiska värdena bibehålls i samband med nybyggandet.

I den bifogade rapporten om växelverkan anges myndigheternas ställ-
ningstaganden och åsikterna i sammandrag och genmälena till dessa 
mer i detalj. Promemoriorna från diskussionsmötena och detaljplane-
promenaden har fogats till rapporten om växelverkan.

Förslaget till detaljplan framlagt

Stadsplaneringsnämnden beslutade 31.3.2015 framställa att stadssty-
relsen ska godkänna förslaget till detaljplaneändring för kvarteret 
32025, tomten 1 i kvarteret 32026, kvarteret 32032 och gatu- och park-
områden i 32 stadsdelen (Kånala), daterad 31.3.2015.

Förslaget till detaljplaneändring hölls offentligt framlagt 24.4–25.5.2015.

Tre anmärkningar gjordes mot förslaget. En skrivelse kom in före fram-
läggandet. Helen Elnät Ab, samkommunen Helsingforsregionens miljö-
tjänster HRM, stadsmuseet, fastighetsnämnden, räddningsnämnden, 
nämnden för allmänna arbeten och miljöcentralen gav utlåtande om 
förslaget. Helen Ab gav inget utlåtande. Behandlingen av nämndernas 
utlåtanden omfattade inga omröstningar.

Anmärkningar och skrivelse

Det togs upp i anmärkningarna att områdets nuvarande spatiösa karak-
tär inte har beaktats i detaljplaneändringen i tillräcklig mån. Man är 
rädd för att kompletteringsbyggandet förstör områdets värden och triv-
sel. Nybyggandet på tomten 32026/8 upplevs komma för nära de nuva-
rande flervåningshusen vid Gärdesstigen 1 och 2. Gärdesstigen anses 
som trång och parkeringsarrangemangen som svåra.

Det föreslogs i skrivelsen att kollektivtrafiken i området ska ökas ef-
tersom bussarna ofta är fullsatta.

Anmärkningarna och skrivelsen har inte föranlett justeringar i förslaget 
till detaljplan. Genmälena anges i rapporten om växelverkan.

Utlåtanden

Stadsmuseet konstaterar att den byggda kulturmiljön bra har beaktats i 
förslaget till detaljplaneändring. Fastighetsnämnden konstaterar att de-
taljplaneändringen förutsätter områdesarrangemang mellan staden och 
privata markägare. Markpolitiska förhandlingar behöver inte föras. Fas-
tighetsnämnden påpekar dessutom att den lilla mängden metallslagg 
på tomten 32026/8 senast i samband med byggandet ska avlägsnas till 
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en tillbörlig förläggningsplats. Vattenförsörjningen vid HRM och nämn-
den för allmänna arbeten påpekade om tillbyggandet av vattenförsörj-
ningen och behandlingen av dagvatten. Räddningsnämnden fäste av-
seende på tillräcklig tillgång till släckvatten och räddningsvägsarrange-
mangen. Helen Elnät Ab föreslog justeringar i beteckningarna för led-
ningsområden.

Förslaget till detaljplaneändring har justerats med anledning av utlåtan-
dena så att en beteckning för en ledningsgränd för en jordkabel med 
medelspänning har tillagts på detaljplanekartan i parkområdet mellan 
Bodvägens vändplats och Soldatåkersvägen.

Ändringen är inte väsentlig och det har därför inte varit nödvändigt att 
framlägga förslaget på nytt.

I rapporten om växelverkan anges anmärkningarna, skrivelsen och ut-
låtandena i sammandrag och genmälena till dessa mer i detalj.

Till slut

Förslaget gäller delvis område i statens fastighetsregister.

Beslutsförslaget motsvarar stadsplaneringsnämndens justerade fram-
ställning. Framställningen godkändes enhälligt.

Detaljplaneändringen höjer inte avsevärt byggrätten på tomterna, och 
därför är det inte nödvändigt att föra förhandlingar i enlighet med stads-
styrelsens markpolitiska beslut 9.6.2014.

Detaljplaneändringen förutsätter områdesarrangemang mellan staden 
och privata markägare. Föravtalen om överlåtelse av markområden ska 
ingås innan detaljplanen godkänns. Avtalen undertecknades 10.2.2016 
och 2.3.2016.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Katri Erroll, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12262 kartta, päivätty 31.3.2015, 
muutettu 20.10.2015

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12262 selostus, päivätty 
31.3.2015, muutettu 20.10.2015, päivitetty Kslk:n 20.10.2015 päätök-
sen mukaiseksi

3 Havainnekuva 31.3.2015
4 Tilastotiedot
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5 Vuorovaikutusraportti 31.3.2015 liitteineen, täydennetty 20.10.2015
6 Osa päätöshistoriaa, internet-versio
7 Tehdyt muutokset

Bilagematerial

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Esisopimus 3869 Konalanrinne 1-2
4 Esisopimus 3866 Konalanrinne 3

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan_detaljplan_bygg-
nadsordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6

Helen Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helen Sähköverkko Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut-kuntayhtymä/Vesihuolto

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

För kännedom

Kaupunkisuunnitteluvirasto/Koski
Kaupunginmuseo
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta



Helsingfors stad Protokoll 6/2016 178 (240)
Stadsfullmäktige

Kaj/7
30.03.2016

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

Rakennusvalvontavirasto
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristölautakunta
Pelastuslautakunta

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 14.03.2016 § 223

HEL 2011-003984 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättä hyväksyä 32. kaupunginosan (Konala) kort-
telin 32025, korttelin 32026 tontin 1, korttelin 32032 sekä katu- ja pu-
istoalueiden asemakaavan muutoksen 31.3.2015 päivätyn ja 
20.10.2015 muutetun piirustuksen nro 12262 mukaisena ja asemakaa-
vaselostuksesta ilmenevin perustein. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.10.2015 § 283

HEL 2011-003984 T 10 03 03

Ksv 1565_2, Aittatie 13, 14 ja 16, karttaruutu F6

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 31.3.2015 päivätyn ja 20.10.2015 muutetun 32. kaupunginosan (Ko-
nala) korttelin 32025, korttelin 32026 tontin 1, korttelin 32032 sekä 
katu- ja puistoalueiden asemakaavan muutosehdotuksen nro 12262 
hyväksymistä ja etteivät tehdyt muistutukset, saapunut kirje ja anne-
tut lausunnot anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Muutokset ilmene-
vät yksityiskohtaisesti esityslistan liitteestä ja kaavaselostuksesta

 ettei kaavan muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.
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Lisäksi lautakunta päätti

 antaa kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksestä ja vuorovaikutus-
raportista ilmenevät vastaukset kaupungin perusteltuna kannanotto-
na tehtyihin muistutuksiin.

 antaa vuorovaikutusraportin mukaisen vastineen saapuneeseen kir-
jeeseen.

31.03.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Mikael Ström, arkkitehti, puhelin: 310 37470

mikael.strom(a)hel.fi
Jouni Kilpinen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37251

jouni.kilpinen(a)hel.fi
Pirjo Koivunen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37128

pirjo.koivunen(a)hel.fi
Riitta Salastie, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37218

riitta.salastie(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 25.06.2015 § 316

HEL 2011-003984 T 10 03 03

Kiinteistökartta 111/680 491, Aittatie 13, 14 ja 16

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle 32. kau-
punginosan (Konala) korttelin 32025, korttelin 32026 tontin 1, korttelin 
32032 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muutosehdotuksesta 
nro 12262 seuraavan lausunnon:

Lautakunta toteaa, että kaava-alueen tontit ovat yksityisomistuksessa. 
Asunto Oy Konalanrinne 1 - 2 omistaa kaavatontit 32025/1 ja 32026/1 
ja tontin 32032/1 omistaa Asunto Oy Konalanrinne 3. Kaupunki omistaa 
katu- ja puistoalueet.

Kaavoitustyö on tullut vireille kaupungin ja tontinomistajien aloitteesta 
ja pohjautuu kaupunkisuunnitteluviraston vuonna 2010 teettämään sel-
vitykseen Konalan täydennysrakentamismahdollisuuksista.

Kaavamuutoksessa tonttien 32025/1, 32026/1 ja 32032/1 olemassa 
oleville rakennuksille muodostetaan omat tontit ja asuinkerrostalot suo-
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jellaan. Lisärakentamiselle muodostetaan tontinosista sekä kaupungin 
omistamista puistoalueen osista kolme uutta AK-tonttia 32025/3, 
32026/8 ja 32032/3. Uusille tonteille on osoitettu asuinrakennusoikeutta 
yhteensä 5 000 k-m².

Kaavamuutoksesta ei koidu tontinomistajille kaupunginhallituksen 
9.6.2014 tekemän maapoliittisen päätöksen edellyttämää merkittävää 
hyötyä ja maapoliittisia neuvotteluja ei ole siten tarpeen käydä. 

Kaavan toteuttaminen

Kaavamuutoksen toteuttaminen edellyttää aluejärjestelyjä kaupungin ja 
yksityisten maanomistajien välillä. 

Kaupungille syntyy oikeus lunastaa Asunto Oy Konalanrinne 1 - 2 
omistamasta kaavatontista 32026/1 noin 939 m²:n suuruinen osa, joka 
liitetään uuteen AK-tonttiin 32026/8. Lisäksi kaupungin tulee hankkia 
yhtiöiltä yhteensä noin 98 m²:n suuruiset alueet liitettäväksi puistoon ja 
noin 86 m² suuruinen alue Aittatien katualueeseen.

Edelleen kaavan toteuttamiseksi kaupunki myy yhtiöille nykyisestä pu-
istoalueesta 33-9903-1 yhteensä noin 998 m²:n suuruiset alueet  liitet-
täväksi muodostettavaan AK-tonttiin 32025/3 (570 m²) ja 32032/3 (428 
m²).

Kiinteistövirasto neuvottelee yhtiöiden kanssa aluejärjestelyjä koskevat 
esisopimukset ennen kaavan lainvoimaistumista ja lopulliset kaupat tul-
laan tekemään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun kaavamuutos on 
lainvoimaistunut.

Kaavan toteuttamisessa on myös huomioitava, että tontin 32026/8 alu-
eella sijaitseva vähäinen määrä metallikuonaa, tulee viimeistään raken-
tamisen yhteydessä poistaa asianmukaiseen sijoituspaikkaan, ja kuo-
nan poistosta tulee ilmoittaa Helsingin kaupungin ympäristökeskuksel-
le.

Lautakunta esittää, että asemakaavaa ei tulisi hyväksyä ennen kuin 
esisopimukset alueluovutuksista on tehty.

Lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä 
edellä esitetyin huomautuksin.

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi
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Yleisten töiden lautakunta 09.06.2015 § 279

HEL 2011-003984 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Suunnittelualue sijaitsee Konalassa Aittalehdon puiston ja Konalantien 
välissä. Asemakaavan muutos mahdollistaa neljän uuden nelikerroksi-
sen asuinkerrostalon, yhteensä 5 000 k-m2, rakentamisen osin nykyisil-
le korttelialueille, osin nykyiselle puistoalueelle.

Puistoalueen pienenemisestä huolimatta puiston kulkureitit säilyvät 
nykyisillä paikoillaan. Aittatien kääntöpaikalle ja koululle lounaasta 
johtava reitti on osoitettu yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle. Muut 
puistoreitit on merkitty ohjeellisen ulkoilutien merkinnällä. Korttelin 
32025 eteläkärjen typistäminen mahdollistaa uuden polunhaaran ra-
kentamisen, jolloin kulku Aittalehdon ja Konalantien välillä sujuvoituu 
nykyisestä.

Asemakaavamuutoksen mukainen täydennysrakentaminen edellyttää 
johtosiirtoja korttelin 32032 alueella. Rakennuttaja vastaa johtosiirtojen 
suunnittelusta ja toteutuksesta.

Korttelin 32026 pintavedet on nykytilanteessa johdettu korttelin länsipu-
oliselle puistoalueelle. Uudelle tontille 32026/8 lisätään tulvareitti-
merkintä, joka mahdollistaa pintavesien johtamisen tontilta 32026/7 
tontin 32026/8 läpi puistoalueelle. Puistoalueelle merkitään luonnonmu-
kainen hulevesien käsittelyalue, jonka sijainti on likimääräinen. Tontin 
32026/8 rakennuttajan tulee neuvotella rakennusviraston kanssa ole-
massa olevan, pintavesiä keräävän painanteen mahdollisesta muok-
kaamisesta, mitoituksesta ja istuttamisesta siten, että se voi ottaa vas-
taan ylivuotovesiä tonteilta. Lähtökohta Helsingissä on aina, että hule-
vesien viivyttäminen ja imeyttäminen tapahtuu suurimmaksi osaksi jo 
tonteilla. Kaavamuutosehdotuksen mukaan tonttien pintarakenteiden 
tulee olla pääasiassa vettä läpäiseviä, mikä edesauttaa tätä tavoitetta. 
Hulevesien ylivuodon johtamisessa hyödynnetään puistossa olevaa 
painannetta. Tämän lisäksi on luontevaa johtaa hulevesiä viheralueilla 
avo-ojissa edelleen kohti Hilanpellon puiston valtaojaa.

Kaavan toteuttaminen ei edellytä uusien katujen rakentamista. Aittatien 
liikennejärjestelyjä esitetään parannettavaksi siten, että kadun pohjois-
päähän rakennetaan nykyisten liikennesuunnitteluohjeiden mukainen 
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kääntöpaikka. Kääntöpaikkaa sivuavan jalankulku- ja pyörätien turvalli-
suus paranee, kun se erotetaan reunakivellä kääntöpaikasta. 

Alustavan kustannusarvion mukaan rakennusvirastolle aiheutuu kaa-
van toteuttamisesta noin 50 000 euron kustannukset.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutoksen nro 12262 
hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 19.05.2015 § 201

HEL 2011-003984 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antoi ympäristökes-
kus.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

juha.korhonen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 11.5.2015

HEL 2011-003984 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö

Kaupunginmuseo arvioi kaavahanketta kulttuuriympäristön vaalimisen 
näkökulmasta ja on päättänyt antaa seuraavan lausunnon.

