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Kokousaika 27.04.2016 18:00 - 23:10

Kokouspaikka Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu 20

Läsnä

Jäsenet

Puoskari, Mari kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-

johtaja
Paavolainen, Sara kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
Abdulla, Zahra
Alanko-Kahiluoto, Outi
Anttila, Maija
Arajärvi, Pentti saapui 18:13, poissa: 104§, 105§
Arhinmäki, Paavo
Asko-Seljavaara, Sirpa
Brettschneider, Gunvor
Chydenius, Jussi poistui 20:41, poissa: 111§ - 117§
Ebeling, Mika
Enroth, Matti
Hakanen, Yrjö
Hakola, Juha
Heinäluoma, Eero
Hetemaj, Fatbardhe saapui 18:05, poissa: 104§
Holopainen, Mari
Honkasalo, Veronika
Hursti, Rene
Huru, Nina
Ikävalko, Suzan
Ingervo, Sirkku
Jalovaara, Ville
Järvinen, Jukka poistui 19:44, poissa: 108§ - 117§
Kanerva, Seppo
Kantola, Helena
Karhuvaara, Arja
Kari, Emma
Kivekäs, Otso
Koivulaakso, Dan
Kolbe, Laura
Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi
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Kousa, Tuuli
Laaninen, Timo
Lindell, Harri
Loukoila, Eija
Lovén, Jape
Majuri, Pekka
Modig, Silvia
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija
Månsson, Björn
Mäki, Terhi
Nieminen, Jarmo
Niiranen, Matti
Oker-Blom, Jan D
Oskala, Hannu
Pajamäki, Osku
Pakarinen, Pia
Pelkonen, Jaana poistui 19:11, poissa: 108§ - 117§
Peltokorpi, Terhi
Perälä, Erkki
Puhakka, Sirpa saapui 18:06, poissa: 104§
Raatikainen, Mika
Raittinen, Timo
Rantala, Marcus
Rantanen, Tuomas
Rauhamäki, Tatu
Rautava, Risto
Razmyar, Nasima saapui 18:25, poissa: 104§, 105§
Relander, Jukka
Rissanen, Laura
Rydman, Wille
Saarnio, Pekka poistui 20:39, poissa: 108§ - 117§
Sevander, Tomi
Soininvaara, Osmo
Stranius, Leo
Sydänmaa, Johanna
Taipale, Ilkka
Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas saapui 18:15, poissa: 104§, 105§
Valokainen, Tuomo
Vuorjoki, Anna
Gayer, Patrik varajäsen
Hyttinen, Nuutti varajäsen
Hyvärinen, Maritta varajäsen

saapui 19:11, poissa: 104§ - 106§
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Laaksonen, Heimo varajäsen
Landén, Maria varajäsen
Lehtipuu, Otto varajäsen
Luukkainen, Hannele varajäsen

saapui 18:37, poissa: 104§, 105§
Malin, Petra varajäsen

saapui 20:40, poissa: 104§ - 106§
Malinen, Jouko varajäsen

saapui 19:45, poissa: 104§ - 106§
Moisio, Elina varajäsen
Taipale, Kaarin varajäsen
Vesikansa, Sanna varajäsen
Vuorinen, Tuulikki varajäsen
Ylikahri, Ville varajäsen

saapui 20:42, poissa: 104§ -109§

Muut

Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja
Räty, Laura apulaiskaupunginjohtaja
Sinnemäki, Anni apulaiskaupunginjohtaja
Korhonen, Tapio kansliapäällikkö
Sarvilinna, Sami kaupunginlakimies
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja

poissa 107 §
Summanen, Juha hallintojohtaja
Andersson, Victor kaupunginsihteeri
Matikainen, Kristiina kaupunginsihteeri
Rautanen, Marja-Liisa kaupunginsihteeri
Sippola-Alho, Tanja kaupunginsihteeri
Thoden, Annikki vs. kaupunginsihteeri
Vallittu, Anja kaupunginsihteeri
Nyfors, Maria kaupunginsihteeri
Erroll, Katri hallintoasiantuntija
Linden, Timo vs. apulaiskaupunginsihteeri
Kari, Tapio viestintäpäällikkö
Snellman, Johanna tiedottaja
Djupsjö, Stefan ylikielenkääntäjä
Peltonen, Antti hallintopäällikkö
Teppo, Tiina johtava asiantuntija

Asiantuntijat

Aarnio, Minna kiinteistöjen kehittämispäällikkö
Putkonen, Reetta liikennesuunnittelupäällikkö
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Nissinen, Taneli liikenneinsinööri
Palo, Niko liikenneinsinööri

Puheenjohtaja

Mari Puoskari kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
104-106§, osa 107§, 108-109§, osa 
110§, 111-116§

Harry Bogomoloff kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-
johtaja
osa 107§, osa 110§

Sara Paavolainen kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-
johtaja
osa 110§

Pöytäkirjanpitäjä

Tiina Teppo johtava asiantuntija
104-105§, osa 106§, osa 107§, osa 
110§, 111-117§

Antti Peltonen hallintopäällikkö
osa 106§, osa 107§

Maria Nyfors kaupunginsihteeri
osa 107§, 108-109§, osa 110§
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Tid 27.04.2016 18:00 - 23:10

Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20

Närvarande

Ledamöter

Puoskari, Mari stadsfullmäktiges ordförande
Bogomoloff, Harry stadsfullmäktiges I vice ordförande
Paavolainen, Sara stadsfullmäktiges II vice ordförande
Abdulla, Zahra
Alanko-Kahiluoto, Outi
Anttila, Maija
Arajärvi, Pentti anlände 18:13, frånvarande: 104§, 

105§
Arhinmäki, Paavo
Asko-Seljavaara, Sirpa
Brettschneider, Gunvor
Chydenius, Jussi avlägsnade sig 20:41, frånvarande: 

111§ - 117§
Ebeling, Mika
Enroth, Matti
Hakanen, Yrjö
Hakola, Juha
Heinäluoma, Eero
Hetemaj, Fatbardhe anlände 18:05, frånvarande: 104§
Holopainen, Mari
Honkasalo, Veronika
Hursti, Rene
Huru, Nina
Ikävalko, Suzan
Ingervo, Sirkku
Jalovaara, Ville
Järvinen, Jukka avlägsnade sig 19:44, frånvarande: 

108§ - 117§
Kanerva, Seppo
Kantola, Helena
Karhuvaara, Arja
Kari, Emma
Kivekäs, Otso
Koivulaakso, Dan
Kolbe, Laura
Koskinen, Kauko
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Koulumies, Terhi
Kousa, Tuuli
Laaninen, Timo
Lindell, Harri
Loukoila, Eija
Lovén, Jape
Majuri, Pekka
Modig, Silvia
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija
Månsson, Björn
Mäki, Terhi
Nieminen, Jarmo
Niiranen, Matti
Oker-Blom, Jan D
Oskala, Hannu
Pajamäki, Osku
Pakarinen, Pia
Pelkonen, Jaana avlägsnade sig 19:11, frånvarande: 

108§ - 117§
Peltokorpi, Terhi
Perälä, Erkki
Puhakka, Sirpa anlände 18:06, frånvarande: 104§
Raatikainen, Mika
Raittinen, Timo
Rantala, Marcus
Rantanen, Tuomas
Rauhamäki, Tatu
Rautava, Risto
Razmyar, Nasima anlände 18:25, frånvarande: 104§, 

105§
Relander, Jukka
Rissanen, Laura
Rydman, Wille
Saarnio, Pekka avlägsnade sig 20:39, frånvarande: 

108§ - 117§
Sevander, Tomi
Soininvaara, Osmo
Stranius, Leo
Sydänmaa, Johanna
Taipale, Ilkka
Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas anlände 18:15, frånvarande: 104§, 

105§
Valokainen, Tuomo
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Vuorjoki, Anna
Gayer, Patrik ersättare
Hyttinen, Nuutti ersättare
Hyvärinen, Maritta ersättare

anlände 19:11, frånvarande: 104§ - 
106§

Laaksonen, Heimo ersättare
Landén, Maria ersättare
Lehtipuu, Otto ersättare
Luukkainen, Hannele ersättare

anlände 18:37, frånvarande: 104§, 
105§

Malin, Petra ersättare
anlände 20:40, frånvarande: 104§ - 
106§

Malinen, Jouko ersättare
anlände 19:45, frånvarande: 104§ - 
106§

Moisio, Elina ersättare
Taipale, Kaarin ersättare
Vesikansa, Sanna ersättare
Vuorinen, Tuulikki ersättare
Ylikahri, Ville ersättare

anlände 20:42, frånvarande: 104§ - 
117§

Övriga

Pajunen, Jussi stadsdirektör
Sauri, Pekka biträdande stadsdirektör
Räty, Laura biträdande stadsdirektör
Sinnemäki, Anni biträdande stadsdirektör
Korhonen, Tapio kanslichef
Sarvilinna, Sami stadsjurist
Saxholm, Tuula finansdirektör

frånvarande 107§
Summanen, Juha förvaltningsdirektör
Andersson, Victor stadssekreterare
Matikainen, Kristiina stadssekreterare
Rautanen, Marja-Liisa stadssekreterare
Sippola-Alho, Tanja stadssekreterare
Thoden, Annikki stf. stadssekreterare
Vallittu, Anja stadssekreterare
Nyfors, Maria stadssekreterare
Erroll, Katri förvaltningsexpert
Linden, Timo stf. biträdande stadssekreterare
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Kari, Tapio kommunikationschef
Snellman, Johanna informatör
Djupsjö, Stefan övertranslator
Peltonen, Antti förvaltningschef
Teppo, Tiina ledande sakkunnig

Sakkunniga

Aarnio, Minna utvecklingschef
Putkonen, Reetta trafikplaneringschef
Nissinen, Taneli trafikingenjör
Palo, Niko trafikingenjör

Ordförande

Mari Puoskari stadsfullmäktiges ordförande
104-106§, delvis 107§, 108-109§, 
delvis 110§, 111-116§

Harry Bogomoloff stadsfullmäktiges I vice ordförande
delvis 107§, delvis 110§

Sara Paavolainen stadsfullmäktiges II vice ordförande
delvis 110§

Protokollförare

Tiina Teppo ledande sakkunnig
104-105§, delvis 106§, delvis 107§, 
delvis 110§, 111-117§

Antti Peltonen förvaltningschef
delvis 106§, delvis 107§

Maria Nyfors stadssekreterare
delvis 107§, 108-109§, delvis 110§
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§ Asia

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

105 Pj/2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Val av protokolljusterare

106 Kj/3 Nuorten aloitteet vuodelta 2015
Initiativ från ungdomar år 2015

107 Ryj/4 Länsimetron hankesuunnitelman rakentamiskustannusten enimmäis-
hinnan ja kaupungin Länsimetro Oy:n lainoille myöntämän takauksen 
korottaminen Helsingin osalta
Höjning av maximibeloppet på Helsingfors stads andel av byggkostna-
derna i projektplanen för västmetron och stadens borgen för lån upp-
tagna av Länsimetro Oy

108 Ryj/5 Kulosaaren metrosillan peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksy-
minen
Projektplan för ombyggnad av Brändö metrobro

109 Sj/6 Eron myöntäminen liikuntaviraston liikuntajohtajan virasta
Beviljande av avsked från tjänsten som idrottsdirektör vid idrottsverket

110 Kaj/7 Hämeentien, Haapaniemenkadun ja Viidennen linjan liikennesuunni-
telman hyväksyminen
Trafikplan för Tavastvägen, Aspnäsgatan och Femte linjen

111 Kaj/8 Jätkäsaaren Bunkkerista järjestetyn toteutuskilpailun lopputulokseen 
perustuvan hankekokonaisuuden hyväksyminen
Godkännande av projekthelheten för Bunkern på Busholmen utgåen-
de från byggtävlingens resultat

112 Kaj/9 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n käytöstä vapautuvien kiinteistö-
jen kauppa ja kehittäminen
Försäljning och utveckling av fastigheter som Metropolia Ammattikor-
keakoulu Oy lämnar

113 Kaj/10 Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan hankesuunnitelman 
hyväksyminen
Projektplan för en arbetsstation för byggtjänsten Stara och idrottsver-
ket i Nordsjö

114 Kaj/11 Kampin korttelin 63 tontin 2 asemakaavan muuttaminen (nro 12242, 
Lönnrotinkatu 3)
Detaljplaneändring för tomten 2 i kvarteret 63 i Kampen (nr 12242, 
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Lönnrotsgatan 3)

115 Kaj/12 Pukinmäen korttelin 37186, korttelin 37187 tonttien 1 ja 3, korttelin 
37188 sekä katu-, puisto-, suojaviher- ja vesialueiden asemakaavan 
muuttaminen (nro 12353, Isonpellontien alue)
Detaljplaneändring för kvarteret 37186, tomterna 37187/1 och 3, kvar-
teret 37188 och gatu-, park-, skyddsgrön- och vattenområden i Bocks-
backa (nr 12353, området kring Storåkersvägen)

116 Kaj/13 Pitäjänmäen korttelin 46117 tonttien 11 ja 14 sekä katu- ja puistoaluei-
den asemakaavan muuttaminen (nro 12349, Sulkapolun ympäristö)
Detaljplaneändring för tomterna 11 och 14 i kvarteret 46117 och gatu- 
och parkområden i Sockenbacka (nr 12349, området vid Fjäderstigen)

117 -/14 Kokouksessa jätetyt aloitteet
Motioner inlämnade vid sammanträdet
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§ 104
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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§ 105
Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta valittiin pöytäkirjantarkastajiksi valtuute-
tut Laura Rissanen ja Osku Pajamäki sekä varalle valtuutetut Marcus 
Rantala ja Emma Kari.