Alue sijaitsee Aittalehdon puiston ja Konalantien välissä. Suunnittelu- 
alue rajautuu lännessä Käärtipolun päähän, pohjoisessa Konalan ala- 
asteen tonttiin ja Luhtipuistoon, idässä Konalantiehen. 
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Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kulttuurihistoriallisesti, 
rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi. Alu-
etta tulee yleiskaavan mukaan kehittää siten, että alueen arvot ja omi-
naisuudet säilyvät. 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on täydentää 1950–60-lukujen 
vaihteessa rakennettua aluetta uusilla, yhtenäiseen ympäristöön sopi-
villa asuinkerrostaloilla. Asemakaavan muutos mahdollistaa neljän uu-
den nelikerroksisen asuinkerrostalon, yhteensä 5 000 k-m2, rakentami-
sen. Kortteleita joudutaan laajentamaan puistoalueelle. Alueen yhtenäi-
syyden säilyttämiseksi uudisrakentamista, piha- ja pysäköintijärjestelyjä 
ohjataan kaavamääräyksin. 

Kaavamuutosehdotuksessa suojellaan seitsemän olemassa olevaa 
asuinkerrostaloa kaavamerkinnällä sr-2. Korttelialueet, joilla nämä ker-
rostalot sijaitsevat merkitään kaavamerkinnällä AK/s: Asuinkerrostalo-
jen korttelialue, joka on kulttuurihistoriallisesti ja maisemakuvallisesti 
arvokas ja jolla ympäristö säilytetään. 

Suojeltavat kerrostalot ovat arkkitehti Esko Suhosen suunnittelemat ja 
ne valmistuivat vuosina 1959-60. Suhonen laati vuonna 1957 alueen 
asemakaavaluonnoksen, johon rakennusten lomittainen sijoittelu poh-
jautuu. Pihat ja pysäköintialueet ovat sorapintaisia. Kulkureitit ja auto-
paikat sijoittuvat alueelle leimallisten komeiden täysikasvuisten mänty-
jen lomaan.

Rakennusvalvontavirasto on tehnyt alueen korjaustapaohjeet "Konalan 
länsireuna: Alue- kartoitus ja korjaustapaohjeet – 1960-luvun kerrosta-
lokorttelit". Korjaustapaohje antaa neuvoja rakennusten korjausten su-
unnitteluun, lisäksi siinä on mukana pihaympäristöt ja pihakalusteet. 
Esitetyt korjaustavat ovat sellaisia, että kulttuuriympäristön arvot on 
mahdollista jatkossakin säilyttää.

Uudisrakennuksista määrätään mm. seuraavasti: Rakennuksen yleisil-
meen ja mittakaavan tulee sopeutua viereisillä AK/s-korttelialueilla si-
jaitsevaan yhtenäiseen rakennusryhmään. Rakennuksen julkisivun tu-
lee olla vaaleaa keltaisen tai ruskean sävyistä karkeaa rappausta. Sok-
kelin tulee olla betonia ja sen yläreunan tulee porrastua maaston muo-
tojen mukaan. Asuinkerrostalossa tulee olla loiva peltinen aumakatto.

Rakennettu kulttuuriympäristö on otettu huomioon asemakaavaehdo-
tuksessa kaupunginmuseon näkemyksen mukaan hyvin. Kulttuuriym-
päristön arvoja vaalitaan suojelemalla nykyiset rakennukset ja niiden 
lähiympäristö sekä ohjaamalla kaavamääräyksin uudisrakennusten mit-
takaavaa ja julkisivumateriaaleja, pihojen toteutusta ja puiden säilyttä-
mistä.
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Helsingin kaupunginmuseo puoltaa asemakaavaehdotuksen hyväksy-
mistä.

9.4.2014 Lausunto annettu

3.6.2013 Lausunto annettu

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

sari.saresto(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 05.05.2015 § 63

HEL 2011-003984 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi 32.KO, asemakaavan muutoksesta nro 
12262,  Konala, Konalanrinne 1-2 Asunto Oy, 32025.A, 32026/1.A, Ait-
tatie 14, Aittatie 16, 32032/1.A, Aittatie 13, Konalanrinne 3 Asunto Oy, 
Aittatien pohjoispää, Käärtipolku, 1565_2.H, 12262.P seuraavan 
lausunnon:

Asemakaavassa tulee huomioida muutosalueella jo sijaitsevien raken-
nusten pelastustie- ja nostopaikkajärjestelyjen päivittäminen vastaa-
maan nyt suunniteltujen uudisrakennusten yhteyteen rakennettavien 
pelastusteiden tasoa.

Lisääntyneen rakennuskannan vuoksi asemakaavassa on otettava hu-
omioon riittävä sammutusveden saanti. Parhaiten tämä on toteutetta-
vissa rakentamalla palovesiasema keskeiselle paikalle: Aittatien uu-
sittavan kääntöpaikan yhteyteen.

Esittelijä
vs. pelastuskomentaja
Jorma Lilja

Lisätiedot
Markku Holopainen, palomestari, puhelin: 310 30224

markku.holopainen(a)hel.fi

Helsingin Energia -liikelaitos 23.4.2014

HEL 2011-003984 T 10 03 03

Helsingin Energian kaukolämpöjohtoja on kaavamuutosalueen tonteilla. 
Toivomme, että uudisrakennusten lämmitysenergiahuollon järjestämi-
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nen huomioidaan jatkosuunnittelussa läheisessä vuorovaikutuksessa 
tontinomistajan, kaavoittajan ja Helsingin Energian kesken.

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

jouni.kivirinne(a)helen.fi

Rakennusvirasto 22.4.2014

HEL 2011-003984 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa ase-
makaavan muutosluonnoksesta 1102-00/13, Konala.

Kaavamuutos koskeen kolmea kerrostalotonttia osoitteissa Aittatie 13, 
14 ja 16 (tontit 32025/1, 32026/1 ja 32032/1), osaa Aittatien katualue-
esta ja osia tonttien etelä- ja länsipuolisista puistoalueista.

Asemakaavan muutos mahdollistaa neljän uuden nelikerroksisen asu-
inkerrostalon, yhteensä 4 800 k-m2, rakentamisen osin nykyisille kort-
telialueille, osin nykyiselle puistoalueelle.

Aittatie 13 ja 14 nykyisiä tontteja on tarkoitus laajentaa nykyiselle pu-
istoalueelle vähäisessä määrin siten, että uusia asuinkerrostaloja 
varten on mahdollista lohkoa omat tontit. Käärtipolku 2:n ja Aittatie 16:n 
välinen puistoalue on suunniteltu muutettavaksi kerrostalotontiksi siten, 
että kulkuyhteys Käärtipolulta Aittalehdon puistoon säilyy. Muutkin pu-
istoalueella olevat kulkureitit säilyvät. Puistossa olevan pelikentän jäljel-
le jäävä osa on tarkoitus muuttaa nurmipintaiseksi.  Aittatien kääntöpai-
kan muotoa muutetaan.

Asemakaavaluonnoksen mukaiset katu- ja puistoalueiden toteutuskust-
annukset rakennusvirastolle ovat yhteensä noin 85 000 euroa.

Rakennusvirastolla ei ole huomauttamista asemakaavaluonnoksesta

14.6.2013 Lausunto annettu

Lisätiedot
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko(a)hel.fi
Marko Jylhänlehto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

marko.jylhanlehto(a)hel.fi
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§ 89
Detaljplaneändring för tomterna 5 och 6 i kvarteret 47208, tomten 1 i 
kvarteret 47218 och park- och gatuområden i Mellungsby (nr 12329, 
Mellungsbacka, området vid Saariselkävägen och Pyhätunturivä-
gen)

HEL 2014-010754 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag god-
känna detaljplaneändring för tomterna 5 och 6 i kvarteret 47208, tomten 
1 i kvarteret 47218 och park- och gatuområden i 47 stadsdelen (Mell-
ungsby, Mellungsbacka) enligt ritning nr 12329, daterad 9.12.2014 och 
ändrad 1.12.2015, och på de grunder som framgår av detaljplanebe-
skrivningen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Katri Erroll, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12329 kartta, päivätty 9.12.2014, 
muutettu 1.12.2015, päivitetty Kslk:n 1.12.2015 päätöksen mukaiseksi

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12329 selostus, päivätty 
9.12.2014, muutettu 1.2.2015, päivitetty Kslk:n päätöksen 1.12.2015 
mukaiseksi

3 Havainnekuva 1.12.2015
4 Osa päätöshistoriaa, internet-versio
5 Vuorovaikutusraportti 9.12.2014 liitteineen, täydennetty 16.12.2014 ja 

1.12.2015
6 Tehdyt muutokset
7 Tilastotiedot, tarkistettu 14.3.2016

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan_detaljplan_bygg-
nadsordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Förslagstext
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Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6

Helen Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helen Sähköverkko Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut-kuntayhtymä/Vesihuolto

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Detaljplaneändringen gör det möjligt att tillbygga (15 700 m² vy) på tom-
terna vid Saariselkävägen 1 och 3 och Pyhätunturivägen 2. Området får 
ca 400 nya invånare. Parkområde ansluts i viss mån till de befintliga 
bostadstomterna och gatuområdet. I detaljplanen reserveras en möjlig-
het att anlägga en ny friluftsförbindelse i riktningen mot friluftsförbindel-
senätet i Vanda.

Föredragandens motiveringar

Detaljplaneändringen följer de riksomfattande målen för områdesan-
vändningen och generalplanen med rättsverkan. Detaljplaneändringen 
bidrar dessutom till att stadens strategiska mål uppnås. Detaljpla-
neändringen har utarbetats på initiativ av staden.

Området ligger på ca 600 meters avstånd från Mellungsbacka met-
rostation, öster om stationen.

Utgångspunkter



Helsingfors stad Protokoll 6/2016 188 (240)
Stadsfullmäktige

Kaj/8
30.03.2016

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

I Generalplan 2002 för Helsingfors tas området upp som ett flervå-
ningshusdominerat område med en förbindelse till rekreationsområden. 
För området gäller detaljplaner godkända mellan åren 1968 och 1998. 
Det är fråga om tomter för flervåningshus och allmänna byggnader 
med byggrätt på 9 000 m² vy i detaljplanen som nästan helt har utnytt-
jats med undantag av tomten vid Pyhätunturivägen 2 på vilken en före 
detta daghemsbyggnad har rivits. I den områdesvisa utvecklingsplanen 
för Mellungsby (stadsplaneringsnämnden 10.2.2011) anvisas ett områ-
de i hörnet av Saariselkävägen och Saariselkägränden på vilken bygg-
möjligheterna ska utredas. Enligt förslaget utvidgas stadsdelsparken 
söder om Mellungsbackavägen så att den omfattar området från Brosti-
gen ända till Mellungsbackavägen.

Detaljplaneändringens innehåll och motiveringar

Målet är att göra det möjligt att tillbygga och därigenom få nya använ-
dare för servicen i området, göra byggandet vid Mellungsbackavägen 
och Saariselkävägen mer stadsliknande och förbättra friluftsförbindel-
sen från Saariselkävägen i riktningen mot Vanda.

Detaljplaneändringen går ut på att tomterna vid Saariselkävägen 3 och 
Pyhätunturivägen 2 förstoras och sex nybyggnader uppförs i området. 
Husen byggs i huvudsak vid de nuvarande gatorna. Nybyggnaderna 
har byggrätt på sammanlagt 15 700 m² vy. Området får ca 400 nya invå-
nare (1 invånare/40 m² vy). Nybyggnaderna vid Mellungsbackavägen 
omfattar servicelokaler på sammanlagt 200 m² vy vid gatan.

Trafikregleringarna ändras i viss mån. En friluftsförbindelse kan anläg-
gas från hörnet av Saariselkävägen och Saariselkägränden till Vanda-
gränsen. Spåren för en spårväg som eventuellt byggs på Mellungsbac-
kavägen placeras på körfälten för fordonstrafik.

Detaljplaneändringen förutsätter att nytt avlopp på ca 70 meter ska dras 
på Saariselkävägen. Dränerings- och avloppsvattnet ska vid behov sty-
ras till det allmänna avloppsnätet genom en egen pumpstation i fastig-
heten. Området är ett bergsområde som ställvis täcks av ett tunt frik-
tionsjordsskikt. Höjdskillnaderna är stora och innebär utmaningar för 
planeringen och byggandet. Byggandet av husen och gårdsområdena 
kräver i regel schaktning. Byggnadsmassorna utmed Mellungsbackavä-
gen skyddar lek- och vistelseområdena på husgårdarna mot trafikbull-
ret. För byggnaderna vid Mellungsbackavägen anges bestämmelser 
om ljudisolering och tilluft i detaljplanen.

Detaljplaneändringens konsekvenser och kostnader

Stadsstrukturen blir tätare när detaljplanen förverkligas. De landskaps- 
och stadsbildsmässiga konsekvenserna är störst vid Mellungsbackavä-
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gen och Saariselkävägen där gatuvyerna blir tätare och mer bebyggda. 
Nybyggnaderna kommer att ha större våningstal än den nuvarande 
stadsstrukturen, vilket innebär att de nya byggnaderna dominerar ock-
så parkvyerna från de öppna rekreationsområdena i dalen mer än de 
befintliga husen. Ny service i liten skala kan förläggas till lokalerna vid 
Mellungsbackavägen och Saariselkävägen. Fördelningen mellan bo-
stadstyper blir mångsidigare i området om de lägre husen förverkligas 
på ett radhusliknande sätt. Byggplatserna medför tillfälliga olägenheter 
för boende. Den nya friluftsförbindelsen från Saariselkävägens ände 
förbättrar möjligheterna att besöka fästnings- och naturobjekt i Vanda.