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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§ 106
Nuorten aloitteet vuodelta 2015

HEL 2016-001438 T 12 04 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
merkitä nuorten aloitteet vuodelta 2015 tiedoksi.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat toivomusponnet:

1. Kaupunginvaltuusto edellyttää että selvitetään mahdollisuuksia 
sijoittaa matkustajille tarkoitettuja sähköpistokkeita julkisen lii-
kenteen terminaaleihin ja suuremmille pysäkeille sekä uusiin 
hankittaviin kulkuvälineisiin. (Björn Månsson)

2. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuutta li-
sätä perus- ja toisen asteen koulujen järjestyssääntöihin kielto 
seksuaalisesta häirinnästä. (Johanna Sydänmaa)

3. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuuksia 
järjestää ilmaisia hygieniapassikoulutus-, ja testitilaisuuksia yh-
dessä Helsingin kaupungin ja Eviran valtuuttamien osaamistes-
taajien järjestämänä. Hygieniapassi auttaa työllistymistä aloille, 
joissa hygieniapassi on pakollinen.  Maksuttomana kaikki voivat 
osallistua varallisuudesta riippumatta näin tapahtuu myös sosi-
aalinen oikeudenmukaisuus. (René Hursti)

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selonteko-
na, että keskustelun kuluessa oli ehdotettu hyväksyttäväksi seuraavat 
kolme toivomuspontta:

Valtuutettu Björn Månsson oli valtuutettu Mika Ebelingin kannattamana 
ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Kaupunginvaltuusto edellyttää että selvitetään mahdollisuuksia 
sijoittaa matkustajille tarkoitettuja sähköpistokkeita julkisen lii-
kenteen terminaaleihin ja suuremmille pysäkeille sekä uusiin 
hankittaviin kulkuvälineisiin.
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Valtuutettu Johanna Sydänmaa oli valtuutettu Mika Ebelingin kannatta-
mana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuutta 
lisätä perus- ja toisen asteen koulujen järjestyssääntöihin kielto 
seksuaalisesta häirinnästä.

Valtuutettu René Hursti oli valtuutettu Helena Kantolan kannattamana 
ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuuksia 
järjestää ilmaisia hygieniapassikoulutus-, ja testitilaisuuksia 
yhdessä Helsingin kaupungin ja Eviran valtuuttamien osaamis-
testaajien järjestämänä. Hygieniapassi auttaa työllistymistä 
aloille, joissa hygieniapassi on pakollinen. Maksuttomana kaikki 
voivat osallistua varallisuudesta riippumatta näin tapahtuu 
myös sosiaalinen oikeudenmukaisuus.  

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksi-
mielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Puheenjohtaja esitti hyväksyttäväksi seuraavan äänestysjärjestyksen: 
Toivomusponsien hyväksymisestä äänestetään jokaisesta erikseen.

1 äänestys

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

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää että selvitetään mahdolli-
suuksia sijoittaa matkustajille tarkoitettuja sähköpistokkeita julkisen lii-
kenteen terminaaleihin ja suuremmille pysäkeille sekä uusiin hankitta-
viin kulkuvälineisiin.  
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 83
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, 
Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor 
Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Patrik 
Gayer, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hete-
maj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, 
Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Seppo 
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Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, 
Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuu-
li Kousa, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Otto Lehti-
puu, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, 
Pekka Majuri, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Seija Muuri-
nen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan 
D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia 
Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Pu-
hakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Ran-
tala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Raz-
myar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Pekka Saarnio, Tomi Sevan-
der, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipa-
le, Kaarin Taipale, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokai-
nen, Sanna Vesikansa, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 1
Wille Rydman

Poissa: 1
Jukka Järvinen

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Björn Månssonin ehdot-
taman toivomusponnen.

2 äänestys

Ken hyväksyy valtuutettu Johanna Sydänmaan ehdottaman toivomus-
ponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdolli-
suutta lisätä perus- ja toisen asteen koulujen järjestyssääntöihin kielto 
seksuaalisesta häirinnästä.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 82
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, 
Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor 
Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Patrik 
Gayer, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hete-
maj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, 
Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Helena 
Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, 
Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Ti-
mo Laaninen, Maria Landén, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Eija Loukoila, 
Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Silvia Modig, Elina 
Moisio, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, 
Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sa-
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ra Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi 
Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikai-
nen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauha-
mäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissa-
nen, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Osmo Soininvaa-
ra, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Ul-
la-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikan-
sa, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 2
Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara

Poissa: 1
Jukka Järvinen

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Johanna Sydänmaan eh-
dottaman toivomusponnen.

3 äänestys

Ken hyväksyy valtuutettu René Hurstin ehdottaman toivomusponnen, 
äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdolli-
suuksia järjestää ilmaisia hygieniapassikoulutus-, ja testitilaisuuksia yh-
dessä Helsingin kaupungin ja Eviran valtuuttamien osaamistestaajien 
järjestämänä. Hygieniapassi auttaa työllistymistä aloille, joissa hygie-
niapassi on pakollinen. Maksuttomana kaikki voivat osallistua varalli-
suudesta riippumatta näin tapahtuu myös sosiaalinen oikeudenmukai-
suus.   
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 65
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, 
Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor 
Brettschneider, Jussi Chydenius, Patrik Gayer, Yrjö Hakanen, Eero 
Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasa-
lo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku In-
gervo, Ville Jalovaara, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaa-
ra, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Heimo 
Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Eija Loukoila, 
Jape Lovén, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Måns-
son, Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Sara 
Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki 
Perälä, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Ran-
tala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Pekka 
Saarnio, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna 
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Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Thomas Wallgren, Tuomo 
Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 1
Wille Rydman

Tyhjä: 18
Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Laura Kolbe, Kauko Koski-
nen, Terhi Koulumies, Otto Lehtipuu, Hannele Luukkainen, Pekka Ma-
juri, Seija Muurinen, Jan D Oker-Blom, Jaana Pelkonen, Mari Puoskari, 
Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Ulla-Marja Urho, 
Tuulikki Vuorinen

Poissa: 1
Jukka Järvinen

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu René Hurstin ehdotta-
man toivomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Luettelo nuorten aloitteista ja niihin annetuista vastauksista
2 Ruudin ydinryhmän lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuuston työjärjestykseen lisättiin 25.3.2015 säännös, jolla 
otettiin käyttöön nuorten aloitejärjestelmä. Nuorten aloiteoikeus on osa 
helsinkiläisten nuorten Ruuti osallistumis- ja vaikuttamisjärjestelmää. 
Valtuuston päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä kaupunginhallitus 
hyväksyi ohjeet nuorten aloitteiden käsittelystä 4.5.2015 (§ 474). 

Valtuuston työjärjestyksen 25 a §:n mukaan kaupunginhallituksen tulee 
esittää valtuuston tietoon kerran vuodessa viimeistään sen huhtikuussa 
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pidettävässä kokouksessa kaupungin toimivaltaan kuuluvissa asioissa 
13–17-vuotiaiden nuorten aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimen-
piteet sekä Ruuti nuorten osallistumis- ja vaikuttamisjärjestelmän ydin-
ryhmän lausunto asiassa.

Käsiteltäessä nuorten aloitteita sallitaan keskustelu. Päätöksentekoa 
yksittäisten nuorten aloitteiden osalta ei toivomusponsia lukuun otta-
matta sallita.

Nuorten aloiteoikeudentavoitteena on kannustaa ja tukea nuorten osal-
listumista ja vaikuttamista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Samal-
la aloitteet tuovat kaupungin virastoille tietoa nuorten toiveista ja tavoit-
teista. Nämä lähtökohdat heijastuvat myös nuorten aloitteiden käsitte-
lyssä, jossa prosessit ja menettelytavat poikkeavat jonkin verran val-
tuuston työjärjestyksen 25 §:ssä tarkoitettujen kunnan asukkaiden aloit-
teiden osalta sovellettavista menettelytavoista.

Nuorten aloitteet tehdään pääsääntöisesti Ruuti.net –verkkosivun kaut-
ta (http://ruuti.munstadi.fi/) ja nuorisoasiankeskus on huolehtinut järjes-
telmän käyttöönottovuonna nuorten aloitteiden toimittamisesta eteen-
päin käsiteltäväksi sille virastolle, jonka toimialaan aloite on kuulunut.

Luettelo nuorten aloitteista ja niihin annetuista vastauksista on tämän 
asian liitteenä 1. 

Nuorten aloitteita tehtiin vuonna 2015 yhteensä 39, joista yhteensä kol-
me on välitetty kaupungin toimialaan kuulumattomina VR:lle ja HSL:lle. 
Aloitteista suuri osa kuului nuorisotoimeen (16) ja muut koskivat ope-
tusviraston (7), liikuntaviraston (5), rakennusviraston (5), kaupunki-
suunnitteluviraston (2) ja kaupunginkanslian (1) toimintaa tai toimialaa.  

Nuorten aloitteita tehtiin mm. nuorisotiloista ja niiden aukiolosta ja toi-
minnasta, oppilaskuntatoiminnasta, tapahtumista, urheilukentistä ja 
harrastusmahdollisuuksista sekä liikenneturvallisuuteen liittyvistä 
asioista. Monet aloitteista koskevat lähiympäristöä ja ovat luonteeltaan 
paikallisia ja konkreettisia parannusehdotuksia. Toisaalta esimerkiksi 
aloite, joka koski oppilaskuntatoiminnan ottamista valinnaiseksi kurssik-
si yläasteelle, kytkeytyy suoraan nuorten yhteiskunnallisen vaikuttami-
sen edellytysten parantamiseen, samoin kuin aloite, jossa toivottiin op-
pilaskuntien hallitusten puheenjohtajille koulututusta. Nuorten halu vas-
tuunkantoon näkyi aloitteessa, jossa toivottiin käytäntöä, jossa nuoret 
auttaisivat vuorotellen koulukeittiön työntekijöitä. Yhdessä aloitteessa 
esitettiin seksuaalivähemmistöjen parempaa huomioon ottamista ope-
tuksessa, ja seksuaalisen häirinnän karsiminen oli yhden aloitteen tee-
mana. 
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Virastojen menettely- ja vastaustavat ovat sisällöltään ja laajuudeltaan 
vaihtelevia. Nuorten aloitejärjestelmää ei ole virastoissa tunnettu riittä-
västi, ja uuden järjestelmän käyttöönottovuonna monet aloitteista on 
tulkittu tavanomaiseksi palautteeksi, johon on vastattu palautejärjestel-
män kautta, usein hyvin yleisellä tasolla. Osaa vastauksista on myö-
hemmin täydennetty. Nuorten osallistumiseen ja vaikuttamiseen kan-
nustamisen sekä nuorisotyön näkökulmasta on tärkeää, että nuoret 
saavat aloitteisiinsa perusteltuja vastauksia kohtuullisessa ajassa. Pa-
lautejärjestelmän kautta nuoret ovat voineet saada vastauksen nopeas-
ti, mutta kääntöpuolena on ollut, että vastaus on saattanut olla hyvin 
yleisluonteinen.