Konsekvenserna för trafiken är små. Trafikmängderna på både Saari-
selkävägen och Pyhätunturivägen ökar med ca 150 fordon per dygn. 
Ändringarna på Mellungsbackavägen är små. Gång- och cykelförbin-
delsen söder om Mellungsbackavägen blir något brantare än i nuläget. 
De kombinerade gång- och cykelvägarna vid Mellungsbackavägen kan 
ändras till separerade gång- och cykelbanor. En spårväg som eventu-
ellt byggs på Mellungsbackavägen placeras på körfälten för fordonstra-
fik. Gång- och cykelstråket från södra änden av Pyhätunturivägen till 
parken blir nära nog tillgängligt.

Detaljplaneändringen förstärker utnyttjandet av det befintliga nätet för 
teknisk försörjning.

Rekreationsområdets kontinuitet i dalen öster om detaljplaneområdet 
bevaras i enlighet med generalplanen, vilket upprätthåller också den lo-
kala ekologiska förbindelsen mellan grönområdena i Helsingfors och 
Vanda.

Tillbyggandet enligt detaljplanen har i viss mån lokala konsekvenser för 
landskapet i rekreationsområdet öster och norr om detaljplaneområdet. 
I synnerhet kommer punkthuset i åtta våningar i östra kanten av detalj-
planeområdet sannolikt att vara synligt i landskapet också från Mell-
ungsbackavägen sett. Ändringarna i landskapet och i den visuella na-
turupplevelsen är lokala och byggandet i enlighet med detaljplanen 
medför inga ändringar i naturupplevelsen eller vyerna från skogsområ-
dena längre bort i Helsingfors och Vanda. Möjligheterna att använda 
området för rekreationsändamål bibehålls likadana som de nu är. Den 
nya friluftsförbindelsen från Saariselkävägen till rekreationsområdet i 
Vanda förbättrar förbindelsenätet i området och behovet att utnyttja in-
officiella rutter minskar. I nordöstra delen av detaljplaneområdet beva-
ras möjligheten att använda klippbranterna och flyttblocken i närrekrea-
tionsområdet för rekreationsändamål. Detaljplanen har inga konse-
kvenser som försvagar värdena eller egenskaperna hos naturobjekten 
och de kulturhistoriska objekten i Vanda.
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Detaljplaneändringen medför staden kostnader (exklusive mervär-
desskatt) på 130 000 euro för ändring av gång- och cykelförbindelser 
och tillbyggande, ca 40 000 euro för ett nytt avlopp och ca 70 000 euro 
för elnätsarrangemang.

Planeringsfaser och växelverkan

Deltagandet och växelverkan ordnades i enlighet med programmet för 
deltagande och bedömning som utgör bilaga till detaljplanebeskrivning-
en. Under beredningen har ett diskussionsmöte för allmänheten ord-
nats, och beredningsmaterialet har också hållits framlagt på invånar- 
och kulturlokalen Mellari.

Myndighetssamarbete

I samband med beredningen av detaljplaneändringen har myndighets-
samarbete bedrivits med bostadsproduktionsbyrån, barnomsorgsverket 
och de övriga berörda förvaltningarna. Myndigheternas ställningstagan-
den har beaktas i förslaget till detaljplan.

Åsikter

Under beredningen av detaljplaneändringen fick detaljplaneavdelning-
en fem skrivelser med åsikter. Dessutom framfördes muntliga åsikter 
vid diskussionsmötet.

Åsikterna gällde bl.a. områdets naturvärden, byggvolymen, servicen, 
trafiken, tomternas besittningsform och tidpunkten för skrivelsen om 
hörande. Åsikterna har beaktats så att parkzonen mellan Pyhätunturi-
vägen och lekparken har gjorts bredare och de alternativa använd-
ningsändamålen för allaktivitetslokalen begränsats.

I den bifogade rapporten om växelverkan anges myndigheternas ställ-
ningstaganden och åsikterna i sammandrag och genmälena till dessa 
mer i detalj. En promemoria över diskussionsmötet har fogats till rap-
porten om växelverkan.

Förslaget till detaljplaneändring framlagt

Stadsplaneringsnämnden beslutade 16.12.2014 tillstyrka och förelägga 
stadsstyrelsen detaljplaneändringen nr 12329 för tomterna 5 och 6 i 
kvarteret 47208, tomten 1 i kvarteret 47218 och park- och gatuområden 
i 47 stadsdelen (Mellungsby, Mellungsbacka), daterad 9.12.2014.

Förslaget till detaljplaneändring hölls offentligt framlagt 23.1–23.2.2015.

En anmärkning gjordes mot förslaget. Helen Elnät Ab, vattenförsörj-
ningen vid Helsingforsregionens miljötjänster (HRM), fastighetskonto-
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ret, nämnden för allmänna arbeten, räddningsnämnden, miljöcentralen, 
stadsmuseet, barnomsorgsverket, bostadsproduktionsbyrån, affärsver-
ket Helsingfors stads trafikverk (HST), samkommunen Helsingforsregi-
onens trafik (HRT) och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland 
(NTM-centralen) gav utlåtande om förslaget. Behandlingen av utlåtan-
dena i nämnderna omfattade inga omröstningar.

Dessutom har Vanda stad och affärsverket Helsingfors Energi ombetts 
att ge utlåtande om förslaget.

Anmärkning

Anmärkningen gällde friluftsförbindelsen, bevarandet av trädbeståndet, 
byggrätten, genomförandet av de riksomfattande målen och stadens 
strategi, servicen, bostädernas värde, förändringen i områdets allmän-
na uttryck, trafiken och växelverkan. Anmärkningen föranledde inga 
ändringar.

Utlåtanden

HRT fäste uppmärksamhet vid kollektivtrafikens smidighet och plane-
ringen av spårvägen i sitt utlåtande. Också HST fäste avseende på pla-
neringen av spårvägen. Nämnden för allmänna arbeten ansåg det som 
viktigt att byggnadernas fundament ryms på tomten. HRM påpekade att 
ett avlopp saknas på kartbilagan i detaljplanebeskrivningen. Bostads-
produktionsbyrån fäste avseende på de avlastade övre våningarna, 
räddningsverksamheten och sambruks- och allaktivitetslokalerna.

Fastighetskontoret tillstyrker kompletteringsbyggandet på tomterna och 
har ingenting att påpeka om förslaget till detaljplaneändring.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland anser att detaljplaneänd-
ringen följer de översiktliga planerna och kompletterar den befintliga 
samhällsstrukturen. NTM-centralen föreslår i sitt utlåtande att den be-
stämmelse om byggnadernas ljudisoleringsförmåga som ingår i detalj-
planebestämmelserna ska betecknas också på detaljplanekartan.

Utlåtandena har beaktats så att en spårväg på sin egen fil har beaktats 
i det reserverade utrymmet för gatuområdet. Tomterna intill gatan har 
justerats på det sätt som ändringen förutsätter och med anledning av 
detta har byggrätten på tomten söder om Mellungsbackavägen mins-
kats med 500 m² vy. Detaljplanebeskrivningen och trafikplanen har ju-
sterats. Detaljplanebestämmelserna om de gemensamma lokalerna 
och behandlingen av de översta våningarna har justerats, och en de-
taljplanebeteckning om ljudisoleringsförmågan har tillagts på detaljpla-
nekartan.
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I rapporten om växelverkan anges anmärkningarna och utlåtandena i 
sammandrag och genmälena till dessa mer i detalj.

Med anledning av den fortsatta planeringen har man dessutom gjort 
några små ändringar och vissa justeringar av teknisk karaktär.

Ändringarna är inte väsentliga och det har därför inte varit nödvändigt 
att framlägga förslaget på nytt.

Till slut

Beslutsförslaget stämmer överens med stadsplaneringskontorets juste-
rade framställning. Framställningen godkändes enhälligt.

Arrendetagarna för tomterna 47208/5 och 6 kommer att få betalning för 
1/3 av den skäliga nettovärdestegringen på tomten till följd av planlägg-
ningen i enlighet med principerna för kompletteringsbyggande på sta-
dens arrendetomter godkända av stadsfullmäktige.

Fastighetskontoret kommer att genomföra de ändringar som detaljpla-
neändringen medför i arrendetagarnas nuvarande arrendeavtal.

Detaljplaneändringen förutsätter dessutom områdesarrangemang som 
vidtas efter att detaljplanen vunnit laga kraft.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Katri Erroll, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12329 kartta, päivätty 9.12.2014, 
muutettu 1.12.2015, päivitetty Kslk:n 1.12.2015 päätöksen mukaiseksi

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12329 selostus, päivätty 
9.12.2014, muutettu 1.2.2015, päivitetty Kslk:n päätöksen 1.12.2015 
mukaiseksi

3 Havainnekuva 1.12.2015
4 Osa päätöshistoriaa, internet-versio
5 Vuorovaikutusraportti 9.12.2014 liitteineen, täydennetty 16.12.2014 ja 

1.12.2015
6 Tehdyt muutokset
7 Tilastotiedot, tarkistettu 14.3.2016

Bilagematerial

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva

Sökande av ändring
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Kommunalbesvär, godkännande av generalplan_detaljplan_bygg-
nadsordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6

Helen Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helen Sähköverkko Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut-kuntayhtymä/Vesihuolto

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

För kännedom

Asuntotuotantotoimisto
Kaupunginmuseo
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
Pelastuslautakunta
Rakennusvalvontavirasto
Varhaiskasvatusvirasto
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristölautakunta
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Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 14.03.2016 § 224

HEL 2014-010754 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 47. kaupunginosan (Mellunkylä, 
Mellunmäki) korttelin 47208 tonttien 5 ja 6, korttelin 47218 tontin 1 sekä 
puisto- ja katualueiden asemakaavan muutoksen 9.12.2014 päivätyn ja 
1.12.2015 muutetun piirustuksen nro 12329 mukaisena ja asemakaa-
vaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 01.12.2015 § 362

HEL 2014-010754 T 10 03 03

Ksv 1483_4, Saariseläntie 1 ja 3, Pyhätunturintie 2, karttaruutu 680506

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 9.12.2014 päivätyn ja 1.12.2015 muutetun 47. kaupunginosan (Mel-
lunkylä, Mellunmäki) korttelin 47208 tonttien 5 ja 6, korttelin 47218 
tontin 1 sekä puisto- ja katualueiden asemakaavan muutosehdotuk-
sen nro 12329 hyväksymistä ja ettei tehty muistutus ja annetut lau-
sunnot anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Muutokset ilmenevät yk-
sityiskohtaisesti esityslistan liitteestä ja kaavaselostuksesta.

 ettei kaavan muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

Lisäksi lautakunta päätti

 antaa ja vuorovaikutusraportista ilmenevät vastaukset kaupungin 
perusteltuna kannanottona tehtyyn muistutukseen.

Käsittely
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01.12.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Olavi Veltheim: Kaavakartassa on tulostusvirhe, joka korjataan seuraa-
vasti:

Mellunmäentien pohjoispuoliselta tontilta  47208/10 on tulostusvaihees-
sa kaavakartasta jäänyt pois tiedostossa oleva rakennusoikeusluku 
6600 +100. 

Tontin pinta-alaa on nyt lausuntovaiheessa muutettu raitiotien vuoksi, 
mutta rakennusoikeus säilyy kaavaehdotuksen mukaisena.

16.12.2014 Ehdotuksen mukaan

09.12.2014 Pöydälle

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Kaisa Karilas, arkkitehti, puhelin: 310 37315

kaisa.karilas(a)hel.fi

Kiinteistövirasto 11.3.2015

HEL 2014-010754 T 10 03 03

Saariseläntie 1 ja 3, Pyhätunturintie 2

Kiinteistövirasto toteaa, että asemakaavan muutosalue on kaupungin 
omistuksessa lukuun ottamatta noin 55 m²:n suuruista puistoalueen 
osaa, joka on yksityisessä omistuksessa.

Muutosalueen tontit 47208/5 ja 6 on vuokrattu pitkäaikaisilla vuokraso-
pimuksilla Helsingin kaupungin asunnot oy:lle.  Yleisten rakennusten 
tontilta 47218/1 on purettu entinen päiväkotirakennus.

Asemakaavan muutoksessa tontteja laajennetaan liittämällä niihin jon-
kin verran puistoalueita. Alueelle sijoitetaan kuusi uudisrakennusta, joil-
le on merkitty rakennusoikeutta yhteensä 16 200 k-m². 

Kiinteistövirasto tulee tekemään vuokralaisten nykyisiin vuokrasopi-
muksiin asemakaavan muutoksen aiheuttamat muutokset. 

Tonttien 47208/5 ja 6 vuokralaisille tullaan maksamaan kaupungin-
valtuuston hyväksymisen kaupungin vuokratonttien täydennysrakenta-
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misperiaatteiden mukaisesti 1/3 kaavoituksen tontille tuomasta kohtuul-
lisesta nettoarvonnoususta.  

Lisäksi kaavan toteuttaminen edellyttää aluejärjestelyjä, jotka tullaan 
tekemään kaavan saatua lainvoiman.

Kiinteistövirasto kannattaa tonttien täydennysrakentamista, eikä sillä 
ole huomautettavaa asemakaavan muutoksen suhteen.

Lisätiedot
Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi

Asuntotuotantotoimisto 5.3.2015

HEL 2014-010754 T 10 03 03

Asuntotuotantotoimistolta on pyydetty lausuntoa kortteleita 47208 ja 
47218 koskevasta asemakaavan muutoksesta. Kyseessä on täyden-
nysrakentamiskaava, jossa kaavan valmisteluvaiheessa kaupunkisuun-
nitteluvirasto on tehnyt yhteistyötä asuntotuotantotoimiston kanssa.

ATT on esittänyt joitakin toiveita ja huomioita kaavan suhteen, joista 
osaan toivottaisiin vielä täsmennyksiä.