Nuorten Ruuti osallistumis- ja vaikuttamisjärjestelmän ydinryhmän lau-
sunto on tämän asian liitteenä 2. Lausunnossaan ydinryhmä tuo esiin 
aloitteiden hyödyllisyyden ja arvioi aloitejärjestelmää ja saatuja koke-
muksia eri näkökulmista osana kaupungin päätöksentekoa. Aloitejär-
jestelmää pidetään hyvänä, mutta lausunto sisältää myös monia paran-
nusehdotuksia aloitteiden käsittelyyn. Ydinryhmä katsoo, että aloitteen 
jättäneelle nuorelle on luotava mahdollisuus vaikuttaa. Aloitejärjestel-
män tulee tarjota kielteisen vastauksen jälkeen nuorelle tukea ja vaih-
toehtoisia mahdollisuuksia vaikuttaa. Tämä koskee myös niitä aloitteita, 
jotka on välitetty kaupungin ulkopuolisille tahoille kaupungin toimialaan 
kuulumattomina. Aloitejärjestelmän tunnetuksi tekemistä ja perehdytys-
tä tulee lisätä niin nuorille kuin virastoille. Lausunnossa toivotaan vaka-
vaa suhtautumista ja uuden järjestelmän puutteiden korjaamista.

Kaupunginhallituksen mielestä Ruudin ydinryhmän parannusehdotuk-
set ovat kannatettavia. Nuorten aloitejärjestelmän tunnettuvuutta ja 
vastausten laatua lisätään systemaattisella tiedotuksella ja virkamies-
ten koulutuksella. Helsinki tulee myös jatkossa huolehtimaan, että kau-
pungin ulkopuolisille tahoille kuten esimerkiksi HSL:ään ja VR:ään lä-
hetettyihin aloitteisiin saadaan asiallinen vastaus. Nuorten aloitteiden 
käsittelyn menettelytapoja on hiottu saatujen kokemusten pohjalta ja 
niin, että menettelytavat jatkossa vastaavat kaupunginhallituksen asias-
sa antamia ohjeita. Nuorten aloitteisiin vastataan nyt samalla tavalla 
kuin kunnan asukkaan aloitteisiin. Tämä merkitsee, että vastaajana on 
kaupunginjohtaja tai apulaiskaupunginjohtaja, jolla on tarvittaessa käy-
tettävissään vastauksen pohjana virastoilta saadut selvitykset. Näin 
menetellen aloitevastausten painoarvo kasvaa, ja aloitteita selvitetään 
jo virastotasolla riittävän huolellisesti ja seikkaperäisesti. Aloitejärjestel-
män kehittämistä ja yhteydenpitoa Ruuti ydinryhmän kanssa asiassa 
jatketaan kuluvan vuoden aikana. Tarkoituksena on myös, että aloite-
järjestelmä arvioidaan koko nuorten Ruuti osallistumis- ja vaikuttamis-
järjestelmän arvioinnin yhteydessä, mikä toteutuu vuoden 2016 lop-
puun mennessä sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. 
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Tarkoituksena on, että Ruuti ydinryhmä tulee seuraamaan asian käsit-
telyä kaupunginvaltuuston kokouksessa ja valtuutetuilla on mahdolli-
suus tavata ydinryhmän jäseniä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Luettelo nuorten aloitteista ja niihin annetuista vastauksista
2 Ruudin ydinryhmän lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.04.2016 § 319

HEL 2016-001438 T 12 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupungin-
valtuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä nuorten aloitteet vuodelta 2015 tie-
doksi.

Käsittely

11.04.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Sanna Vesikansa: Lisätään kappaleen 13 alkuun:

Kaupunginhallituksen mielestä Ruudin ydinryhmän parannusehdotuk-
set ovat kannatettavia. Nuorten aloitejärjestelmän tunnettuvuutta ja 
vastausten laatua lisätään systemaattisella tiedotuksella ja virkamies-
ten koulutuksella. Helsinki tulee myös jatkossa huolehtimaan, että kau-
pungin ulkopuolisille tahoille kuten esimerkiksi HSL:ään ja VR:ään lä-
hetettyihin aloitteisiin saadaan asiallinen vastaus.
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Kannattaja: Laura Rissanen

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Sanna Vesikansan vastaeh-
dotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

04.04.2016 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Nuorisolautakunta 31.03.2016 § 39

HEL 2016-001438 T 12 04 00

Päätös

Nuorisolautakunta päätti merkitä tiedoksi nuorten aloitteiden käsittelyn 
Helsingin kaupungilla.

Esittelijä
nuorisotoimenjohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Juha Kiviniemi, verkkomoderaattori, puhelin: 310 80084

juha.kiviniemi(a)hel.fi
Katri Kairimo, osastopäällikkö, puhelin: 310 71579

katri.kairimo(a)hel.fi
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§ 107
Länsimetron hankesuunnitelman rakentamiskustannusten enim-
mäishinnan ja kaupungin Länsimetro Oy:n lainoille myöntämän ta-
kauksen korottaminen Helsingin osalta

HEL 2013-016143 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä länsimetron tarkistetun hankesuunnitelman enimmäishinnan 
korottamisen siten, että Helsingin osuus kustannuksista on enintään 
250,1 milj. euroa (ilman valtionosuutta).

Samalla kaupunginvaltuusto päätti korottaa kaupungin omavelkaisen 
takauksen määrää Länsimetro Oy:n metron rakentamiseen välille Ruo-
holahti-Matinkylä saamille lainoille Helsingin maksuosuuden osalta 
seuraavin ehdoin:

- Taattavien lainojen uusi yhteismäärä on enintään 268 milj. euroa si-
ten, että summa voi koostua yhdestä tai useammasta lainasta tai rahoi-
tusjärjestelystä.

- Lainojen laina-aika on enintään 35 vuotta lainan ensimmäisen erän 
nostosta.

- Lainat voivat olla joko kiinteä- tai vaihtuvakorkoisia.

- Lainojen tulee olla lyhennysohjelmaisia ja niissä voi olla enintään viisi 
vapaavuotta kunkin lainan tai lainaerän ensimmäisen erän nostosta 
laskettuna.

- Takauksille ei edellytetä vastavakuutta.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa kaupunginhallituksen 
myöntämään kaupungin omavelkaisen takauksen edellä mainittujen 
kaupungin takaamien lainojen suojaamisessa käytettäville johdannaisil-
le seuraavasti:

- Takaus kattaa vähintään hyvän luottokelpoisuuden omaavien vasta-
puolien kanssa tehtävät johdannaisten yleissopimukset sekä niiden pe-
rusteella tehtävät yksittäiset johdannaissopimukset.

- Takaus kattaa koko taattavan lainamäärän suojaukset.

Vielä kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuutta 
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ajaa pidempiä metrojunia Espoon lyhemmistä laitureista huolimat-
ta. Metrojunan viimeiset vaunut eivät olisi käytössä Espoossa. 
Näin voidaan helpottaa Itä-Helsingin tulevia kapasiteettiongelmia. 
(Paavo Arhinmäki)

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selonteko-
na, että keskustelun kuluessa oli ehdotettu hyväksyttäväksi seuraavat 
kaksi toivomuspontta:

Valtuutettu Thomas Wallgren  oli valtuutettu Dan Koivulaakson kannat-
tamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään esityksen Länsimetron hankesuunnitelman ra-
kentamiskustannusten enimmäishinnan ja kaupungin Länsimet-
ro Oy:n lainoille myöntämän takauksen korottamisen Helsingin 
osalta kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus sel-
vittää mahdollisuuksia laatia valtuuston käsiteltäväksi esityksiä 
siitä, miten Helsingin kaupungin johtamisjärjestelmäuudistuksen 
valmistelussa sekä hallintosääntöuudistuksen valmistelussa 
voidaan parhaiten varmistaa, että kaupunginvaltuuston kyky 
kattavasti ja vastuullisesti ohjata kaupungin koko konsernia, 
erityisesti kaupungin tytäryhtiöitä ja osakkuusyhtiöitä, toteutuu 
uudistuvan kuntalain sallimassa määrin.

Valtuutettu Paavo Arhinmäki oli valtuutettu Dan Koivulaakson kannatta-
mana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuutta 
ajaa pidempiä metrojunia Espoon lyhemmistä laitureista huoli-
matta. Metrojunan viimeiset vaunut eivät olisi käytössä Espoos-
sa. Näin voidaan helpottaa Itä-Helsingin tulevia kapasiteettion-
gelmia.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksi-
mielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Puheenjohtaja esitti hyväksyttäväksi seuraavan äänestysjärjestyksen: 
Toivomusponsien hyväksymisestä äänestetään kummastakin erikseen. 

4 äänestys
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Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Thomas Wallgrenin ehdottaman 
toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Hyväksyessään esityksen Länsimetron hankesuunnitel-
man rakentamiskustannusten enimmäishinnan ja kaupungin Länsimet-
ro Oy:n lainoille myöntämän takauksen korottamisen Helsingin osalta 
kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää mahdol-
lisuuksia laatia valtuuston käsiteltäväksi esityksiä siitä, miten Helsingin 
kaupungin johtamisjärjestelmäuudistuksen valmistelussa sekä hallinto-
sääntöuudistuksen valmistelussa voidaan parhaiten varmistaa, että 
kaupunginvaltuuston kyky kattavasti ja vastuullisesti ohjata kaupungin 
koko konsernia, erityisesti kaupungin tytäryhtiöitä ja osakkuusyhtiöitä, 
toteutuu uudistuvan kuntalain sallimassa määrin.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 29
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Yrjö Ha-
kanen, Eero Heinäluoma, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nuutti Hyt-
tinen, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, 
Jape Lovén, Jouko Malinen, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, 
Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Nasima Razmyar, 
Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Thomas 
Wallgren, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 52
Outi Alanko-Kahiluoto, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gun-
vor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Patrik Gayer, Juha Ha-
kola, Fatbardhe Hetemaj, Nina Huru, Maritta Hyvärinen, Suzan Ikäval-
ko, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Ot-
so Kivekäs, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo 
Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, 
Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Elina Moisio, Seija Muurinen, Björn 
Månsson, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Pia Pakari-
nen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, 
Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, 
Risto Rautava, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Osmo 
Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, San-
na Vesikansa, Tuulikki Vuorinen

Poissa: 4
Jussi Chydenius, Mari Holopainen, Laura Kolbe, Jan D Oker-Blom

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Thomas Wallgrenin 
ehdottamaa toivomuspontta.

5 äänestys
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Ken hyväksyy valtuutettu Paavo Arhinmäen ehdottaman toivomuspon-
nen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdolli-
suutta ajaa pidempiä metrojunia Espoon lyhemmistä laitureista huoli-
matta. Metrojunan viimeiset vaunut eivät olisi käytössä Espoossa. Näin 
voidaan helpottaa Itä-Helsingin tulevia kapasiteettiongelmia.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 53
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, 
Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Patrik Gayer, 
Yrjö Hakanen, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasa-
lo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Ja-
lovaara, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Ka-
ri, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Maria Landén, Eija 
Loukoila, Jape Lovén, Pekka Majuri, Jouko Malinen, Silvia Modig, Elina 
Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Hannu Oskala, 
Sara Paavolainen, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika 
Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Pek-
ka Saarnio, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna 
Sydänmaa, Ilkka Taipale, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Tuu-
likki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 30
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Matti Enroth, Juha Hakola, 
Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Maritta Hyvärinen, Laura Kolbe, Kau-
ko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto 
Lehtipuu, Harri Lindell, Hannele Luukkainen, Seija Muurinen, Jarmo 
Nieminen, Matti Niiranen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Terhi Pelto-
korpi, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rau-
tava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Kaarin Taipale, Ulla-Marja Urho, 
Sanna Vesikansa

Poissa: 2
Jussi Chydenius, Jan D Oker-Blom

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Paavo Arhinmäen ehdot-
taman toivomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
Saara Kanto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi
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Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656
keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarkistetut kustannuserittelyt

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta esittää 17.3.2016 länsimetron 
alkuperäisen hankesuunnitelman Helsingin osuuden enimmäismäärän 
korottamista 250,1 miljoonaan euroon (ilman valtionosuutta).