Kaavassa on määritelty yhteistilojen määrät. ATT:n mielestä kaupungin 
omistamalla maalla yhteistiloja ei tule määrätä kaavassa vaan suunnit-
telussa noudatetaan kulloinkin voimassaolevaa rakennusvalvontaviras-
ton yhteistilaohjetta. Ara-tuotannon kyseessä ollessa suunnittelussa 
noudatetaan myös Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen sekä 
Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ja Helsingin Asumisoikeus Oy:n su-
unnitteluohjeita.

Kaavassa on määrätty ylimmän kerroksen sisäänvetoja sekä esitetty 
niille minimimitta 2 metriä. ATT:n mielestä tiukasti hintakontrolloidussa 
asuntotuotannossa ei tulisi vaatia kaavassa vajaita asuinkerroksia. Ark-
kitehtonista laatua kontrolloidaan suunnittelun aikana mm. alueryh-
mätyöskentelyssä usean viranomaisen yhteistyönä sekä viime kädessä 
rakennuslupavaiheessa. Kaavan tarkoitus kevennetystä yläkerroksesta 
voidaan tutkia myös teknisesti, energiataloudellisesti ja taloudellisesti 
kestävämmin keinoin.

Korttelin 47208 koillisnurkan pistetalossa on syntymässä ongelmallinen 
paikka pelastamisen suhteen, kun pelastuslaitoksen tikasautolla voi-
daan pelastaa vain rajoitetusti. Erilaiset parvekeluukku-/tikasratkaisut 
tai vastaavat eivät ole turvallisia ja toimivia pelastautumistapoja. Kah-
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den erillisen portaan ratkaisu normaalikorkuisessa talossa taas on epä-
taloudellinen. Kaavaratkaisun uudisrakentamisessa tulisi olla sellainen, 
että normaali pelastustoiminta on mahdollista.

Kaavaan on määrätty normaalien yhteistilojen lisäksi monikäyttötilaa, 
jolle on annettu vähimmäismäärä. Mikäli tällaiselle tilalle ei ole jo tässä 
vaiheessa todellista tarvetta ja käyttäjää tiedossa, ei tilaa tulisi vaatia, 
ja silloinkin voisi määrätä tilasta enimmäismääränä. Tilat maksavat ra-
kentamisvaiheessa sekä valmistumisen jälkeen, mikäli tiloille ei ole vu-
okraajaa.

ATT pyytää kiinnittämään erityistä huomioita siihen, että kaavassa huo-
mioidaan kohtuuhintaisen asuntotuotannon tavoitteet.

Lisätiedot
Seidi Kivisyrjä, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 32331

seidi.kivisyrja(a)att.hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 24.02.2015 § 94

HEL 2014-010754 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Alue sijaitsee Mellunmäen kerrostaloalueella noin 600 metrin etäisyy-
dellä metroasemasta itään etelä-pohjoissuuntaisen viheryhteyden vie-
ressä rajautuen pohjoisessa Vantaan kaupungin alueeseen.

Asemakaavan muutos mahdollistaa lisärakentamisen Saariseläntie 1:n 
ja 3:n sekä Pyhätunturintien 2:n tonteilla. Alueelle tulee noin 400 uutta 
asukasta. Puisto- ja katualuetta liitetään jonkin verran olemassa oleviin 
asuintontteihin. Kaavassa varataan mahdollisuus Vantaan ulkoilureitti-
verkostoon suuntaavan uuden ulkoilureittiyhteyden rakentamiseen.

Tavoitteena on täydennysrakentamisen mahdollistaminen ja uusien 
käyttäjien tuominen alueen palveluille, Mellunmäentien ja Saariselänti-
en varren rakentaminen kaupunkimaisemmaksi ja ulkoilureittiyhteyden 
parantaminen Saariseläntieltä Vantaan suuntaan.

Yleisten töiden lautakunta pitää täydennysrakentamista järkevänä ja 
hanketta toteuttamiskelpoisena. Olemassa olevaa infrastruktuuria py-
stytään hyödyntämään tehokkaasti, ja katualueiden korjauksia tai täy-
dennyksiä tarvitsee tehdä vain vähän. Yleisten töiden lautakunta edel-
lyttää kuitenkin, että rakennukset ja rakenteet kokonaisuudessaan - 
mukaan lukien perustukset - on mahduttava tontille.
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Kustannukset

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kustannuksia rakennusvirastol-
le ilman arvonlisäveroa jalankulku- ja pyöräliikenteen yhteyksien muu-
toksista ja lisärakentamisesta noin 150 000 euroa.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa Mellunmäen (47.ko) asemakaavan 
muutoksen nro 12329 hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 24.02.2015 § 31

HEL 2014-010754 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Mellunmäen (47. ko) 
asemakaavan muutoksesta nro 12329:

Pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa Mellunmäen (47. ko) Saa-
riseläntie ja Pyhätunturintien alueen asemakaavan muutokseen nro 
12329.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Pulmu Waitinen, palotarkastaja, puhelin: 310 31237

pulmu.waitinen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 16.2.2015

HEL 2014-010754 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt HKL:ltä lausuntoa asemakaa-
van muutoksesta nro 12329. Suunnittelualue sijaitsee Mellunmäessä 
kerrostaloalueella etelä-pohjoissuuntaiseen viheryhteyden vieressä ra-
jautuen pohjoisessa Vantaan kaupungin alueeseen. Saariseläntie 1 ja 
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3:n sekä Pyhätunturintie 2:n tonteille ja osittain puistoalueelle suunnitel-
laan kerrostalovaltaista uutta rakentamista. Asemakaavan muutos 
mahdollistaa lisärakentamisen Saariseläntie 1 ja 3 ja Pyhätunturintien 2 
tonteilla. Alueelle tulee noin 400 uutta asukasta. Puisto- ja katualuetta 
liitetään jonkin verran olemassa oleviin asuin tontteihin.

Jokeri 2 on poikittainen runkolinja, joka on suunnitteilla toteuttaa Vuo-
saaren ja Myyrmäen välille. Jokeri 2 tullee kulkemaan suunnittelualu-
een läpi Mellunmäentiellä. Ko. kadulle mahdollisesti sijoitettavan pika-
raitiotien kiskot on suunniteltu autoliikenteen kaistoille.

Toteutuessaan pikaraitioliikenne aiheuttaa melu- ja tärinähaittoja, jotka 
tulee huomioida kiinteistöjen sijoittelussa ja rakennusmääräyksissä. 
Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavan muutoksen selostuksen 
mukaan raitioliikenteen meluasiat otetaan huomioon.

HKL:n kantana on, että pikaraitiotie tulee sijoittaa omalle väylälleen ja 
sille tulee myös taata esteetön kulku. Ajoneuvoliikenteen kääntyminen 
vasemmalle raitiotien yli tulee estää. Lisäksi jalankulkijoiden suojateitä 
tulee osoittaa harkiten raitiotieradan yli ja vain sellaisiin kohtiin, jossa 
se ei hidasta raitiovaunun kulkua. Raitiotien toteutuessa on bussipysä-
keille löydettävä erillinen tila, sillä yhteiskäyttöpysäkkien käyttö raitioti-
en kanssa ei ole suotavaa.

Kaavoituksen raitiotiesuunnittelussa tulee jatkossa käyttää valmistu-
massa olevaa Ksv:n ja HKL:n yhteistä raitioteiden suunnitteluohjetta, 
jossa määritellään raitiotien ja pikaraitiotien katutilasta vaatima tilantar-
ve, jonka toteutumisesta tulee kaavoituksessa huolehtia.

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

jaakko.laurila(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 10.02.2015 § 60

HEL 2014-010754 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antoi ympäristökes-
kus.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Anu Haahla, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 28916

anu.haahla(a)hel.fi
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Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 20.1.2015

HEL 2014-010754 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
Mellunkylän (47. ko) Mellunmäen korttelin 47208 tonttien 5 ja 6, kortte-
lin 47218 tontin 1 sekä puisto- ja katualueiden asemakaavan muuto-
sehdotuksesta nro 12329. Kaupunginmuseo lausuu asiasta kulttuu-
riympäristön vaalimisen näkökulmasta.

Alue sijaitsee Helsingin koillisosassa Mellunmäen kerrostaloalueella. 
Lännessä se rajautuu Saariseläntiehen ja idässä etelä-pohjoissuuntai-
seen viheryhteyteen. Pohjoisessa alue rajautuu Vantaan kaupungin 
alueeseen. Saariseläntie 3:n pohjoispuolella on Vantaan rajalle saakka 
kallioista metsämaastoa, jonne on luontaisesti syntynyt olemassa ole-
vaan ulkoilutieverkkoon johtavia polkuja. Suunnittelualueen nykyiset ra-
kennukset ovat vuosilta 1981–2001. Poikittaisen Mellunmäentien etelä-
puolella Pyhätunturintien itäpuolinen alue Asukaspuiston pohjoisosassa 
kuuluu asemakaavan muutosalueeseen. 

Asemakaavan muutos mahdollistaa lisärakentamisen (16 200 k-m2) 
Saariseläntie 1 ja 3 ja Pyhätunturintien 2 tonteilla. Alueelle tulee noin 
400 uutta asukasta. Puisto- ja katualuetta liitetään jonkin verran ole-
massa oleviin asuintontteihin. Kaavassa varataan mahdollisuus Van-
taan ulkoilureittiverkostoon suuntaavan uuden ulkoilutieyhteyden ra-
kentamiseen.

Suunnittelualueen läheisyydessä Vantaan Länsimäessä on Helsingin 
ensimmäisen maailmansodan aikaiseen maalinnoitusketjuun lukeutuvia 
rakenteita, jotka kuuluvat valtakunnallisesti arvokkaisiin rakennettuihin 
kulttuuriympäristöihin ja maakunnallisesti arvokkaisiin kulttuuriympäri-
stöihin. 

Helsingin kaupunginmuseo tarkasti asemakaavan muutokseen liittyen 
lähistön ensimmäisen maailmansodan aikaisen mahdollisen kaapelio-
jan linjauksen 29.4.2014. Tarkastuksessa todettiin sen sijaitsevan ase-
makaavan muutosalueen pohjoispuolella Vantaan puolella ja koillises-
sa Helsingin puolella muutosalueen ulkopuolella. Museoviraston mui-
naisjäännösrekisterissä mahdollisen kaapeliojan paikka on virheellisesti 
merkitty.

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa asemakaavan muu-
tosehdotukseen ja puoltaa sen hyväksymistä.
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24.9.2014 Lausunto annettu

Lisätiedot
Markku Heikkinen, tutkija, puhelin: +358 9 310 71552

markku.heikkinen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 15.10.2014

HEL 2014-010754 T 10 03 03

Suunnittelualueeseen kuuluu Mellunmäentien pohjoispuolella Saarise-
läntie 1 ja 3 sekä puisto- ja katualuetta. Mellunmäentien eteläpuolella 
suunnittelualueeseen kuuluu Pyhätunturintie 2 sekä katu- ja puistoalu-
etta. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Vantaan kaupungin aluee-
seen ja etelässä Mellunmäen leikkipuistoon. Työn tärkeimpinä tavoittei-
na on uusien asuntojen rakentamisen mahdollistaminen ja uusien käyt-
täjien tuominen alueen palveluille, Mellunmäentien ja Saariseläntien 
varren rakentaminen kaupunkimaisemmaksi tuomalla rakennukset ka-
dun varteen ja ulkoilureittiyhteyden parantaminen Saariseläntieltä Van-
taan suuntaan.

Vantaan rajalla oleva alue on kallioista metsämaastoa, jossa on mm. 
suurehkoja siirtolohkareita. Saariseläntie 1:n itäpuolella on arvokas 
lehmusryhmä. 

Seutulinja 560 korvaa nykyisen bussilinjan 78 vuoden 2015 syksyllä, 
linjan pysäkkipari on muutosalueen rajalla Mellunmäentien varressa.

Leikkipuisto Mellunmäen aluerajaus säilyy ennallaan. Viheralue kapen-
ee Pyhätunturintie 2 tontin laajennuksen myötä. Tontille on tarkoitus to-
teuttaa vihreä pihakansi. Koko suunnittelualueen itäpuolella kulkee sä-
ilytettävä talvikunnossapidettävä ulkoilureitti.

Kannanotto

Rakennusvirasto pyytää jatkosuunnittelussa turvaamaan muuttuville 
katu- ja puistolinjauksille riittävät tilavaraukset. Uudet reittiyhteydet 
Vantaan suuntaan tulee merkitä ohjeellisesti toteutettavaksi.

Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi
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§ 90
Detaljplan för Hundholmarna i Degerö (nr 12311, Kronbergsstran-
den, Hundholmarna)

HEL 2012-000225 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag god-
känna detaljplan för kvarteren 49303–49311 och 49315, park-, vatten- 
och gatuområden och småbåtshamn (de nya kvarteren 49303–49311 
och 49315 bildas) i 49 stadsdelen (Degerö, Kronbergsstranden) enligt 
ritning nr 12311, daterad 2.12.2014 och ändrad 26.5.2015 och 
23.10.2015, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivning-
en.

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom 
redogörelse att ledamoten Yrjö Hakanen under diskussionen hade fö-
reslagit att ärendet skulle återremitteras till stadsstyrelsen för ny bered-
ning utifrån att staden avstår från att bygga på Hundholmarna och på 
havsutfyllnader.