Samalla johtokunta esittää länsimetrohankkeelle myönnetyn takausval-
tuuden korottamista 268,0 miljoonaan euroon.

Aikaisemmat päätökset

Kaupunginvaltuusto päätti 21.5.2008 § 133 kaupunginhallituksen ehdo-
tuksen mukaisesti hyväksyä Länsimetron toteuttamisen hankesuunni-
telman joukkoliikennelautakunnan esityksen 27.3.2008 sekä tarkiste-
tun, 14.3.2008 päivätyn hankesuunnitelman mukaisesti siten, että 
hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensä 713 600 000 euroa (alv 
0 %, maanrakennusindeksi 131,5 pistettä; lokakuu 2007) ja Helsingin 
kaupungin osuus kustannuksista 144 300 000 euroa (alv 0 %), kun val-
tion osuus kustannuksista on 30 % kokonaiskustannuksista laskettuna.

Kaupunginvaltuusto päätti 8.12.2010 antaa Länsimetro Oy:lle kaupun-
gin omavelkaisen takauksen yhteensä 160 milj. eurolle. Takauspäätös 
perustui Länsimetron kustannusennusteeseen 844,73 milj. euroa (alv 0 
%), joka sisälsi hankkeen rakentamisen aikaisen indeksiolettaman.

Kaupunginvaltuusto päätti 12.12.2012 korottaa Länsimetro Oy:lle anta-
maansa kaupungin omavelkaisen takauksen määrää yhteensä 191 
milj. euroon. Takauspäätös perustui Länsimetro Oy:n syksyllä 2012 
laatimaan Länsimetron kustannusennusteeseen 960 milj. euroa (alv 0 
%), joka sisälsi tarkistetun indeksiolettaman mukaisen kustannusnou-
suvarauksen.

Kaupunginvaltuusto päätti 12.3.2014 § 88 hyväksyä Länsimetron han-
kesuunnitelman tarkistetun kustannusarvion siten, että Helsingin osuus 
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kustannuksista on enintään 217,5 milj. euroa (MAKU 10/2013). Tarkis-
tetun hankesuunnitelman mukainen arvio indeksikorjatuksi kokonais-
hinnaksi oli tuolloin yhteensä 979,2 M€, mistä Helsingin osuudeksi ar-
vioitiin 279,1 M€ (sis. valtion osuus).

Kaupunginvaltuusto päätti 7.5.2014 korottaa Länsimetro Oy:lle anta-
maansa kaupungin omavelkaisen takauksen määrää enintään 248 milj. 
euroon. Takauspäätös perustui kaupunginvaltuuston 12.3.2014 hyväk-
symän hankkeen tarkistetun kustannusarvion mukaiseen kustannusen-
nusteeseen 979,2 milj. euroa (alv 0 %).

Kustannusten jakaminen Helsingin, Espoon ja valtion kesken

Kustannukset Espoon ja Helsingin välillä määräytyvät osakassopimuk-
sen mukaan ns. aiheuttamisperiaatteen mukaisesti eli kaupungit mak-
savat alueellaan tapahtuvan rakentamisen kustannukset. Kustannuk-
set, joita ei voida jakaa maantieteellisesti, jaetaan samassa suhteessa. 

Alkuperäisessä länsimetron kustannusarviossa Helsingin osuudeksi ar-
vioitiin 28,9 % eli 206,1 milj. euroa (alv 0 %, MAKU 10/2007). Alkupe-
räisen hankesuunnitelman mukainen Helsingin kaupungin osuus on in-
deksikorjattuna 243,4 milj. euroa. Indeksikorjaus on tehty urakkakohtai-
sesti kunkin urakan puolivälin maanrakennuskustannusindeksin mu-
kaan.

Valtion kanssa tehdyn sopimuksen mukaan valtio maksaa Länsimetron 
hankesuunnitelman mukaisista indeksikorjatuista kustannuksista 30 %, 
mutta ei osallistu muista syistä johtuviin kustannusnousuihin. Valtion 
osuus Helsingin kaupungille koituvista kustannuksista oli alkuperäisen 
hankesuunnitelman kustannusarvion mukaan 61,8 milj. euroa (MAKU 
10/2007). Valtio asetti lisäksi rakennusvaiheen kustannusosuudelleen 
200 milj. euron katon (MAKU 10/2007), joka on ylittynyt vuonna 2015.

Tehdyn sopimuksen ja em. kustannuskaton mukaisesti valtion osuus 
Helsingin kaupungille koituvista loppukustannusennusteen mukaisista 
kustannuksista tulee olemaan 75,0 milj. euroa (noin 23 % Helsingin 
kustannusosuudesta).

Maanrakennuskustannusindeksin vaikutus kustannuksiin

Maanrakennuskustannusindeksi, jota hankkeessa käytetään viiteindek-
sinä mm. valtionosuuden määrittelyssä, on noussut siten, että länsimet-
ron hankesuunnitelman alkuperäinen kustannusarvio 713,6 milj. euroa 
on indeksikorjattuna 848 milj. euroa. Indeksikorjaus on tehty urakka-
kohtaisesti kunkin urakan puolivälin maanrakennuskustannusindeksin 
mukaan. Laskenta ottaa huomioon kunkin urakan aikaisen indeksimuu-
toksen verrattuna MAKU 10/2007 indeksilukuun. Em. tavalla indeksi-
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korjattuna alkuperäisen hankesuunnitelman Helsingin osuus on 170,4 
milj. euroa (valtion kustannusosuus vähennettynä). Kun alkuperäinen 
Helsingin osuus oli 144,3 milj. euroa, on indeksikorotus Helsingin osuu-
teen siten 26,1 milj. euroa.

Kustannusten ylityksestä

Hankkeen loppukustannusennuste on nyt 1088,0 milj. euroa. Koko 
hankkeen kustannusylitys on 240,0 milj. euroa alkuperäiseen hanke-
suunnitelman indeksikorjattuun kokonaishintaan verrattuna. Hanke-
suunnitelman loppukustannusarviossa ovat mukana kaikki jo toteutu-
neet kustannukset sekä arvio hankkeen loppuunsaattamisen kustan-
nuksista.

Edellä esitetystä hankkeen loppukustannusennusteesta Helsingin 
osuus on 325,1 milj. euroa (valtion noin 23 % kustannusosuus muka-
na). Helsingin osuuden kustannusylitysennuste on siten liikennelaitos -
liikelaitoksen esityksen mukaan 81,7 milj. euroa (valtion osuus muka-
na) indeksikorjattuun alkuperäiseen hankesuunnitelmaan nähden (noin 
34 %). 

Vuoden 2014 enimmäishinnan korotuspäätöksen jälkeen Helsingin 
osuuden loppukustannusennuste on noussut 44,1 milj. eur (19 %, MA-
KU 10/2007). Merkittävimmät kustannusten kohoamiseen johtaneet te-
kijät ovat vuoden 2014 jälkeen Helsingin osalta asemien rakennustyöt 
ja niiden yhteydessä ilmenneet viivästykset, asemahallien lisätiivistyk-
set sekä suoritemäärien lisäykset (ylitys hintatasossa 10/2007 39,5 % 
eli 34,4 milj. euroa) sekä tunnelien ja hätäpoistumistien/ilmanvaihtokui-
lujen kallion laadusta johtuneet lisääntyneet tiivistystyöt sekä rakentei-
den määrämuutokset kuiluissa ja yhdystunneleissa (ylitys vuoden 
10/2007 hintatasossa 12,4 % eli 10,3 milj. euroa). Merkittäviä kustan-
nusten kohoamiseen johtaneita tekijöitä ovat myös suunnittelu- ja ra-
kennuttamiskustannukset, joihin vaikuttavat suunnitelmien tarkentumi-
nen sekä valmistumisajankohdan siirtyminen vuoden 2015 lopusta elo-
kuulle 2016 (9,7 % eli 3,5 milj. euroa) sekä päällysrakenneurakasta ai-
heutuneet lisäkustannukset (57 % eli 3,5 milj. euroa).

Säästöä on syntynyt yhteensä noin 7,8 milj. euroa (MAKU 10/2007) ra-
tasähkö- ja turvalaiteurakoissa ohjausjärjestelmän muuttuessa auto-
maattimetrosta miehitettyyn liikenteeseen. Säästön suuruutta ovat pie-
nentäneet edellä mainitun muutoksen johdosta tarvittavat muutokset 
käyttöturvallisuuteen liittyvissä järjestelmissä, mm. asemien savunpois-
tojärjestelmissä sekä automaattimetron suunnittelusta hankkeelle koh-
distuneet kulut.

Tarkemmat tiedot kustannuksista ilmenevät päätöshistoriassa olevasta 
liikennelaitos -liikelaitoksen esityksestä.
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Asian liitteenä 1 on esitetty tarkistettu erittely hankesuunnitelman kus-
tannusylityksistä sekä hankkeen kokonaiskustannusten kehityksestä 
vuosina 2007-2016. 

Rakentamiskustannusten enimmäishinnan korotusesitys Helsingin osalta

Liikennelaitos-liikelaitos esittää, että Länsimetron alkuperäisen hanke-
suunnitelman Helsingin osuuden enimmäishinta korotettaisiin 250,1 
milj. euroon (ilman valtionosuutta). Korotuksen suuruus olisi siten 79,7 
milj. euroa (noin 47 %) indeksikorjatun alkuperäisen hankesuunnitel-
man Helsingin osuuteen verrattuna.

Rahoitus

Länsimetro Oy:n rahoituksen järjestämisestä huolehtivat kaupungit yh-
teistyössä Länsimetro Oy:n kanssa. Lainanottopäätökset tekee yhtiön 
hallitus ja lainat tulevat yhtiön taseeseen. 

Yhtiö käyttää lainojen lyhentämiseen rahoitusvastikkeita, jotka se las-
kuttaa vuosittain Helsingin ja Espoon kaupungeilta. Helsingin osalta ra-
hoitusvastikkeet vaikuttavat liikennelaitos-liikelaitokselle maksettavan 
infratuen sekä ns. infrasopimuksen mukaisesti HSL-kuntayhtymälle 
maksettavan maksuosuuden suuruuteen.

Valtuustojen päätösten mukaisesti yhtiö on ottanut kaupunkien takaa-
maa lainaa rakennusvaiheen kustannustensa kattamiseksi. Tällä het-
kellä yhtiö on nostanut lainaa 770 milj. euroa, josta Helsingin osuus on 
215,6 milj. euroa. Lainat on kilpailutettu pitkäkestoista rahoitusta tarjoa-
vien rahoituslaitosten kesken. Tällä hetkellä lainoista 450 milj. euroa on 
nostettu Euroopan investointipankilta (EIB) ja 120 milj. euroa Pohjois-
maiden investointipankilta (NIB) ja 200 milj. euroa Kuntarahoitus 
Oyj:ltä.

Takaukset

Länsimetro otetaan käyttöön elokuussa 2016. Valtaosa hankkeen kus-
tannuksista on jo toteutunut ja tiedossa oleviin lisä- ja muutostöihin on 
varauduttu. Hankkeen loppuunsaattamiseksi takauksen määrä esite-
tään korotettavaksi enintään 268 miljoonaan euroon.