Ordföranden konstaterade att ledamoten Yrjö Hakanens förslag om 
återremiss inte hade understötts, varvid det förföll.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Katri Erroll, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavaehdotuksen nro 12311 kartta, päivätty 2.12.2014, muutettu 
26.5.2015 ja 23.10.2015

2 Asemakaavaehdotuksen nro 12311 selostus, päivätty 2.12.2014, muu-
tettu 26.5.2015 ja 23.10.2015, päivitetty 16.3.2016

3 Vuorovaikutusraportti  1.4.2014, täydennetty 26.5.2015
4 Kruunuvuorenrannan havainnekuva, muutettu 23.10.2015
5 Koirasaaret havainnekuva, muutettu 23.10.2015
6 Koirasaaret ilmakuvasovitus etelästä
7 Osa päätöshistoriaa (Internet-versio)

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan_detaljplan_bygg-
nadsordning
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Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan_detaljplan_byggnads-
ordning
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Helen Oy Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan_detaljplan_byggnads-
ordning

Helen Sähköverkko Oy Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan_detaljplan_byggnads-
ordning

Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä

Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan_detaljplan_byggnads-
ordning

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan_detaljplan_byggnads-
ordning

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut-kuntayhtymä/Vesihuolto

Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan_detaljplan_byggnads-
ordning

Helsingin Satama -liikelaitos Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan_detaljplan_byggnads-
ordning

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Ett bostadsområde och en småbåtshamn planeras i Kronbergsstran-
dens södra spets. Den nuvarande Hundholmen utvidgas genom havs-
utfyllnader och dessutom byggs en ny ö av fyllnadsjord öster om Hund-
holmen. Flervåningshus och småhus planeras i området. Bostadskvar-
terens yttersta krets består av flervåningshus. Småhuskvarteren byggs 
i mellersta delen av området på båda sidorna av Hundgrundskanalen 
så att de ligger skyddade mot vindarna från Kronbergsfjärden. En del 
av tomterna vid kanalen har egen strand. Nästan alla bostäder har ut-
sikt mot havet eller kanalen. På Hundholmens västra strand har Hund-
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holmsparken planerats. I parken utnyttjas de gamla oljehamnskonstruk-
tionerna och naturkrafternas upplevelserikhet. Parken fungerar som en 
landskapsmässig buffertzon mot Sveaborg. En småbåtshamn har pla-
nerats på östra stranden.

I området byggs bostäder på 68 600 m² vy, en byggnad med en repre-
sentationsbastu på 600 m² vy, affärslokaler på 180 m² vy och byggna-
der på 500 m² vy som betjänar båthamnen.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanen följer de riksomfattande målen för områdesanvändningen 
och delgeneralplanen för Kronbergsstranden med rättsverkningar och 
den bidrar till att staden kan nå sina strategiska mål.

Områdets läge och markinnehav

Området ligger i södra delen av före detta Degerö oljehamn i delområ-
det Kronbergsstranden i stadsdelen Degerö. St1 Oy äger Hundholmens 
nuvarande markområde. Dessutom äger St1 Oy en liten del av vatten-
området vid Hundholmens västra och södra strand. Staden äger vat-
tenområdet och de planerade utfyllnadsområdena i detta.

Området saknar detaljplan. I delgeneralplanen för Kronbergsstranden 
har den nuvarande Hundholmen utvidgats genom havsutfyllnad och en 
ny ö av fyllnadsjord har betecknats öster om Hundholmen.

I delgeneralplanen anges ett bostadsområde i vilket småhus och flervå-
ningshus får byggas på den utvidgade Hundholmen. Den nya ön av 
fyllnadsjord har betecknats som en del av ett småhusdominerat områ-
de och ett planeringsområde i vilket markanvändningsformerna och de 
ungefärliga förhållandena mellan dessa bestäms i delgeneralplanen. 
Deras läge och gränser bestäms genom planläggning. Öster om fyll-
nadsjordsön anges en reservering för ett båthamnsområde.

En friluftsförbindelse som går runt strandområdena i hela Kronbergs-
stranden har betecknats på Hundholmen och den nya fyllnadsjordsön. 
Hundholmens västra strand och fyllnadsjordsöns södra del har beteck-
nats som park. Parken på Hundholmen har betecknats som ett område 
i vars planering oljehamnskonstruktioner i området ska bevaras och ut-
nyttjas.

Detaljplanens innehåll och motiveringar

Detaljplanelösningen bygger på resultaten av en arkitekturtävling för in-
bjudna arkitekter som ordnades för området år 2012. Markanvändning-
en och dess ekonomi har utvecklats under planeringen bl.a. genom att 
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öka andelen bostadsbyggande och avstå från de dyraste strandkon-
struktionerna.

Flervåningshuskvarteren i fem våningar vid Kronbergsfjärden bildar ett 
stadsstrukturellt sammanhållande motiv och en skyddsmur för området 
mot väster och söder. Kvarteren med egen strand väster om Hund-
grundskanalen består av radhus i två våningar som rytmiseras av 
punkthus i fem våningar. Kvarteren öster om kanalen består av lameller 
i fem våningar som avgränsar gatorna och radhus i två våningar som 
avgränsar kanalen och gångförbindelserna. I norra delen finns ett kvar-
ter med egen strand för fyra punkthus, vilket med sina punkthus i upp 
till åtta våningar bildar en höjdpunkt i områdets kvartersstruktur.

Kvarteren har planerats så att det i bostadsplaneringsfasen är möjligt i 
nästan alla bostäder att få en utsikt mot havet, antingen mot det öppna 
havet eller kanalen. Samtidigt har man strävat att skapa vindskyddade 
platser.

Från Hundholmens utkanter finns öppna havsutsikter som framhävs 
genom metoder för landskapsbyggande. Från huvudgatan och genom 
stadsstrukturen öppnas smala utsiktslinjer mot havet och landmärken i 
det omgivande landskapet, såsom domkyrkan. Å andra sidan blir områ-
det sin egen småskaliga värld i och med att utsikter öppnas från broar-
na och mellan kvarteren mot kanalen som gränsar till byggnader.

På västra och södra stranden slingar sig den bandliknande Hund-
holmsparken som stöder sig på det nuvarande kala bergsområdet på 
Hundholmen och den nya landskapsmässiga buffertzon som ska byg-
gas i utfyllnadsområdet för att skydda området mot havsvindarna. Hu-
vudmotivet för parkens landskap är de valliknande kullarna i terrängen 
mellan vilka skyddade vistelseplatser skapas med hjälp av planteringar. 
I parkerna har gamla fundament för oljecisterner bevarats och de ut-
nyttjas som parkkonstruktioner, till exempel som vistelse- och aktivitets-
platser. Huvudförbindelsen i parken tangerar bostadskvarteren. I par-
ken finns dessutom vistelseområden i vilka man kan uppleva havsvå-
gornas kraft på havets nivå.

På St1 Oy:s gamla oljehamnskaj har en bastubyggnad i en våning med 
representationslokaler planerats. Planen bygger på en arkitekturtävling 
som markägaren ordnat.

I östra delen av detaljplaneområdet placeras en småbåtshamn för 
ca 170 båtar. Båthamnen utgör Hundholmarnas östra kant och öppnar 
sig mot Långholmen.

Detaljplaneområdets namnskick följer namnkommitténs förslag, datera-
de 11.12.2013 och 10.9.2014.
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Detaljplanens konsekvenser och kostnader

Under beredningen av detaljplanen har dess konsekvenser för stads-
strukturen, stadsbilden, naturen och landskapet utretts, likaså effekter-
na på trafiken och den tekniska försörjningen, människornas hälsa och 
säkerhet och samhällsekonomin. För de beräknade konsekvenserna 
redogörs mer utförligt i detaljplanebeskrivningen.

Detaljplaneekonomi

Detaljplanen beräknas medföra staden sammanlagda kostnader i stor-
leksklassen 40–60 miljoner euro. Cirka hälften av beloppet består av 
markarbetena på de konstgjorda öarna vars byggsätt påverkar kraftigt 
också kostnaderna för bostadsbyggandet.

Detaljplanen medför staden kostnader på sammanlagt 550–850 eu-
ro/m² vy. Tomternas försäljningspris på Hundholmen kan utifrån hel-
hetsvåningsytan beräknas uppgå till 65–85 miljoner euro. Det antas i 
kalkylen att bostadstomterna genomförs som produktion med oreglerad 
finansierings- och besittningsform.

På bostadstomterna medför parkeringsanläggningarna under gården 
och grundläggningen på pålar merkostnader på ca 550 euro/m² vy i ge-
nomsnitt. Kostnaderna för anläggande av bilplatser beräknas uppgå till 
50 000–75 000 euro/bilplats beroende på anläggningen.

Förverkligande

Detaljplanen förverkligas som en del av Kronbergsstrandens områdes-
byggprojekt. Avsikten är att inleda byggandet av fyllnadsjordsöarna år 
2015, kommunaltekniken år 2019 och bostäderna år 2020.

Byggandet enligt detaljplanen förutsätter områdesarrangemang mellan 
markägaren och staden.

Planeringsfaser och växelverkan

Planläggningen inleddes på initiativ av staden.

Deltagandet och växelverkan organiserades i enlighet med program-
met för deltagande och bedömning som utgör bilaga till detaljplanebe-
skrivningen. Att frågan om en detaljplaneändring blivit väckt framgår 
också av planläggningsöversikten för år 2012.

En arkitekturtävling för inbjudna arkitekter anordnades för området 
11.9–12.11.2012 som underlag för planläggningen.

Under beredningen av detaljplanen har tre skrivelser med åsikter om 
programmet för deltagande och bedömning och två skrivelser med 
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åsikter om utkastet till detaljplan kommit in. Åsikterna har beaktats i be-
redningen.

Åsikterna gällde havsutfyllnaderna, byggarbetenas omfattning, höjd 
och dyra pris, småhusens andel, miljöstörningar såsom buller och be-
lysning, kollektivtrafiken och skyddszonen mot Sveaborg.

Åsikterna har beaktats i planläggningen så att man har strävat att mini-
mera havsutfyllnaderna inom gränserna för den målsatta våningsytan. 
Man strävar att bevara de nuvarande kala bergen och naturformerna 
som en del av Hundholmsparken som bildar en grönzon som inpassas 
i det stora landskapet och skyddar de bredvidliggande kvarteren mot 
vinden. Bostadsbyggandet har avgränsats längre bort från strandlinjen 
än de oljecisterner som tidigare låg i området. Husens genomsnittliga 
höjd minskar i riktningen från Kronbergsstrandens norra del mot Hund-
holmarna. Ett småhusdominerat område har koncentrerats på båda si-
dorna av kanalen. Området blir en upplevelserik småskalig kanalmiljö 
som kvarteren för flervåningshus skyddar mot havet. Detaljplanen ska-
par förutsättningar för en hälsosam och trivsam bostadsmiljö med tan-
ke på miljöbullret. Kronbergsstranden är tänkt att bli ljusets stadsdel i 
vilken särskilt avseende fästs på god planering av belysningen.

Stadsplaneringsnämnden godkände utkastet till detaljplan för området 
1.4.2014 och gav sina genmälen till åsikterna i enlighet med rapporten 
om växelverkan.

I samband med beredningen har myndighetssamarbete bedrivits med 
de berörda förvaltningarna. Ställningstagandena om utkastet till detalj-
plan har beaktats i beredningen.

Ställningstagandena gällde områdets visuella betydelse, tidtabellen för 
byggandet av en spårvägsförbindelse, precisering av detaljplanebe-
stämmelserna, räddningsvägarna och körförbindelsen i parken, dimen-
sioneringen av gator och deras normativa höjdlägen, båthamnens an-
svarsområden, kanalens bredd, tidtabellen för havsutfyllnaderna och 
totalekonomin.

I den bifogade rapporten om växelverkan anges myndigheternas ställ-
ningstaganden och åsikterna i sammandrag och genmälena till dessa 
mer i detalj.

Förslaget till detaljplan framlagt

Stadsplaneringsnämnden föreslog 2.12.2014 att förslaget till detaljplan 
ska godkännas.
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Förslaget till detaljplan hölls offentligt framlagt 9.1–9.2.2015. Inga an-
märkningar gjordes mot förslaget.

Helen Elnät Ab, miljönämnden, stadsmuseet, räddningsnämnden, sam-
kommunen Helsingforsregionens trafik, samkommunen Helsingforsre-
gionens miljötjänster, affärsverket Helsingfors stads trafikverk, bygg-
nadstillsynsverket, nämnden för allmänna arbeten, idrottsnämnden, 
fastighetsnämnden och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland gav 
utlåtande om förslaget.

Affärsverket Helsingfors Energi gav inget utlåtande. Behandlingen av 
nämndernas utlåtanden omfattade inga omröstningar.

Utlåtanden och ändringar i förslaget till detaljplan

Stadsmuseet, samkommunen Helsingforsregionens trafik, räddnings-
nämnden, Helen Elnät Ab, samkommunen Helsingforsregionens miljö-
tjänster och miljöcentralen hade ingenting att påpeka om förslaget till 
detaljplan.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland konstaterade följande i sitt 
utlåtande: Beskrivningen ska kompletteras med en bedömning av ef-
fekterna på vattendragen. Vågmarginalen är tillräcklig i kvartersområ-
dena. Bostäder ska inte planläggas i fyllnadsjordsöns södra spets där 
skjutbullrets ekvivalenta ljudnivå överskrids. I detaljplanelösningarna 
ska man också beakta försvarsmaktens prognoser om skjutbullret i 
framtiden och en eventuell ökning i verksamheten.

Stadsplaneringskontoret har med anledning av utlåtandet kompletterat 
detaljplanebeskrivningen med en bedömning av effekterna på vatten-
dragen. Enligt stadsplaneringskontorets uppfattning ska det planerade 
bostadsområdet på Hundholmen inte ens delvis tolkas som ett buller-
område. I bullerutredningen anges ett bullerdiagram för tunga vapen 
som följer markområdena på öarna och strandzonerna så att markom-
rådena på Hundholmens detaljplaneområdes avstånd ligger utanför 
bullerzonen. Vid Hundholmens detaljplaneområde kan denna effekt in-
te ses på kartorna eftersom området i nuläget fortfarande utgör vatten-
område. Enligt de tillgängliga utredningarna kan bullret åtminstone inte 
väntas öka från nuläget. Stadsplaneringskontoret anser att skytteverk-
samheten på Sandhamn inte orsakar en sådan väsentlig bullerolägen-
het för det planerade bostadsområdet på Hundholmen som strider mot 
möjligheterna att godkänna förslaget till detaljplan.

I de övriga utlåtandena framställdes preciseringar i indelningen mellan 
bestämmelserna för småhusen och flervåningshusen, bestämmelserna 
för fasaden i kvarteret 49307, läget för transformatorstationerna, be-
stämmelserna för parkeringslokalerna under gårdsdäck och beteck-
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ningarna för höjdlägena. Dessutom gällde utlåtandena beaktandet av 
bullret från spårvägens vändslinga intill detaljplaneområdet, vinterförva-
ringsställena för båtar och ändring av kvartersområdet med beteckning-
en AP till ett kvartersområde med beteckningen A i syfte att göra de al-
ternativa bostadsproduktionslösningarna mångsidigare.

Förslaget till detaljplan har 26.5.2015 justerats med anledning av utlå-
tandena enligt följande: Kvartersområdet med beteckningen AP har 
ändrats till ett kvartersområde med beteckningen A, bestämmelserna 
för flervåningshusen och småhusen har skiljts åt vid behov, bestäm-
melsen om fasadmaterialet i kvarteret 49307 har preciserats och områ-
desreserveringarna för transformatorstationer har betecknats i detalj-
planen. Spårvägsbullret har med anledning av avståndet inte ansetts 
förutsätta bättre ljudisolering i byggnaderna. Höjdlägena i detaljplanen 
är approximativa och de preciseras under den fortsatta planeringen. 
Stadsplaneringskontoret har inlett utredningsarbetet på vinterförva-
ringsställen för båtar.

I den bifogade rapporten om växelverkan anges utlåtandena mer i de-
talj och genmälena till dessa.

Små justeringar har gjorts i förslaget till detaljplan med anledning av 
den fortsatta planeringen. På detaljplanekartan och i detaljplanebe-
skrivningen har dessutom gjorts vissa ändringar av teknisk natur, vilka 
inte förändrar innehållet i förslaget.

Stadsplaneringskontoret har 23.10.2015 på nytt justerat förslaget till 
detaljplan på markägarens önskan. Justeringarna gällde gränsen mel-
lan kvarteren 49303 och 49304 och det bredvidliggande parkområdet 
och räddningsvägsarrangemangen i dessa.

Justeringarna i förslaget till detaljplan med anledning av utlåtandena 
och den fortsatta planeringen framgår mer i detalj av den bifogade de-
taljplanebeskrivningen. Stadsplaneringskontoret har 16.3.2016 uppda-
terat detaljplanebeskrivningen i fråga om trafikplanen.

Ändringarna i förslaget till detaljplan är inte väsentliga och det har där-
för inte varit nödvändigt att framlägga förslaget på nytt. Förhandlingar 
om ändringarna har förts med de berörda förvaltningarna och markäga-
ren.

Till slut

Förslaget gäller område i statens fastighetsregister.
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Beslutsförslaget motsvarar stadsplaneringsnämndens enhälliga fram-
ställning. Stadsplaneringskontoret har gjort små justeringar i förslaget 
till detaljplan enligt ovan.

Till en del av detaljplaneområdet hänför sig ett förfarande med markan-
vändningsavtal. St1 Oy, Keele Oy och staden har dessutom ingått ett 
föravtal om överlåtelse av områden i samband med detaljplaneändring-
en. Avtalen undertecknades 2.3.2016.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Katri Erroll, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavaehdotuksen nro 12311 kartta, päivätty 2.12.2014, muutettu 
26.5.2015 ja 23.10.2015

2 Asemakaavaehdotuksen nro 12311 selostus, päivätty 2.12.2014, muu-
tettu 26.5.2015 ja 23.10.2015, päivitetty 16.3.2016

3 Vuorovaikutusraportti  1.4.2014, täydennetty 26.5.2015
4 Kruunuvuorenrannan havainnekuva, muutettu 23.10.2015
5 Koirasaaret havainnekuva, muutettu 23.10.2015
6 Koirasaaret ilmakuvasovitus etelästä
7 Osa päätöshistoriaa (Internet-versio)

Bilagematerial

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 3868 sopimus

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan_detaljplan_bygg-
nadsordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan_detaljplan_byggnads-
ordning
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
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Helen Oy Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan_detaljplan_byggnads-
ordning

Helen Sähköverkko Oy Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan_detaljplan_byggnads-
ordning

Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä

Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan_detaljplan_byggnads-
ordning

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan_detaljplan_byggnads-
ordning

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut-kuntayhtymä/Vesihuolto

Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan_detaljplan_byggnads-
ordning

Helsingin Satama -liikelaitos Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan_detaljplan_byggnads-
ordning

För kännedom

Kaupunginmuseo
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
Liikuntalautakunta
Pelastuslautakunta
Rakennusvalvontavirasto
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristökeskus

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 21.03.2016 § 244

HEL 2012-000225 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 49. kaupunginosan (Laajasalo, 
Kruunuvuorenranta) kortteleiden 49303–49311, 49315 ja  puisto-, vesi- 
ja katualueiden sekä venesataman asemakaavan (muodostuu uudet 
korttelit 49303-49311 ja 49315) 2.12.2014 päivätyn sekä 26.5.2015 ja 
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23.10.2015 muutetun piirustuksen nro 12311 mukaisena ja asemakaa-
vaselostuksesta ilmenevin perustein. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 23.10.2015

HEL 2012-000225 T 10 03 03

Ksv 1664_1

Kaupunkisuunnitteluvirasto on muuttanut asemakaavaehdotusta nro 
12311 maanomistajan toiveesta seuraavasti:

 Kortteleiden 49303 ja 49304 rajausta puistoon päin on muutettu vä-
häisissä määrin, jotta kortteleihin mahdollisesti sijoittuville ravinto-
loille on mahdollista rakentaa ulkoterassit.

 Korttelin 49303 pohjoispuoleinen puistoreitti on muutettu osaksi 
korttelia, jotta reitti voi toimia korttelin pelastustienä.

Muutoksista on neuvoteltu ja niistä on sovittu maanomistajan ja asiaan 
liittyvien hallintokuntien kanssa.

Kaava-alueeseen tai sen osaan liittyy maankäyttösopimusmenettely, 
joka tulee saattaa päätökseen ennen kaavan hyväksymistä. 

Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä tehdyt muutokset eivät ole olen-
naisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. 

Kaupunkisuunnitteluvirasto 26.5.2015

Lisätiedot
Tyko Saarikko, arkkitehti, puhelin: 310 37441

tyko.saarikko(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 31.03.2015 § 159

HEL 2012-000225 T 10 03 03

Kiinteistökartta 65/672 500
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Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle Kruunuvuo-
renrannan Koirasaarten alueen asemakaavaehdotuksesta nro 12311 
seuraavan lausunnon:

Kaava-alue ja tavoitteet

Kaava-alue sijaitsee Laajasalossa Kruunuvuorenrannan osa-alueella 
entisen Laajasalon öljysataman eteläosassa. Kaava-alueen pinta-ala 
on 25,8 hehtaaria.

Kaavan tavoitteena on Kruunuvuorenrannan osayleiskaavan mukai-
sesti rakentaa Kruunuvuoren eteläkärkeen korkeatasoinen merellinen 
asuinalue ja pienvenesatama. Nykyistä Koirasaarta laajennetaan meri-
täytöillä ja lisäksi tehdään sen itäpuolelle täyttösaari.

Alueelle suunnitellaan 68 600 k-m² asuinkerros- ja pientaloja, 600 k-
m²:n suuruinen edustussaunarakennus, 180 k-m² liiketilaa, venesatama 
ja sen yhteyteen 500 k-m² venesatamaa palvelevia rakennuksia sekä 
Koirasaarenpuisto.  

Maanomistus

St1 Oy omistaa nykyisen Koirasaaren maa-alueen ja vähäisen osan 
vesialuetta Koirasaaren länsi- ja etelärannassa. Kaupunki omistaa mu-
un vesialueen sekä sille tehtävät täyttöalueet.

Meritäytöt ja pilaantuneisuuden kunnostaminen

Kaavan toteuttaminen edellyttää meritäyttöjä laajalla alueella. Ennen 
täyttöjä on merenpohjan savikerros ruopattava pois. Osa ruoppaus-
massoista ei sovellu meriläjitettäväksi niiden sisältämien haitta-ainei-
den vuoksi. Kyseiset massat on nostettava maa-alueelle ja käsiteltävä 
erikseen. Tästä aiheutuu huomattavasti enemmän kustannuksia merilä-
jittämiseen verrattuna.

Alueella on ollut polttonesteiden varastointitoimintaa, ja maaperässä on 
todettu paikoin pilaantuneisuutta. Kaavassa on määräys maaperän pi-
laantuneisuuden selvittämisestä ja maaperän kunnostamisesta. Maa-
perän puhdistamisessa on kiinnitettävä huomiota siihen, että alue so-
veltuu tulevaan käyttöön ja rakentaminen voidaan toteuttaa suunnitel-
lusti.

Alue rakennetaan pääosin meritäyttöjen varaan. Meritäyttöjen ja alueen 
mahdollinen vaiheittain rakentaminen tulee tehdä kaupungin näkökul-
masta kokonaistaloudellisesti. Alueen rakentamistoimenpiteet, maape-
rän puhdistaminen ja täyttöjen rakentaminen tulee limittää alueen muun 
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rakentumisen kanssa. Meritäyttöjen osalta tulee pohtia täyttörakentami-
sen kokonaistaloudellisuutta täyttöaineksen tarjonnan ja saatavuuden 
mukaan kaupungin massapolitiikan edellyttämällä tavalla. 

Asuinrakennusten (AK, A, AP) korttelit

Kaava-alueelle sijoittuu muun ohella AK, A ja AP -korttelialueet. Täyttö-
alueen sisäalueelle sijoittuva AP-korttelialue tulisi muuttaa A-korttelialu-
eeksi asuntotuotannon ratkaisuvaihtoehtojen monipuolistamiseksi sekä 
korttelialueen toteuttamisedellytysten parantamiseksi. Kaava-alueella 
esteettömin merinäköaloin sijaintinsa puolesta meritäyttöalueelle sijo-
ittuvat korttelit soveltuvat luovutettaviksi hintalaatu- ja/tai hintakilpailulla 
sääntelemättömään tuotantoon. Keskiosiin sijoittuvat tontit voivat osin 
soveltua välimuodon tuotantoon. Yksityisen maanomistajan alueelle 
sijoittuvien rakennusten rahoitus- ja hallintamuotoa ohjataan 
maankäyttösopimuksella. 

Kaava- ja tonttitalous

Nyt puheena oleva asemakaavaluonnos luo edellytykset viihtyisän ja 
kaupunkikuvallisesti korkeatasoisen asuinalueen toteuttamiselle. Kaa-
van toteuttamista voidaan kuitenkin pitää kalliina. Kaavan toteuttamisen 
korkeat kustannukset puoltavat rakennusoikeuden luovuttamista sään-
telemättömään tuotantoon. 

Alueen suunnittelussa ja toteutuksen ohjauksessa tulee kiinnittää erityi-
stä huomiota kaupungin kokonaistaloudelliseen toteutukseen. Alueen 
toteutuksen suunnittelussa tulee jatkaa kokonaistaloudellisuustarkas-
teluja meritäyttöjen eri toteutusvaihtoehtojen välillä ja pohtia niiden seu-
rausvaikutuksia tontin luovutuksen aikatauluun ja asuntotuotannon to-
teuttamisen ajankohtaan yhdessä kiinteistöviraston kanssa.  

Maankäyttösopimus

Helsingin kaupunki ja St1 Oy ovat 31.8.2009 tehdyssä ja 28.12.2010 
tarkistetussa sopimuksessa sopineet yhtiön omistaman Koirasaaren 
alueen (kiinteistötunnus 91-412-1-252) tulevan maankäytön suunnit-
telun ja aluejärjestelyn periaatteista. Sopimuksen ehtojen mukaan kaa-
vaehdotuksen pohjalta arvioidaan maankäyttösopimustarve Koirasaa-
ren osalta ja tarvittaessa tehdään yhtiön kanssa maankäyttösopimus 
yhtiön omistamasta alueesta voimassa olevien periaatteiden mukai-
sesti. Sopimuksessa yhtiön omistaman alueen lähtöarvo määritellään 
nykykäytön perusteella varasto- ja teollisuusalueena. Kaavan toteutta-
miseksi osapuolet suorittavat aluejärjestelyn, jossa yhtiö luovuttaa kau-
pungille yleiset alueet ja Koiraluodot sekä kaupunki yhtiölle sen omista-
maan Koirasaaren tonttimaahan välittömästi liittyvät alueet. Alueiden 
hinnoittelussa otetaan huomioon, että ne ovat osin vesialuetta. 
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Kiinteistölautakunnan näkemyksen mukaan kaavaehdotus korottaa St1 
Oy:n omistuksessa olevan Koirasaaren alueen arvoa merkittävästi, jo-
ten kaupunginhallituksen 9.6.2014 (269 §) tekemän maapoliittisen 
päätöksen mukaiset neuvottelut tulee käydä maanomistajan kanssa. 
Sopimukseen tullaan sisällyttämään mm. yhdyskuntarakentamisen 
kustannuksiin perittävään korvausta, aluejärjestelyjä sekä AM-ohjelman 
rahoitus- ja hallintamuotojakaumaa ja muita kaavan toteutusta koskevia 
ehtoja.

Kaavan käsittelyä ei tulisi jatkaa ennen kuin maanomistajan kanssa on 
tehty sopimus. 

Kiinteistölautakunta puoltaa kaavan hyväksymistä edellä mainituin huo-
mioin.