Takausvaltuus koostuu seuraavista tekijöistä:

- rakentamiskustannukset 250,1 milj. eur

-  rahoituskustannukset 15,9 milj. eur

-  varaus rakennustöiden kiihdyttämistoimiin  2,0 milj. eur

-  yhteensä  268,0 milj. eur
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Kaupunginhallituksen kannanotot

Kaupunginhallitus toteaa, että länsimetrohanke on Suomen oloissa 
vaativa ja pitkäkestoinen hanke. Hankkeessa on ollut 10 louhintaurak-
kaa, 12 rakennusurakkaa, 9 LVI-urakkaa ja 9 sähköurakkaa sekä 20 
kpl muita suuria järjestelmäurakoita. Kustannusarvio on ylittynyt, vaikka 
jo alkuperäisessä hankesuunnitelmassa pyrittiin merkittävimmät hank-
keen toteuttamiseen liittyvät riskit tunnistamaan ja huomioimaan. Han-
kesuunnitelmassa suunnittelun aikaiset kustannusriskit arvioitiin alusta-
vasti noin 20 % suuruisiksi investointikustannuksista.

Hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen on hankkeessa ilmaantunut 
kustannusylityksiin johtaneita muutostarpeita mm. kallioperän laatuun 
ja asemien rakennustöihin liittyen. Vielä vuoden 2014 enimmäishinnan 
korotuksen jälkeen Helsingin osuuden kustannukset ovat nousseet eri-
tyisesti asemien rakentamisen osalta. Lisätöitä on aiheutunut mm. Koi-
vusaaren aseman merenalaisen sijainnin ja siitä aiheutuvien rakenne-
ratkaisujen sekä Lauttasaaren aseman osalta kallion laadusta johtu-
vien, odotettua suurempien tiivistystarpeiden seurauksena. Asemien 
osalta kustannukset ovat ylittyneet 39,5 %:lla ja koko hankkeen osalta 
19,1 %:lla vuosina 2014 – 2016 (10/2007 hintatasossa).

Helsingin osalta kustannukset ovat koko hankkeen aikana ylittyneet 
noin 47 %, eli indeksikorjattuun alkuperäiseen hankesuunnitelmaan 
nähden 79,7 milj. eurolla (valtion osuus vähennettynä). Valtion osuus 
kustannuksista ei ole noussut samassa suhteessa, vaan osuus jää mo-
lempien kaupunkien osalta noin 23 %:iin.

Kaupunginhallitus toteaa, että hankkeen Helsingin osuuden kustannuk-
sista on toteutunut 280 milj. euroa ja tällä hetkellä sidotut kustannukset 
ovat yhteensä 311,5 milj. euroa. Helsingin osuuden loppukustannusen-
nuste 325,1 milj. euroa (valtion osuus mukana) kattaa tiedossa olevat 
lisä- ja muutostyöt. Em. luvut eivät sisällä varauksia metron automati-
sointihankintaa koskevien sopimusten purkamisesta mahdollisesti koi-
tuviin kuluihin tai saataviin kompensaatioihin liittyen. 

Kaupunginhallitus pitää Länsimetron hankesuunnitelman Helsingin 
osuuden enimmäishinnan korottamista perusteltuna ja takausvaltuuden 
nostoa hankkeen loppuun saattamiseksi välttämättömänä.

Länsimetro otetaan käyttöön elokuussa 2016.

Länsimetro Oy tulee teettämään hankkeesta ulkopuolisen jälkiarvioin-
nin, jossa tarkastellaan myös kustannusylityksiin johtaneita tekijöitä. 
Tämä selvitys tuodaan aikanaan konsernijaoston käsiteltäväksi. Kau-
punginhallitus pitää em. selvityksen tekemistä välttämättömänä ja tar-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2016 21 (303)
Kaupunginvaltuusto

Ryj/4
27.04.2016

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

peellisena etenkin mahdollisesti alkamassa olevien uusien suurten 
joukkoliikennehankkeiden toteuttamisen kannalta.

Mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy takauspäätöksen, kaupunginhalli-
tus tulee toimeenpanopäätöksessään kehottamaan kaupunginkanslian 
oikeuspalvelut –osastoa tekemään takaussitoumukset.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
Saara Kanto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarkistetut kustannuserittelyt

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

HKL

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.04.2016 § 320

HEL 2013-016143 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä länsimetron tarkistetun hanke-
suunnitelman enimmäishinnan korottamisen siten, että Helsingin osuus 
kustannuksista on enintään 250,1 milj. euroa (ilman valtionosuutta).

Kaupunginvaltuusto päättää korottaa kaupungin omavelkaisen takauk-
sen määrää Länsimetro Oy:n metron rakentamiseen välille Ruoholahti-
Matinkylä saamille lainoille Helsingin maksuosuuden osalta seuraavin 
ehdoin:
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- Taattavien lainojen uusi yhteismäärä on enintään 268 milj. euroa si-
ten, että summa voi koostua yhdestä tai useammasta lainasta tai rahoi-
tusjärjestelystä.

- Lainojen laina-aika on enintään 35 vuotta lainan ensimmäisen erän 
nostosta.

- Lainat voivat olla joko kiinteä- tai vaihtuvakorkoisia.

- Lainojen tulee olla lyhennysohjelmaisia ja niissä voi olla enintään viisi 
vapaavuotta kunkin lainan tai lainaerän ensimmäisen erän nostosta 
laskettuna.

- Takauksille ei edellytetä vastavakuutta.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen 
myöntämään kaupungin omavelkaisen takauksen edellä mainittujen 
kaupungin takaamien lainojen suojaamisessa käytettäville johdannaisil-
le seuraavasti:

- Takaus kattaa vähintään hyvän luottokelpoisuuden omaavien vasta-
puolien kanssa tehtävät johdannaisten yleissopimukset sekä niiden pe-
rusteella tehtävät yksittäiset johdannaissopimukset.

- Takaus kattaa koko taattavan lainamäärän suojaukset.

Samalla kaupunginhallitus toteaa, että mikäli kaupunginvaltuusto hy-
väksyy takauspäätöksen, kaupunginhallitus tulee toimeenpanopäätök-
sessään kehottamaan kaupunginkanslian oikeuspalvelut –osastoa te-
kemään takaussitoumukset.

Käsittely

11.04.2016 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Tuula Saxholm

Esittelijä muutti esitystään siten, että kappaleen 47 alusta poistetaan 
seuraava lause:

Hankkeen etenemisestä ja kustannuksista on säännöllisesti raportoitu 
kaupunginhallituksen konsernijaostolle osana Länsimetro Oy:n rapor-
tointia.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

24.02.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
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Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
Saara Kanto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 17.03.2016 § 49

HEL 2013-016143 T 02 02 02

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti esittää kaupunginhallituk-
selle, että se esittäisi kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi länsimetroa 
koskevan alkuperäisen hankesuunnitelman Helsingin osuuden enim-
mäismäärän korottamisen 250,1 miljoonaan euroon.

Samalla johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että länsimet-
rohankkeelle myönnettyä kaupungin takausvaltuutusta korotettaisiin 20 
milj. eurolla niin, että takausvaltuus olisi tämän korotuksen jälkeen yh-
teensä 268 milj. euroa. Johtokunta katsoo, että takausvaltuuden nosto 
on länsimetrohankkeen loppuun saattamiseksi välttämätöntä. 

1. Aikaisemmat päätökset

Kaupunginvaltuusto päätti 21.5.2008 (133 §) kaupunginhallituksen eh-
dotuksen mukaisesti hyväksyä Länsimetron toteuttamisen hankesuun-
nitelman joukkoliikennelautakunnan esityksen 27.3.2008 sekä tarkiste-
tun, 14.3.2008 päivätyn hankesuunnitelman mukaisesti siten, että 
hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensä 713 600 000 euroa (alv 
0 %, maanrakennusindeksi 131,5 pistettä; lokakuu 2007) ja Helsingin 
kaupungin osuus kustannuksista 144 300 000 euroa (alv 0 %), kun val-
tion osuus kustannuksista on 30 % kokonaiskustannuksista laskettuna.

Kokouksessaan 12.12.2012 kaupunginvaltuusto päätti antaa Länsimet-
ro Oy:lle kaupungin omavelkaisen takauksen yhteensä 191 miljoonalle 
eurolle. Takauspäätös perustui Länsimetro Oy:n syksyllä 2012 laati-
maan Länsimetron kustannusennusteeseen 960 milj. euroa (alv 0 %).

Kaupunginvaltuusto on 12.3.2014 (88 §) päättänyt hyväksyä Länsimet-
ron hankesuunnitelman tarkistetun kustannusarvion siten, että Helsin-
gin osuus kustannuksista on enintään 217,5 milj. euroa (MAKU 
10/2013). Tarkistetun hankesuunnitelman mukainen arvio indeksikorja-
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tuksi kokonaishinnaksi oli tuolloin yhteensä 979,1 M€, mistä Helsingin 
osuudeksi arvioitiin 279,1 M€.

2. Hankesuunnitelman tarkistaminen 2016

Hankesuunnitelma tarkistettiin 2014, jolloin metrotunnelien ja asemien 
louhinnat oli saatu lähes päätökseen, talonrakennusurakat olivat käyn-
nistymässä ja LVISE-urakat oli pääosin hankittu. Rakentamisen aika-
taulu perustui tuolloin arvioon, että automaattimetron henkilöliikenne al-
kaa vuoden 2015 lopulla.

Rakentamisen edetessä on myös vuoden 2014 tehdyn hankesuunnitel-
man tarkistamisen jälkeen jouduttu tarkentamaan suunnitelmia lukuis-
ten yksityiskohtien osalta, mistä on aiheutunut suunnitelmamuutoksia ja 
niistä edelleen lisä- ja muutostöitä. Suurimmat hankkeeseen muutoksia 
aiheuttaneet syyt liittyvät seuraaviin asioihin.

2.1. Louhinnat

Muutokset vuoden 2014 tarkistuksen jälkeen ovat aiheuttaneet Lautta-
saaren itäisen liukuporraskuilun huonosta kalliolaadusta johtuvat beto-
niset tukikaaret sekä varautuminen ostoskeskuksen säilymiseen tuke-
malla vanha rakennus turvallisesti louhintojen ajaksi. Nämä ovat kas-
vattaneet kustannuksia 3,6 M€. Louhintojen jälkeen on edelleen joudut-
tu turvautumaan täydentäviin kallion jälkitiivistyksiin, joiden kustannus-
vaikutus on noin 1 M€. 

2.2. Rakentaminen

Koivusaaren aseman merenalaisuus on nostanut kustannuksia merkit-
tävästi 2014 arvioitua enemmän. Suurimpia lisäkustannuseriä on me-
renvastaisten rakenteiden ratkaiseminen niin, että tulvariski voitiin vält-
tää koko rakentamisen ajan (n. 1 M€). Tarjousvaiheen suunnitelmat 
edellyttivät tarkentamista erityisesti liimapuu sekä teräsrakenteiden 
osalta (n. 2,3 M€). Rakenteiden sijoitusluvan saaminen katualueelle vii-
vytti rakennusluvan myöntämistä, joka johti rakentamisen pysähtymi-
seen joulukuussa 2014 (n. 1,4 M€). Toteutuneet suoritemäärät ovat 
kasvaneet 2014 arvioidusta (3,8 M€). Projektinjohtourakan tavoitehinta 
ylittyy ja sopimusrakenteen mukaisesti sen vaikutus on n. 2,2 M€. (Ura-
koitsija palkkio pienenee tähän liittyen 0,8 M€.)  Tämän lisäksi on jou-
duttu tekemään lukuisia pienempiä lisä- ja muutostöitä kaikkiaan n. 4,7 
M€ edestä. 

Lauttasaaren aseman rakennusurakan kustannuksia ovat vuoden 2014 
tarkistuksen jälkeen korottaneet louhintaurakan itäisen sisäänkäynnin 
em. lisätyöt jotka viivyttivät rakennusurakan aloitusta lähes vuodella. 
Tämä johti väistämättömiin urakan kiihdytyskustannuksiin ratatöiden 
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etenemisen varmistamiseksi (1,2 M€). Aikataulun pitämisen varmista-
miseksi laituri muutettiin mosaiikkibetonista kivilaattoihin (1,4 M€). Ase-
maurakan alueella on jouduttu vesivuotojen tukkimiseksi jälkitiivistystöi-
hin (0,6 M€). Gyldenintien sisäänkäynnin jännebetonipalkkien sekä te-
räs- ja liimapuurakenteiden muutokset (0,6 M€). Rakenteiden betoni- ja 
raudoitusteräsmäärät kasvoivat 2014 tilanteeseen verrattuna mm. kal-
liovastaisten rakenteiden täsmennyttä (1,8 M€). Tämän lisäksi on mm. 
edellä mainittuihin töihin liittyen jouduttu tekemään lukuisia pienempiä 
lisä- ja muutostöitä kaikkiaan n. 6,0 M€ edestä.

2.3. LVISE urakat 

Suunnittelun tarkentuessa LVI-kanavien ja johtojen reitityksiä on jou-
duttu vaihtamaan aikaisemmin suunnitellusta sekä kasvattamaan jär-
jestelmien toiminnallista mitoitusta toimivan kokonaisuuden aikaansaa-
miseksi. LVISE kustannuksia on korottanut myös CE-merkintään liittyvä 
heinäkuussa 2014 voimaan astunut lainsäädäntö. Metron rakentami-
seen tarvitaan paljon tuotteita, joilla ei ole CE-merkintää. Tämä on joh-
tanut paikalliseen hyväksyntään rakennusvalvontojen kanssa ja edel-
leen mm. LVI-kanavien ainevahvuuksien kasvattamiseen urakkasopi-
muksen mukaisista. Tämänkaltaiset muutokset nostavat osaltaan ra-
kennuskustannuksia. 

Koivusaaren osalta LVI-järjestelmän muutosten kustannusvaikutus 
2014 jälkeen on ollut kaikkiaan 2,3 M€ ja sähköjärjestelmän 1,3 M€ se-
kä muiden erillisjärjestelmien 1,0 M€.   

Lauttasaaren asemalla vastaavat lisäkustannukset ovat 2,7 M€, 2,1 M€ 
ja 0,7 M€.

2.4. Suunnittelu ja rakennuttaminen

Suunnittelun edetessä on syntynyt tarve täydentää ja osin myös muut-
taa aikaisempia suunnitelmia edellä esitettyihin lisä- ja muutostöihin liit-
tyen. Suunnittelukustannukset ovat kasvaneet vuoden 2014 jälkeen 0,7 
M€.

Rakennuttamisen lisäkustannukset liittyvät samojen aiheiden ratkaise-
miseen liittyviin tehtäviin. Hankkeen aikataulun pidentyminen nostaa 
osaltaan rakennuttamisen kustannuksia 3,5 M€.

2.5. Verkostojen siirrot 

Louhintavaiheessa tehtiin tarvittavat teknisten järjestelmien siirrot mm. 
kunnallisteknisiä linjastoja sekä sähkö- ja tietoliikennekaapeleita. Em. 
siirtojen palauttamisen kustannukset ylittävät 2014 ennusteen kaikki-
aan 0,8 M€.   
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2.6. Vuosaaren huoltoraide

Ei kustannusvaikutuksia 2014 jälkeen.

2.7. Väestösuojat

2014 valtuusto päätti, että Lauttasaaren ja Koivusaaren asemien työ-
tunnelit varustetaan sisäasiainministeriön määrittelyjen mukaisiksi liik-
kuvan väestön väestönsuojiksi. Ei kustannusvaikutusta 2014 jälkeen.

2.8 Ratasähkö ja turvalaitteet

Automaattimetron peruunnuttua käynnistettiin 2014 joulukuussa kor-
vaavan turvalaitejärjestelmän hankinta. Hankintayksikkönä on HKL ja 
Länsimetro Oy kattaa kustannukset omalta osuudeltaan. Ratasähkön ja 
turvalaitteiden kokonaiskustannus laskee 2014 ennustetusta 8,0 M€. 
Asemille on tehty tämän johdosta muutoksia ja ne sisältyvät asemakoh-
taisiin ennusteisiin.

2.9 Päällysrakenne

Urakka oli hankintavaiheessa 2014. Ennusteessa hankinnalle ollut va-
raus ylittyy 2,8 M€. Suurelta osin lisäkustannukset johtuvat sopeutumi-
sesta edeltävien urakoiden viivästymisiin. Tämänkaltaisia kustannuse-
riä ovat mm. korvaukset henkilöstö- ja varastointikuluista sekä muille 
urakoille järjestetyt välttämättömät kuljetuspalvelut (n. 1,5 M€). Myös 
logististen yhdystunneleiden rakennustöitä on siirretty päällysrakenneu-
rakkaan (n. 0,7 M€).

Yhteenveto hankesuunnitelman tarkistuksen perusteena olevista kus-
tannusylityksistä

Kustannusyhteenveto Helsingin osuudesta [M€]:
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Kustannusyhteenveto Helsingin osuudesta hankesuunnitelman jaotte-
lulla [M€]:

3. Tarkistetun hankesuunnitelman mukainen loppukustannusarvio

Tarkistetun hankesuunnitelman loppukustannusarvio on nyt 1088,0 M€ 
missä määrässä ovat mukana kaikki jo toteutuneet kustannukset lisät-
tynä arviolla hankkeen loppuunsaattamisen kaikista kustannuksista. 
Helsingin osuus kustannuksista on 325,1 M€. 

4. Länsimetron kustannusten jakaminen Helsingin, Espoon ja valtion kesken

Helsingin ja Espoon välisessä Länsimetro Oy:n osakassopimuksessa 
länsimetron kustannukset on sovittu jaettavan maantieteellisen toteutu-
man mukaisesti, eli Helsingin alueella tapahtuvan rakentamisen kus-
tannukset tulevat Helsingin maksettaviksi ja Espoon alueella Espoon 
maksettaviksi. Sellaiset kustannukset, joita ei voida jakaa maantieteelli-
sesti, jaetaan samassa suhteessa. Kaupunkien osuudet tarkentuvat 
hankkeen edetessä sitä mukaa kun arvioidut kustannukset muuttuvat 
toteutuneiksi. 

Alkuperäisen hankesuunnitelman kustannusarvion perusteella Helsin-
gin kustannusosuudeksi arvioitiin 28,5 %. Nyt käsittelyssä olevan tar-
kistetun hankesuunnitelman loppukustannusennusteen mukaan Helsin-
gin kustannusosuus on 29,9 %. 

Valtio on sitoutunut maksamaan 30 % osuuden hankesuunnitelman 
mukaisen laajuuden indeksitarkistetuista kokonaiskustannuksista, mut-
ta ei muista syistä aiheutuvia lisäkustannuksia. Valtio asetti lisäksi 240 
milj. euron katon osuudelleen vuoden 2007 hintatasossa (MAKU 
10/2007). Valtionavustukselle asetettu katto ylittyi 2015. 

Valtionavustus tulee tasata nyt tarkistettavan hankesuunnitelman mu-
kaisten loppukustannusten perusteella niin, että kummankin kaupungin 
osuus valtionavustuksesta on yhtä suuri. Valtionavustuksen määrä tu-
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lee olemaan noin 22,9 % koko hankkeen kustannuksista. Tämä tarkoit-
taa, että Helsingin osuus avustuksesta kasvaa n. 3,3 M€ ja Espoon 
osuus vastaavasti pienenee.

5. Yhteenveto länsimetrohankkeen kokonaiskustannusten kehityksestä 2007–2016

Koko hankkeen kustannusennuste on 1088 M€, eli kustannusennuste 
on noussut 240,0 M€ verrattuna alkuperäisen hankesuunnitelman in-
deksikorjattuun kokonaishintaan. Kustannusten nousu koostuu alkupe-
räiseen hankesuunnitelmaan tarvituista muutoksista ja toteutuneista 
kustannusten muutoksista, joita on selvitetty edellisessä hankesuunni-
telman tarkistuksessa 2014 ja edellä nyt käsiteltävän hankesuunnitel-
man tarkistamisen yhteydessä.

Edellä esitetty Helsingin osuus kokonaiskustannuksista on nyt tarkistet-
tavan hankesuunnitelman mukaan 325,1 M€. Kustannukset ovat siis 
kohonneet 2014 ennusteen 282,7 miljoonasta eurosta 42,4 M€. 

Nyt käsiteltävän hankesuunnitelman kustannusennuste perustuu nyt to-
teutuneisiin ja sidottuihin kustannuksiin sekä ennusteeseen tulevista 
töistä, eikä se sisällä enää lainkaan hankevarauksia.

Taulukko kustannuksista:

6. Takausvaltuuden korottaminen

Hankkeelle myönnetty takausvaltuus on määrältään 248 milj. euroa, 
mitä valtuutta on käyttämättä 32,4 milj. euroa. Edellä tarkoitetun loppu-
kustannusennusteen mukaiset kustannukset sekä rakentamisen aikais-
ten pääomitettujen korkokustannusten kattaminen sekä varautuminen 
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mahdollisesti tarvittaviin kiihdytystoimiin edellyttävät valtuuden nostoa 
20 milj. euron määrällä 268 milj. euron määrään.

7. Lausuma

Edelleen johtokunta katsoo, että on välttämätöntä selvittää yksityiskoh-
taisesti ja perusteellisesti tapahtuneiden ylitysten syyt ja mitä niiden 
välttämiseksi olisi tullut hankkeen aikana tehdä toisin. Tämä tieto on 
erittäin tarpeellista alkamassa olevien suurten infrahankkeiden, kuten 
Raide-Jokerin ja Kruunusiltojen johtamisessa.

Johtokunta perää kriittistä tarkastelua Länsimetro Oy:n pienen organi-
saation kyvystä hallita ja seurata länsimetron kokoluokan suunnittelu- 
ja rakennushanketta

Länsimetro Oy:n hallitus on kokouksessaan 15.3.2016 päättänyt osana 
hankkeen kokonaisarviointia käynnistää kustannuksiin liittyvän ulko-
puolisen arvioinnin. 

Käsittely

17.03.2016 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Ville Lehmuskoski

Johtokunta päätti yksimielisesti lisätä jakson 7 ensimmäisen kappaleen 
jälkeen seuraavan uuden kappaleen: 

"Johtokunta perää kriittistä tarkastelua Länsimetro Oy:n pienen organi-
saation kyvystä hallita ja seurata länsimetron kokoluokan suunnittelu- 
ja rakennushanketta." 

23.01.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

09.01.2014 Palautettiin

19.12.2013 Palautettiin

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 12.03.2014 § 88

HEL 2013-016143 T 02 02 02
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Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä Länsimetron hankesuunnitelman tarkistetun kustannusarvion 
siten, että Helsingin osuus kustannuksista on enintään 217,5 milj. eu-
roa (MAKU 10/2013).

Käsittely

12.03.2014 Ehdotuksen mukaan

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selonteko-
na, että keskustelun kuluessa oli ehdotettu hyväksyttäväksi seuraavat 
kaksi toivomuspontta:

Valtuutettu Tuomo Valokainen oli valtuutettu Thomas Wallgrenin kan-
nattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

Hyväksyessään länsimetron lisärahoituksen Helsingin kaupunki, etu-
päässä HKL selvittää, miten tuoda esille valtuuston tietoon ne tekijät, 
jotka koskevat Länsimetron hintamuutoksia ja aikataulua.

Valtuutettu Yrjö Hakanen oli valtuutettu Pekka Saarnion kannattamana 
ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus ryhtyy toimiin sen 
varmistamiseksi, että uusia ylityksiä ei enää pääse tapahtumaan länsi-
metron kustannusosuudessa.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksi-
mielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Puheenjohtaja esitti hyväksyttäväksi seuraavan äänestysjärjestyksen: 
Toivomusponsien hyväksymisestä äänestetään erikseen. 