Esittelijä
vs. osastopäällikkö
Esko Patrikainen

Lisätiedot
Esko Patrikainen, vs. osastopäällikkö, puhelin: 310 36471

esko.patrikainen(a)hel.fi
Tapio Laalo, tonttiasiamies, puhelin: 310 36442

tapio.laalo(a)hel.fi
Pekka Saarinen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 310 64182

pekka.t.saarinen(a)hel.fi
Kati Valkama, ympäristösuunnittelija, puhelin: 09 310 36573

kati.valkama(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 05.03.2015 § 44

HEL 2012-000225 T 10 03 03

Päätös

Liikuntalautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan 
lausunnon:

Asemakaava käsittää Kruunuvuorenrannan eteläkärkeen sijoittuvan uu-
den asuinalueen. Nykyistä Koirasaarta laajennetaan meritäytöillä. Li-
säksi tehdään uusi täyttösaari Koirasaaren itäpuolelle. Täyttösaaren 
itärannalle sijoittuu pienvenesatama. 

Kaavoitustyö on käynnistetty kaupunkisuunnitteluviraston aloitteesta. 
Liikuntaviraston edustajat ovat osallistuneet kaavoitustyöhön.

Pienvenesatama on mitoitettu noin 170 veneelle. Venesatama muod-
ostaa Koirasaarten itäisen reunan avautuen kohti Pitkäluotoa. Venesa-
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tamaan on mahdollista rakentaa 500 k-m2 venesatamaa palvelevia ra-
kennuksia sekä veneiden tankkauspiste. Venesatamassa on talvisäily-
tyspaikkoja vain noin 20 veneelle. Asemakaavan yhteydessä tulisi to-
deta mihin loput veneiden talvisäilytyspaikat sijoitetaan.

Kustannukset

Kaupunkisuunnitteluvirasto ei ole tehnyt arvioita venesataman toteutta-
misen kustannuksista. Venesataman ja venepaikkojen rakentaminen ei 
sisälly liikuntatoimen vuoteen 2025 ulottuvaan taloussuunnitelmaan. 
Koko kaavan toteuttamisen arvioidaan aiheuttavan kaupungille suuru-
usluokaltaan 40–60 miljoonan euron kokonaiskustannukset. Venesata-
man toteuttamiseen tulisi esittää erillismääräraha, jolla turvattaisiin sa-
taman toteutuminen muun rakentamisen kanssa samassa aikataulus-
sa.

Liikuntalautakunta puoltaa asemakaavaa nro 12311 edellä esitetyin hu-
omautuksin.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Anssi Rauramo

Lisätiedot
Hanna Lehtiniemi, arkkitehti, puhelin: 310 87723
Turo Saarinen, osastopäällikkö, puhelin: 310 87801

turo.saarinen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 10.02.2015 § 61

HEL 2012-000225 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Asemakaavan tavoitteena on Kruunuvuorenrannan osayleiskaavan 
mukaisesti rakentaa alueelle korkeatasoinen merellinen asuinalue.

Kaava-alue muodostaa Kruunuvuorenrannan alueen eteläosan. Nykyi-
stä Koirasaarta laajennetaan meritäytöillä ja sen itäpuolelle muodoste-
taan uusi täyttösaari. Koiraluodonkanava muodostaa alueen keskelle 
suojaisan ytimen.

Kaavakartalla ei voida esittää puiston korkoasemia, koska puistoa ei 
ole vielä suunniteltu. Korkoasemat ratkeavat tarkemmassa jatkosuun-
nittelussa. Yleisten töiden lautakunta katsoo, että kaavassa esitetyt kor-
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koasemat tulee tarkistaa niin, etteivät hulevedet tai merivesi aiheuta 
ongelmia rakennuksille.

Rakennusvirasto kiittää kaupunkisuunnitteluvirastoa yhteistyöstä ja 
kaavaluonnosvaiheen kannanoton hyvästä huomioimisesta.

Kustannukset

Rakennusvirastolle aiheutuu asemakaavan toteuttamisesta kustan-
nuksia arviolta seuraavasti:
Katualueiden kustannukset muodostuvat kadunrakentamisesta, pyörä-
ily- ja kävelyteistä sekä silloista. Kustannukset ovat noin 8 miljoonaa 
euroa. Kanavan kustannukset ovat noin 10 miljoonaa euroa. Puistojen 
(asemakaavamerkintä VP) kustannukset ovat noin 2 miljoonaa euroa.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavaa nro 12311 edellä esi-
tetyin huomautuksin.

Käsittely

10.02.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos: Lisätään lausuntoehdotuksen neljännen kappaleen 
loppuun seuraava uusi virke: "Yleisten töiden lautakunta katsoo, että 
kaavassa esitetyt korkoasemat tulee tarkistaa niin, etteivät hulevedet 
tai merivesi aiheuta ongelmia rakennuksille." 

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

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

silja.hurskainen(a)hel.fi
Jukka Myyryläinen, projektinjohtaja, puhelin: 310 70068

jukka.myyrylainen(a)hel.fi
Eila Suojala, projektinjohtaja, puhelin: 310 39786

eila.suojala(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 10.02.2015 § 61

HEL 2012-000225 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antoi ympäristökes-
kus.
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Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

juha.korhonen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 27.1.2015

HEL 2012-000225 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt Liikennelaitokselta lausuntoa 
Koirasaarien asemakaavasta nro 12311. Suunnittelualue käsittää Kruu-
nuvuorenrannan eteläkärkeen sijoittuvan merellisen asuinalueen. Su-
unnittelualue sijaitsee Laajasalossa Tahvonlahden osa-alueella. Alueel-
le suunnitellaan kerros- ja pientaloja.

Liikenteellisesti alue tukeutuu Kruunuvuorenrannan raitiotie- ja linja-au-
toliikenteeseen. Linja-auton ja raitiotien päätepysäkit tulevat sijaitse-
maan alueen pohjoispuolella Haakoninlahdella.

HKL lausuu kaavasta seuraavaa: raitiotien kääntölenkistä aiheutuu rai-
tiovaunun ajonaikana säännönmukaista melua, ja se tulee huomioida 
lähialueen asuntojen suunnittelussa.

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

jaakko.laurila(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 20.01.2015 § 5

HEL 2012-000225 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Kruunuvuorenrannan 
Koirasaarten alueen asemakaavasta nro 12311.

Pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavaan.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Kimmo Kartano, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 0403514306

kimmo.kartano(a)hel.fi
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Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 12.1.2015

HEL 2012-000225 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 11.12.2014

Kaupunginmuseo tarkastelee kaavahanketta kulttuuriympäristön vaali-
misen näkökulmasta ja on päättänyt antaa seuraavan lausunnon. 

Kruunuvuorenrannan eteläkärkeen rakennetaan uusi merellinen asui-
nalue. Nykyistä Koirasaarta laajennetaan meritäytöillä. Lisäksi tehdään 
uusi täyttösaari Koirasaaren itäpuolelle. Näiden väliin jää Koiraluodon-
kanava, jonka rantaa kulkee yleinen laiturimainen jalankulkureitti.  
Täyttösaaren itärannalle sijoittuu pienvenesatama.

Alueelle suunnitellaan kerros- ja pientaloja. Asuinkortteleiden ulkoreuna 
muodostuu kerrostaloista. Tiiviisti rakennetut pientalokorttelit sijoittuvat 
alueen keskiosaan kanavan molemmille puolille. Koirasaaren länsiran-
nalle on suunniteltu Koirasaarenpuisto. Öljysäiliöiden perustukset pyri-
tään säilyttämään ja hyödyntämään uusiokäytössä muistumina teollisu-
usperinnöstä osana Koirasaaren puistoa. Puisto toimii maisemallisena 
suojavyöhykkeenä Suomenlinnaan päin.

Havainnekuvin on selvitetty alueen rakentamisen maisemallisia vaik-
utuksia. Suomenlinnan suunnalta tarkasteltaessa voi kuvien perusteella 
todeta, ettei maisemassa tapahdu häiritsevää muutosta.

Kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa asemakaavaehdotuksesta.

18.12.2013 Lausunto annettu

1.3.2012 Lausunto annettu

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

sari.saresto(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.12.2014 § 384

HEL 2012-000225 T 10 03 03

Ksv 1664_1, Laajasalo, Kruunuvuorenranta, karttaruutu J2/P4

Esitys
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Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 2.12.2014 päivätyn 49. kaupunginosan (Laajasalo, Kruunuvuoren-
ranta) kortteleiden 49303–49311, 49315 ja  puisto-, vesi- ja katua-
lueiden sekä venesataman asemakaavaehdotuksen nro 12311 hy-
väksymistä

 asemakaavaehdotuksen asettamista nähtäville 30 päiväksi maan-
käyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.

Samalla lautakunta päätti

 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lau-
sunnot

 valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen vä-
häisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta eh-
dotuksen sisältöä.

01.04.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Tyko Saarikko, arkkitehti, puhelin: 310 37441

tyko.saarikko(a)hel.fi
Helena Färkkilä-Korjus, diplomi-insinööri, pohjarakentaminen, puhelin: 310 37325

helena.farkkila-korjus(a)hel.fi
Jouni Kilpinen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37251

jouni.kilpinen(a)hel.fi
Ulla Kuitunen, projektipäällikkö, puhelin: 310 37293

ulla.kuitunen(a)hel.fi
Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, pilaantuneet maat, puhelin: 310 37250

kaarina.laakso(a)hel.fi
Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, melu, puhelin: 310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi
Sanna Ranki, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37146

sanna.ranki(a)hel.fi

Kiinteistövirasto 23.1.2014

HEL 2012-000225 T 10 03 03

Maanomistus – ja hallinta
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Koirasaaren asemakaava mahdollistaa kokonaisuudessaan 52 450 
k-m² asuntorakentamista. Noin 10 000 k-m² asuinrakennusoikeudesta 
sijoittuu olemassa olevalle ST1:n omistamalle maa-alueelle ja loput 
kaupungin omistamalle merialueelle meritäyttöjen varaan rakennetta-
valle alueelle. Koirasaaren alueelta ei ole tehty vielä tontinvarauksia. 

Maapoliittiset neuvottelut

Alueella on yksi yksityinen maanomistaja. Maanomistajalle aiheutuu 
kaavamuutoksen johdosta kaupunginhallituksen 9.2.2004 (172 §) teke-
män maapoliittisen päätöksen mukaista merkittävää hyötyä, joten tont-
tiosasto käy mainitun päätöksen mukaiset neuvottelut. Kaavaehdotuk-
sen käsittelyä ei tule jatkaa ennen kuin neuvottelut on käyty. 

Maaperä ja tonttien sekä yleisten alueiden rakennettavuus

Alue rakennetaan pääosin meritäyttöjen varaan. Meritäyttöjen ja alueen 
mahdollinen vaiheittain rakentaminen tulee tehdä kaupungin näkökul-
masta kokonaistaloudellisesti. Alueen rakentamistoimenpiteet, maape-
rän puhdistaminen ja täyttöjen rakentaminen tulee limittää alueen muun 
rakentumisen kanssa. Meritäyttöjen osalta tulee pohtia täyttörakentami-
sen kokonaistaloudellisuutta täyttöaineksen tarjonnan ja saatavuuden 
mukaan kaupungin massapolitiikan edellyttämällä tavalla. Alueen to-
teutuksen suunnittelussa tulee jatkaa kokonaistaloudellisuustarkastelu-
ja meritäyttöjen eri toteutusvaihtoehtojen välillä ja pohtia niiden seu-
rausvaikutuksia tontin luovutukseen yhdessä kiinteistöviraston kanssa.   

Lopuksi

Nyt puheena oleva asemakaavaluonnos luo edellytykset viihtyisän ja 
kaupunkikuvallisesti korkeatasoisen asuinalueen toteuttamiselle. Alu-
een suunnittelussa ja toteutuksen ohjauksessa tulee kiinnittää erityistä 
huomiota kaupungin kokonaistaloudelliseen toteutukseen meritäyttöjen 
ja aluerakentamisen osalta. 

Kaava-alueella esteettömin merinäköaloin sijaintinsa puolesta meri-
täyttöalueelle sijoittuvat korttelit soveltuvat luovutettavaksi hinta laatu- 
ja/tai hintakilpailulla sääntelemättömään tuotantoon. Keskiosiin sijoittu-
vat tontit voivat osin soveltua välimuodon tuotantoon. Yksityisen maa-
nomistajan alueelle sijoittuvien rakennusten rahoitus- ja hallintamuotoa 
ohjataan maankäyttösopimuksella.

Lisätiedot
Pekka Saarinen, tonttiasiamies, puhelin: 310 64182

pekka.t.saarinen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 23.1.2014
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HEL 2012-000225 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusvirastolta kannanottoa otsi-
kossa mainitusta asemakaavaluonnoksesta.

Suunnitelma

Luonnosehdotus käsittää Kruunuvuorenrannan eteläkärkeen sijoittuvan 
uuden asuinalueen. Nykyistä koirasaarta laajennetaan meritäytöllä. Li-
säksi tehdään uusi täyttösaari Koirasaaren itäpuolelle. Saarten väliin 
jää kanava ja täyttösaaren itärannalle esitetään pienvenesatamaa. Alu-
eelle suunnitellaan kerros- ja pientaloja. Osalla rannan tuntuman pien- 
ja kerrostaloilla on oma ranta. Koirasaaren länsirannalle on suunniteltu 
puisto, jossa pyritään hyödyntämään vanhoja öljysäiliöiden rakenteita. 
Puisto toimii maisemallisesti puskurivyöhykkeenä Suomenlinnaan päin.  

Rakennusvirasto pyytää huomiomaan seuraavat seikat Koirasaarten 
asemakaavaluonnoksen jatkosuunnittelussa.  