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

1 äänestys

JAA-ehdotus:
Hyväksyessään länsimetron lisärahoituksen Helsingin kaupunki, etu-
päässä HKL selvittää, miten tuoda esille valtuuston tietoon ne tekijät, 
jotka koskevat Länsimetron hintamuutoksia ja aikataulua. 
EI-ehdotus: Vastustaa
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Jaa-äänet: 36
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Gunvor Brettschneider, Yr-
jö Hakanen, Jussi Halla-aho, Eero Heinäluoma, Veronika Honkasalo, 
Rene Hursti, Nina Huru, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kanto-
la, Jessica Karhu, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra 
Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Henrik Nyholm, 
Sara Paavolainen, Tom Packalén, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala, Na-
sima Razmyar, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Päivi Storgård, Ilkka 
Taipale, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Thomas Wallgren, Tuomo Valo-
kainen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 48
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mi-
ka Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, 
Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Mohamed Abdirahim Hussein, 
Katriina Juva, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Ki-
vekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, 
Minerva Krohn, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Lasse 
Männistö, Antti Möller, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, 
Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Ter-
hi Peltokorpi, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Ta-
tu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Aura 
Salla, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaa-
vuori, Tuulikki Vuorinen, Ville Ylikahri

Poissa: 1
Anni Sinnemäki

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

2 äänestys

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus 
ryhtyy toimiin sen varmistamiseksi, että uusia ylityksiä ei enää pääse 
tapahtumaan länsimetron kustannusosuudessa.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 28
Zahra Abdulla, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Jussi Halla-aho, Heidi 
Hautala, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Ville Jalovaara, Jukka 
Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, 
Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Sami Mutti-
lainen, Terhi Mäki, Antti Möller, Henrik Nyholm, Tuomas Rantanen, 
Pekka Saarnio, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Thomas Wallgren, Tuomo 
Valokainen, Tuulikki Vuorinen
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Ei-äänet: 1
Harri Lindell

Tyhjä: 55
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Selja-
vaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Juha 
Hakola, Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Veronika Honkasalo, Rene 
Hursti, Nina Huru, Mohamed Abdirahim Hussein, Katriina Juva, Jessica 
Karhu, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulu-
mies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn 
Månsson, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Maria Ohi-
salo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom Pac-
kalén, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhak-
ka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamä-
ki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, 
Aura Salla, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Kaarin 
Taipale, Tarja Tenkula, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Anna Vuorjo-
ki, Ville Ylikahri

Poissa: 1
Anni Sinnemäki

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettujen Tuomo Valokai-
sen ja Yrjö Hakasen ehdottamia toivomusponsia.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
Saara Kanto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi
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§ 108
Kulosaaren metrosillan peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväk-
syminen

HEL 2016-002338 T 08 00 07

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä Kulosaaren metrosillan peruskorjauksen hankesuunnitelman 
siten, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäiskustannus on 6 115 
000 euroa, maanrakennuskustannusindeksi (MAKU) = 109,10 
(2010=100).

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
Saara Kanto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi

Liitteet

1 LIITE 1 Kulosaaren metrosilta korjaussuunnitelma yleispiirustus
2 LIITE 2 Kulosaaren metrosilta korjaussuunnitelma yleispiirustus tuet 

mt1 mt2
3 LIITE 3 Kulosaaren metrosilta korjaussuunnitelma yleispiirustus vt3-9 

leikka
4 LIITE 4Kulosaaren metrosilta korjaussuunnitelma yleispiirustus vt10-11 

mt2
5 LIITE 5 Kulosaaren metrosillan vahventaminen kustannusarvio

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta esittää 3.3.2016 Kulosaaren 
metrosillan peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksymistä siten, 
että hankkeen arvonlisäveroton enimmäiskustannus on 6 115 000 eu-
roa, maanrakennuskustannusindeksi (MAKU) = 109,10 (2010=100).

Tausta
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Kulosaaren metrosilta on Sörnäisten ja Kulosaaren välissä sijaitseva 
vesistösilta, joka on valmistunut vuonna 1973 ja peruskorjattu vuosina 
2003 – 2005. Peruskorjauksessa sillan keskitukea vahvennettiin, uusit-
tiin kannan vesieristykset sekä lisättiin kannen keskelle seinämä hel-
pottamaan vesieristeen uusimista raide kerrallaan. 

Sillan kokonaispituus on 411,5 m, ja sillalla on kaksitoista aukkoa. Kan-
nen hyödyllinen leveys on 8,5 m. Kannella on kaksi metroraidetta. Sil-
lan perustukset ovat paalutettuja, betonirakenteisia ja paikalla valettuja. 
Kotelorakenteinen jatkuva kansi on jälkijännitetty. Sillan rakenteeseen 
on käytetty saksalaista KA-jännemenetelmää, jossa teräksenä on Sig-
ma Oval -punosjänne.

Sillassa käytetyssä jännetyypissä on todettu alttiutta vetykorroosiohau-
rasmurtumaan. Nyt kyseessä oleva teräslaatu voi haurastua korroosion 
yhteydessä, ja tämä voi johtaa haurasmurtumaan rasituksen yhteydes-
sä. Murtuma voi olla äkillinen ja tapahtuu siltarakenteen sisällä, eikä it-
se murtuma siis näy ulospäin. KA-jännemenetelmä on ollut käytössä 
mm. Jyväskylässä sortuneessa vesitornissa, Turun Myllysillassa sekä 
kahdessa muussa sillassa, jotka on kunto- ja kantavuusselvitysten ja 
riskitarkastelun jälkeen purettu ja rakennetaan uudestaan.

Kulosaaren metrosillalle on tehty erikoistarkastus, jossa on tutkittu jän-
teiden kuntoa ainetta rikkomattomilla menetelmillä. Ainetta rikkomatto-
malla menetelmällä etsitään tarkastettavasta kohteesta pinnalla olevia 
tai sisäisiä virheitä, jotka voivat aiheuttaa vaurioitumisia. Sillan raken-
teille on tehty myös kantavuus- ja riskitarkastelut vaurioitumisen mah-
dollisuuden arvioimiseksi, koska varmuutta jänteiden kunnosta ei ole 
mahdollista saada rakenteita avaamatta ja vaurioittamatta.

Tarkastelujen perusteella siltarakenteella ei ole todettu olevan välitöntä 
vaaraa, eikä ole havaittu vaurioita, jotka olisivat vaatineet välitöntä kor-
jaamista. Sillalle on kuitenkin katsottu välttämättömäksi laatia vahven-
tamissuunnitelma, jolla varmistetaan sillan turvallisuus myös vakavan 
jännevaurion tilanteessa. Sillalle on myös asennettu väliaikainen moni-
torointijärjestelmä, jolla seurataan reaaliaikaisesti sillan taipumia eri au-
koissa. Taipumille on annettu kriittiset arvot, joiden ylittyessä arvioidaan 
metroliikenteen turvallisuus ja erikseen tarvittavat toimenpiteet.

Vahventamissuunnitelma

Vahventamissuunnitelman mukaan sillan kantavuutta parannetaan si-
ten, että rakentamisen aikaisessa suunnittelussa käytettyä 13 tonnin 
akselimassaa korotetaan 15 tonniin. Vahventaminen pienentää jänne-
terästen jännityksiä ja siten pidentää sillan turvallista käyttöikää. Lisä-
kantavuus helpottaa tulevaisuudessa myös liikenne- ja huoltokaluston 
hankintoja.
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Sillan kantavuutta vahvistetaan kannen molemmin puolin asennettavilla 
teräspalkeilla, jotka tuetaan betonisilla tukirakenteilla. Vahventaminen 
mahdollistaa jänteiden vaurioituessa kuorman siirtymisen alkuperäisel-
tä kannelta vahvistuspalkeille ja -pilareille. 

Vahventamisen rakenteet on suunniteltu siten, että ne kantavat onnet-
tomuustilanteessa koko kansirakenteen, radan sekä kahden junan pai-
non. Silta varustetaan myös pysyvällä monitorointijärjestelmällä, jolla 
seurataan teräsjännityksiä vahvistusrakenteissa. Järjestelmän avulla 
sillan toimintaa voidaan seurata jatkuvasti ja mahdolliset jänteissä ilme-
nevät vauriot voidaan havaita heti niiden ilmetessä.

Koko työ tehdään sillan alla, joten peruskorjauksella ei ole vaikutusta 
metroliikenteeseen.

Tarkempi kuvaus hankkeesta on liikennelaitos –liikelaitoksen johtokun-
nan esityksessä, joka on päätöshistoriassa. Kuvat suunnitelmista ovat 
liitteinä 1 – 4. Kustannusarvio on liitteenä 5.

Kustannusarvio ja aikataulu

Hankkeen kustannusarvio on 6 115 000 euroa, joka muodostuu seu-
raavasti:

- Rakennusosat 3 515 094 euroa (57.4 %)

- Työmaatehtävät 738 170 euroa (12,1 %)

- Tilaajatehtävät 639 053 euroa (10,5 %)

- Hankevaraukset 1 222 683 euroa (20,0 %)

Hanke on mahdollista toteuttaa hyväksytyn (Kvsto 2.12.2015) vuoden 
2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017 - 2018 liitteenä olevas-
sa, liikennelaitos -liikelaitoksen 10-vuotisessa investointiohjelmassa 
vuodelle 2016 ja 2017 esitettyjen määrärahojen puitteissa. Hankkeelle 
on varattu 3,0 milj. euroa vuodelle 2016 ja 5,0 milj. euroa vuodelle 
2017. Hanke rahoitetaan lainarahoituksella.

Investointi aiheuttaa 30 vuoden poistoajalla tasapoistoina 0,205 milj. 
euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän perussopimuksen perusteella 
50 % investoinnin poistoista (noin 0,103 milj. euroa/vuosi) ja 50 % las-
kennallisista korkomenoista (30 vuoden aikana yhteensä noin 2,3 milj. 
euroa, laskentakorko 5 %) voidaan laskuttaa HSL:ltä. Liikennelaitos -lii-
kelaitos palauttaa HSL:ltä laskuttamansa 50 % laskennallisen korkome-
non ns. infran korkotulona kaupungille. 
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Loppuosa poistoista (noin 0,103 milj. euroa vuodessa) ja investoinnin 
rahoittamisesta aiheutuvat todelliset noin 3,3 milj. euron korkokulut lai-
na-aikana (korkokanta 4 % ja laina-aika 25 vuotta) jäävät kaupungin 
HKL:n infratukena maksettavaksi. Lisäksi osa HSL:ltä laskutettavasta 
50 % poisto-osuudesta ja 50 % laskennallisesta korosta kiertyy vuosit-
tain käytön mukaisesti kaupungin maksettavaksi HSL:n maksuosuuden 
kautta. Kokonaisvaikutus kaupungin toimintamenoihin on keskimäärin 
0,215 milj. euroa vuodessa 30 vuoden ajan eli yhteensä noin 6,45 milj. 
euroa.

Rakentamistyö on suunniteltu alkavaksi syksyllä 2016 ja työn on tarkoi-
tus valmistua kesällä 2017.

Kaupunginhallituksen kannanotot

Kaupunginhallitus toteaa, että hanke on välttämätön sillan rakenteelli-
sen turvallisuuden varmistamiseksi. 

Hankkeesta on tarpeen tehdä päätös pian, jotta vahvennustyöt saa-
daan sovitettua Kalasatamaan kauppakeskuksen rakennustöihin. Sillan 
kaksi keskustan puoleista jännettä ulottuvat rakenteilla olevan liikekes-
kuksen sisään, ja sillan vahventamistyö on tarkoituksenmukaista ajoit-
taa parhaillaan käynnissä olevan kauppakeskuksen runkotyön yhtey-
teen. 

Kulosaaren metrosillan lisäksi on jatkossa tarpeen korjata ainakin Sa-
haajankadun kaksi metrosiltaa ja Kipparlahden metrosilta, jotka kaikki 
on tutkimusten perusteella todettu rakennetuiksi vastaavalla ongelmalli-
sella jännemenetelmällä kuin Kulosaaren metrosilta. Siilitien metrosil-
lasta ei vielä ole tehty jännemenetelmän varmistavaa tutkimusta. 