Katualueet ja sillat

Tontteja palvelevat pelastustiet tulee sijoittaa tontin osaksi, jolla yleinen 
jalankulku on sallittu. Pelastustiet mitoitetaan palo- ja pelastusajoneu-
vojen kantavuuden ja leveyden mukaan, jolloin leveyden tulee olla vä-
hintään 6 metriä. Rakennusvirastoa ei voi asemakaavassa velvoittaa 
rakentamaan kiinteistöä palvelevia pelastusteitä, vaan niiden rakenta-
minen ja kunnossapito kuuluu kiinteistön omistajille. Sekä ylläpito-
vastuiden että maisematekijöiden kannalta on selkeämpää, että pe-
lastusreitit sijaitsevat tontin alueella.

Kanavan länsipuolella olevalle kadulle on esitetty istutettavaksi puurivi, 
mutta puille varattu tila on riittämätön. Kun myös kunnallistekniikka on 
sijoitettu kadulle erittäin ahtaasti, on puurivi syytä jättää pois tai vaihto-
ehtoisesti katualuetta on levennettävä. Tonttikaduille ei pääsääntöisesti 
istuteta puita. Laitteiden ja johtojen sijoittaminen siltojen kohdalle tulee 
tutkia tarkemmin. Yleisesti näyttää siltä, että katualueet kyseessä ole-
valla kohdalla ovat liian kapeat.

Asemakaavassa esitetyt likimääräiset maanpinnan korot tulee tarkistaa 
toteutettavuuden kannalta. Itäisen saaren keskimmäisen kadun päässä 
on aukioksi varattu alueen osa, josta on kulkuyhteys laiturille. Yhteys 
on vaikeasti toteutettavissa esteettömänä, eikä siihen jää siinä tapa-
uksessa varsinaista aukiotilaa. Kadun päähän tulee varata tilaa kääntö-
paikalle.
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Venesataman (LV) ja sille varattujen autopaikkojen korttelialueen (LPA) 
välinen alue tulee sisällyttää yhtenäisenä osana LV-alueeseen, koska 
alue palvelee ensisijaisesti venesataman liikennettä. Rantarakenteiden 
toiminnallisen ja arkkitehtonisen ilmeen kannalta on eduksi, että alue 
suunnitellaan ja rakennetaan yhtenä kokonaisuutena. Ranta-alueen 
hallintorajojen tulee olla selkeitä kokonaisuuksia, jolloin myös rakenta-
misen ja kunnossapidon vastuurajat ovat selkeät.

Kaava-alueen läpi kulkevan kanavan itäpuolelle tulee myös esittää 
merkintä tukimuurista, joka on sijoitettava tontille. Rakentamistapaohje-
essa tulee antaa määräyksiä muurien ulkoasusta ja rakenteesta, jotta 
ne toteutuvat yhtenäisenä koko kanavan alueella, sekä yksittäisten 
tonttien, että yleisten alueiden kohdalla.

K/s-tontti ja sen

Länsirantaa myötäilevän puistoon on suunniteltu liike- toimistotilojen 
korttelialue, jolle saa rakentaa saunan ja liiketiloja (K/s). Asemakaavas-
sa on esitettävä, että VP-alueelle sijoitettava ajoyhteys kuuluu tontin ra-
kentamis- ja kunnossapitovastuulle. 

K/s-tontilta on esitetty varaus huoltotunnelille, joka johtaa viereiselle AK 
-tontille. Huoltotunnelivaraus sijaitsee VP -alueella. Yleisillä alueilla tuli-
si välttää vaakasuuntaisten hallintarajoja. Huoltotunnelin rakenteiden 
yläpinnan tulee sijaita vähintään 1-2 metrin syvyydessä. Mitoitus tulee 
vielä tarkistaa muun muassa alueelle mahdollisesti sijoitettavien laittei-
den ja johtojen mukaan. Tunnelin toteutettavuus, kustannukset ja edel-
lytettävät korkeudet tulee selvittää ennen kaavan eteenpäin viemistä. 
Mikäli tunneli toteutetaan, tulee sen yläpuolella olevan puistoalueen 
kunnossapidon kuulua rasitteena tunnelin omistajalle. Tunnelin mah-
dolliset korjaustyöt tulee toteuttaa siten, ettei kaupungille tule toimen-
piteistä mitään kustannuksia tai muita seuraamuksia. 

Liike- ja toimistotilojen korttelialueelle (K/s) tulee varata riittävästi tilaa 
autopaikoille. Rakennusviraston mielestä katualueelle ei voi varata ni-
mettyjä tonttien pysäköintipaikkoja, sillä alueella tulee olemaan pulaa 
julkisista pysäköintipaikoista. Myös puiston käyttäjille tulee varata riit-
tävä pysäköintialue. 

Viher- ja vesialueet

Puistoa ei tule esittää pengertäytölle alueen luoteiskulmassa. Puiston 
eteläosassa rantaviiva ei kaikissa kohdin seuraa nykyistä maa-aluetta, 
vaan nykyinen niemenkärki on esitetty vesialueena.

Puistossa sijaitsevien säiliöiden perustusten muotoilua puiston osaksi 
ei tule määritellä asemakaavassa, vaan puisto suunnitellaan myöhem-
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mässä vaiheessa kokonaisuutena. Eteläisin säiliön perustus on purettu, 
joten sen säilytysmerkintä tulee poistaa myös asemakaavasta. Kaikki 
puistoon ja venelaiturien yhteyteen merkityt puin ja pensain istutettavat 
alueet tulee merkitä ohjeellisiksi. 

Veden vaihtuvuus kapeassa ja matalavetisessä kanavassa tulee tar-
kistaa. Veden vaihtuvuuden varmistaminen ja mahdollinen lisäkierrä-
tystarve tulee tutkia, jotta vältyttäisiin ikäviltä leväongelmilta. Kanava 
näyttää ainakin osittain liian kapealta ja matalalta, jotta veden vaihtuvu-
us olisi riittävä.  Myös kasvillisuus- ja rantarakenteiden vaatima tila ja 
toteutettavuus tulee ottaa huomioon. Matalassa vedessä ruovikko-
istutukset leviävät nopeasti peittäen vesipinnan kauttaaltaan. Kanavaa 
mitoittaessa on huolehdittava myös rakenteiden ylläpidettävyydestä ja 
mahdollistaa jatkossa kasvillisuuden hoidon (esimerkiksi ruovikoiden 
niitto) edellyttämät toimenpiteet.

Lisätiedot
Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

birgitta.rossing(a)hel.fi
Eila Suojala, projektinjohtaja, puhelin: 310 39786

eila.suojala(a)hel.fi

Helsingin Satama -liikelaitos 16.1.2014

HEL 2012-000225 T 10 03 03

Helsingin Satamalla ei ole asiaan huomautettavaa.

Lisätiedot
Satu Lehtonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: +358931033527

satu.lehtonen(a)hel.fi

Opetusvirasto 8.1.2014

HEL 2012-000225 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt opetusvirastolta lausuntoa Kru-
unuvuorenrannan eteläkärkeen sijoittuvan merellisen asuinalueen, Koi-
rasaarten, asemakaavaluonnoksesta. 

Alueelle suunnitellaan kerros- ja pientaloja. Rantapuiston reunaan on 
suunniteltu nauhamainen kerrostalorivistö. Tiiviisti rakennetut pientalo-
korttelit sijoittuvat alueen keski- ja itäosaan kanavan molemmille puolil-
le suojaan Kruunuvuorenselän tuulilta. Osa kanavan varteen sijoittuvis-



Helsingfors stad Protokoll 6/2016 225 (240)
Stadsfullmäktige

Kaj/9
30.03.2016

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

ta kaupunkipientaloista ja kerrostaloista on omarantaisia. Lähes kaikis-
ta asunnoista on merinäköala tai näkymä kanavaan. Alueelle rakenne-
taan 52 450 k-m2 asuntoja, mikä vastaa noin 1 300 asukasta.

Lausuntonaan opetusvirasto toteaa että Kruunuvuorenranta on kaiken 
kaikkiaan mitoitettu n. 11 000  asukkaalle. Kruunuvuorenrannan pe-
ruskoulu-, liikunta-, päiväkoti- ja leikkipuistopalvelut  sijoittuvat pääasi-
assa viereiselle  Haakoninlahden alueelle. Opetusvirastolla ei ole muu-
ta lausuttavaa tässä vaiheessa.

Lisätiedot
Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

kaisa.nuikkinen(a)hel.fi

Talous- ja suunnittelukeskus Kehittämisosasto 19.10.2012

HEL 2012-000225 T 10 03 03

Talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosasto ei anna asiasta 
lausuntoa.

Lisätiedot
Merja Lehikoinen, suunnittelusihteeri, puhelin: 310 36121

merja.lehikoinen(a)hel.fi

Toimitusjohtaja 2.3.2012

HEL 2012-000225 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavan muutosta 
Koirasaaren alueelle. Suunnittelualue sijaitsee Laajasalossa (49. kau-
punginosa) Tahvonlahden osa-alueella. Suunnittelualueeseen kuuluu 
Laajasalon öljysataman eteläosassa sijaitseva Koirasaari sekä sitä ym-
päröivä vesialue. 

Alue on St1 Oy:n öljysatama-aluetta, jolla on teräsrakenteisia öljysäiliöi-
tä sekä niihin liittyviä rakenteita. Maaperää ja rantoja on louhittu ja mu-
okattu voimakkaasti teollisuus- ja satamatoimintojen tarpeisiin. Tämän-
hetkisen käsityksen mukaa säiliöt puretaan v. 2012 aikana ja St1puh-
distaa maaperän. 

Nykyistä Koirasaarta on tarkoitus laajentaa meritäytöllä. Lisäksi on tar-
koitus tehdä uusi täyttö-saari Koirasaaren itäpuolelle. Näiden väliin jää 
vesiaihe. Täyttösaareen sijoittuu venesatama. Koirasaaren länsirannal-
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le on suunniteltu vallipuisto, jossa pyritään hyödyntämään vanhoja öljy-
sataman rakenteita. Puisto toimii puskurivyöhykkeenä Suomenlinnaan 
päin. Alueelle suunnitellaan kerros- ja pientaloja. Alueesta on tarkoitus 
järjestää arkkitehtuurikilpailu kaavoituksen pohjaksi vuoden 2012 aika-
na. Alueelle rakennetaan noin 45 000 k-m² asuntoja ja noin 500 k-m² 
toimitiloja. 

Mielipiteet suunnittelun lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointisuunni-
telmasta on pyydetty toimittamaan viimeistään 5.3.2012.

Lausuntonaan terveyskeskus esittää seuraavaa: 

Terveyskeskus pitää tärkeänä ympäristön terveellisyyden ja turvallisuu-
den parantamiseen liittyviä toimenpiteitä ja niiden toteutuksen seuran-
taa. Asuin- ja puistoalueet sekä venesatama reitteineen tulee suunnitel-
la helposti savutettaviksi ja esteettömiksi. Alueen terveysasema sijait-
see Laajasalon keskuksessa. Kruunuvuorenrantaan suunniteltujen 
joukkoliikenteen bussiyhteyksien avulla Laajasalon terveyspalvelut tu-
lee olla helposti savutettavissa.

Lisätiedot
Sipiläinen Pirjo, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi
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§ 91
Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2016-003851, 2016-003857

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges beslutanderätt

 Motion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om efterlevnad av kollekti-
vavtalen vid köp av tjänster som förmedlar assistenter

 Motion av ledamoten Leo Stranius m.fl. om ett cykelstråk i den över-
givna tågtunneln mellan Böle och Vallgårdsdalen

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 82, 83, 87 ja 91 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 84, 85 ja 86 §: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 tiedoksi-
saannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näy-
tetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu ylei-
sesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynytvirheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
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 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 vaati-
muksen 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 jäl-
jennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
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 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeu-
denkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista pää-
töstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

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 88, 89 ja 90 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Yleiskaavan, asemakaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymistä kos-
kevaan 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 vi-

ranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa
 maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla 

maankäytöllä on vaikutuksia
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 rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvis-
sa asioissa toimialueellaan.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Kunnan jäsenen, asianosaisen ja muun valittamaan oikeutetun katso-
taan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti 
nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
saatto 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 vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
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 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 jäl-
jennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeu-
denkäyntimaksun.

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
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ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

82, 83, 87 och 91 § i protokollet.

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

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

2
BESVÄRSANVISNING

84, 85 och 86 § 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 di-
rekt påverkas av beslutet (part)

 av kommunmedlemmarna

Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslu-
tet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärsti-
dens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsän-
des, 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 inläm-
nas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 beslutet har tillkommit i felaktig ordning
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 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 upp-
ges. Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga företrädare eller 
ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i be-
svärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefon-
nummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökan-
den.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga fö-
reträdaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid 
inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgif-
ter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla doku-
mentets 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 utred-

ning över när besvärstiden har börjat
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 de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin be-
gäran, om dessa inter redan tidigare har tillställts myndigheten

Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 250 euro för be-
handlingen av ärendet. Om förvaltningsdomstolen ändrar det överkla-
gade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsav-
gift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på be-
gäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskon-
tor.

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

88, 89 och 90 § 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

 av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel di-
rekt påverkas av beslutet (part)
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 av kommunmedlemmarna
 av närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland och andra myndighe-

ter 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 besvärsti-
dens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

En kommunmedlem, en part och andra med rätt att anföra besvär an-
ses 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 inläm-
nas 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

Formen för och innehållet i besvärsskriften
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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 upp-
ges. Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga företrädare eller 
ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i be-
svärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefon-
nummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökan-
den.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga fö-
reträdaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid 
inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgif-
ter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla doku-
mentets 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 utred-

ning över när besvärstiden har börjat
 de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin be-

gäran, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten

Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 250 euro för be-
handlingen av ärendet.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på be-
gäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskon-
tor.

E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress: PB 10
 00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer: (09) 655 783
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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

Pentti Arajärvi Nina Huru

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Dokumentet är elektroniskt undertecknat.
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Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 08.04.2016.

Protokollet har hållits offentligt framlagt på Helsingfors stads registra-
torskontor (Norra esplanaden 11-13) 08.04.2016.

Tiina Teppo
johtava asiantuntija
ledande sakkunnig