Kaikki nämä sillat ovat pienempiä kuin Kulosaaren silta, joten liikenne-
laitos –liikelaitos on arvioinut tulevien vahvennuskorjausten kustannus-
ten jäävän pienemmiksi kuin nyt esillä olevan Kulosaaren sillan osalta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
Saara Kanto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi

Liitteet

1 LIITE 1 Kulosaaren metrosilta korjaussuunnitelma yleispiirustus
2 LIITE 2 Kulosaaren metrosilta korjaussuunnitelma yleispiirustus tuet 

mt1 mt2
3 LIITE 3 Kulosaaren metrosilta korjaussuunnitelma yleispiirustus vt3-9 
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leikka
4 LIITE 4Kulosaaren metrosilta korjaussuunnitelma yleispiirustus vt10-11 

mt2
5 LIITE 5 Kulosaaren metrosillan vahventaminen kustannusarvio

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

HKL

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.04.2016 § 321

HEL 2016-002338 T 08 00 07

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Kulosaaren metrosillan perus-
korjauksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen arvonlisäveroton 
enimmäiskustannus on 6 115 000 euroa, maanrakennuskustannusin-
deksi (MAKU) = 109,10 (2010=100).

Käsittely

11.04.2016 Ehdotuksen mukaan

Asian käsittelyn aikana kuultavana oli Ville Lehmuskoski. Asiantuntija ei 
ollut läsnä päätöksenteon aikana. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
Saara Kanto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 03.03.2016 § 45

HEL 2016-002338 T 08 00 07

Päätös



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2016 38 (303)
Kaupunginvaltuusto

Ryj/5
27.04.2016

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

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti osaltaan hyväksyä Kulo-
saaren metrosillan peruskorjauksen hankesuunnitelman siten, että 
hankkeen arvonlisäveroton enimmäiskustannus on 6.115.000,00 eu-
roa, maanrakennuskustannusindeksi (MAKU) = 109,10 (2010=100).

Johtokunta päättää lähettää hankesuunnitelman kaupunginhallitukselle, 
jotta se tekisi kaupunginvaltuustolle esityksen hankesuunnitelman hy-
väksymisestä.

Tausta ja hankkeen kuvaus

Kulosaaren metrosilta on Sörnäisten ja Kulosaaren välissä sijaitseva 
Vanhankaupunginselälle johtavan Kuorekarinsalmen ylittävä vesistösil-
ta. Silta on valmistunut vuonna 1973. Silta on peruskorjattu vuosina 
2003 - 2005, jolloin sillan keskitukea vahvennettiin sekä uusittiin kan-
nan vesieristykset. Lisäksi kannen keskelle lisättiin seinämä, joka hel-
pottaa jatkossa vesieristeen uusimista raide kerrallaan.

Sillan kokonaispituus on 411,5 m ja sillalla on kaksitoista aukkoa, joi-
den jännemitat ovat 20,00 + 30,00 + 34,00 + 35,00 + 34,00 + 30,75 + 
35,75 + 40,00 + 42,00 + 40,00 + 40,00 + 30,00. Kannen hyödyllinen le-
veys on 8,5 m. Kannella on kaksi metroraidetta.

Sillan perustukset ovat paalutettuja, betonirakenteisia ja paikalla valet-
tuja. Kotelorakenteinen jatkuva kansi on jälkijännitetty. Sillan rakentee-
seen on käytetty saksalaista KA-jännemenetelmää, jossa teräksenä on 
Sigma Oval -punosjänne.

Jännetyypissä on todettu alttiutta vetykorroosiohaurasmurtumaan. Eri-
tyisesti jänteissä, joiden suojainjektointi on heikosti onnistunut, on to-
dettu säröilyä. Ilmiö on todetusti aiheuttanut Jyväskylän kaupungin 
Kangasvuoren vesitornin murtumisen. Todennäköisesti Turun kaupun-
gissa sijainneen Myllysillan sortumiseen vaikutti ainakin osaltaan sa-
man jänneteräksen käyttö erityisesti vesipinnan alapuolelle kulkevissa 
jänteissä, joiden olosuhteet korroosiolle olivat otollisia. Turun saaristos-
sa sijainnut Strömman silta ja Helsingissä Hakamäen tiellä sijainnut 
Metsämäen ylikulkusilta, joissa molemmissa oli käytetty KA-jänneme-
netelmää, on kunto- ja kantavuusselvityksen sekä riskitarkastelun jäl-
keen purettu ja rakennetaan uudestaan.

Sillalle tehdyt tutkimukset

Sillalle on tehty erikoistarkastus, jossa on tutkittu jänteiden kuntoa ai-
netta rikkomattomilla menetelmillä. Tutkimuksilla on selvitetty injektoin-
tien onnistumista suojaputkissa.
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Yleisesti on todettu, että huono injektointi mm. puretuissa silloissa on 
korreloinut jänteen kuntoon siten, että niiden kohdilla on havaittu jänne-
teräksen korroosion edenneen ja aiheuttaneen teräksen säröilyä. Nyt 
tehtyjen tutkimusten perusteella ei havaittu alueita, joissa injektoinnissa 
näkyisi selkeitä heikkoja kohtia. Tutkimuksen tuloksista ei voi päätellä 
varmasti jänteiden kuntoa avaamatta rakenteita. Avaaminen ei ole 
mahdollista vaurioittamatta rakenteita. Tästä johtuen rakenteille on teh-
ty kantavuus- ja riskitarkastelut tilanteen vaurioitumisen mahdollisuu-
den arvioimiseksi.

Tarkastelujen perusteella sillalle on laadittu vahventamissuunnitelma, 
jolla varmistetaan sillan turvallisuus myös vakavan jännevaurion tilan-
teessa. 

Tehtyjen tarkastelujen perusteella sillalle on myös asennettu väliaikai-
nen monitorointijärjestelmä, jolla seurataan sillan taipumia eri aukoissa. 
Taipumille on annettu kriittiset arvot, joiden ylittyessä arvioidaan metro-
liikenteen turvallisuus ja erikseen tarvittavat toimenpiteet.

Kantavuustarkastelun perusteella sillan kantavuutta on suunniteltu pa-
rannettavaksi siten, että rakentamisen aikainen suunnittelussa käytetty 
13 tonnin akselimassa on korotettu 15 tonniin. Vahventaminen pienen-
tää jänneterästen jännityksiä ja siten pidentää sillan turvallista käyttöi-
kää. Lisäkantavuus helpottaa tulevaisuudessa myös liikenne- ja huolto-
kaluston hankintaoja.

Sillalle tehty kantavuustarkastelu

Sillalle on suoritettu kantavuustarkastelu noudattaen soveltuvin osin Lii-
kenneviraston kantavuuslaskentaohjetta sekä Metron kuormitusohjeita. 
Laskelmat on laadittu LUSAS-ohjelmalla ja lähtötiedot on otettu käytös-
sä olleista alkuperäisistä suunnitelmista.

Kantavuudet on laskettu sekä nykyisin käytössä olevalle akselimassalle 
että korotetulle 15 tonnin akselimassalle. Kantavuustarkastelu 14 ton-
nin akselimassalle osoitti, että käyttöasteet sillan aukoissa vaihtelivat 
92,6 % ja 65,1 % sekä tuilla 77,2 % ja 64,2 % välillä. Selvityksen perus-
teella voidaan todeta, että tukialueen jänneteräksistä voi 22,8 - 35,8 % 
hävitä esimerkiksi jänneteräksen säröilyn johdosta sillan kantokyvyn 
säilyessä. Kun huomioidaan, että kentän kapasiteetit ovat rasituksia 
suurempia, voidaan tehtyjen laskelmien perusteella yleisesti todeta, et-
tä tukialueiden jänneterästen kapasiteeteista voi 35 % vaurioitua me-
nettäen lujuutensa ennen kuin sillan kantavuus saavutetaan. 

Kantavuustarkastelu 15 tonnin akselimassalle osoitti, että lasketut käyt-
töasteet sillan aukoissa vaihtelivat 114,1 % ja 75,8 % sekä tuilla 107,9 
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% ja 88,4 % välillä. Selvityksen perusteella voidaan todeta, että akseli-
painoja ei voida korottaa vahventamatta siltakantta.

Suunniteltu vahventaminen

Keskustan puoleisissa kuudessa aukossa on vahventaminen suunnitel-
tu tehtäväksi kannen molemmin puolin asennettavilla teräspalkeilla, 
joista alkuperäisen kannen pohja on tuettu poikkipalkeilla, joiden kes-
keltä keskelle etäisyys on noin 4-5 metriä. Palkit on tuettu alkuperäisiltä 
tuilta tai niiden yhteyteen rakennettavilta uusilta tuilta.

Sillan Kulosaaren puoleisissa kuudessa aukossa vahventaminen on 
suunniteltu kannen sivuille rakennettavilta ristikoilta. Muuten rakenne 
on toisessa päässä toteutetun kaltainen.

Palkit ja ristikot rakennetaan ylöspäin kaareviksi niin, että tunkattaessa 
rakenteen päätä ylöspäin kanteen mobilisoituu nostava voima 25 kN/m 
molemmin puolin kantta. Vahventaminen mahdollistaa jänteiden vau-
rioituessa kuorman siirtymisen alkuperäiseltä kannelta vahvistuspalkeil-
le ja –pilareille.

Vahventamisen rakenteet on suunniteltu siten, että ne kantavat onnet-
tomuustilanteessa koko kansirakenteen, radan sekä kahden junan pai-
non. Silta varustetaan myös pysyvällä monitorointijärjestelmällä, jolla 
seurataan teräsjännityksiä vahvistusrakenteissa. Järjestelmän avulla 
sillan toimintaa voidaan seurata jatkuvasti ja mahdolliset jänteissä ilme-
nevät vauriot voidaan havaita heti niiden ilmetessä.

Kustannukset

Vahventamistyöstä on laadittu kustannusarvio, jonka kustannukset on 
arvioitu SILAVA-järjestelmän ja Fore-ohjelman avulla. Yksittäisiä yksik-
kökustannuksia on tarkennettu vielä kokemusten perusteella.

Kustannusarvion yhteenveto:

 Rakennusosat     3.515.094 €     (57.4 %)
 Työmaatehtävät     738.170 €     (12,1 %)
 Tilaajatehtävät        639.053 €     (10,5 %)
 Hankevaraukset  1.222.683 €     (20,0 %)

 Hanke yhteensä  6.115.000 €     (100,0 %)

Rahoitussuunnitelma

Hankkeeseen on varauduttu HKL:n johtokunnan elokuussa 2015 hy-
väksymässä talousarvio- ja taloussuunnitelmassa 2016 - 2025 yhteen-
sä 8,0 milj. eurolla siten että vuoden 2016 osuus on 3,0 milj. euroa ja 
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vuoden 2017 osuus 5,0 milj. euroa. HKL:n vuoden 2016 tulosbudjetissa 
hankkeeseen on varattu 3,0 milj. euroa.

Hanke rahoitetaan lainarahoituksella.

Vaikutukset käyttötalouteen ja henkilöstöön

6,115 milj. euron (alv 0 %) infrainvestointi aiheuttaa 30 vuoden poistoa-
jalla tasapoistoina 0,205 milj. euron vuotuisen lisäyksen poistokustan-
nuksiin.

Vakuusrahastomaksu on 0,1 % pääoma-arvosta eli koko investoinnin 
käyttöajalta 0,09 milj. euroa.  

HSL:n perussopimuksen perusteella HKL voi laskuttaa 50 % investoin-
nin poistoista HSL:ltä. Loppuosa poistoista eli noin 0,103 milj. eu-
roa/vuosi jää kaupungin maksettavaksi. Käytännössä kaupunki maksaa 
ko. summan infratukena HKL:lle.

HSL:n perussopimuksen perusteella HKL voi laskuttaa 50 % hankkeen 
laskennallisista korkomenoista (laskentakorko 5 %) HSL:ltä. HKL pa-
lauttaa tämän ns. infran korkotulon kaupungille. Infran korkotulo on yh-
teensä noin 2,3 milj. euroa. 

Vastaavasti kaupunki maksaa infratukena HKL:lle investoinnin rahoitta-
misesta aiheutuvat todelliset korkokulut. Todelliset korkokulut ovat yh-
teensä noin 3,3 milj. euroa (korkokanta 4 % ja laina-aika 25 vuotta). 

Hankkeen toteutus ei edellytä lisähenkilöiden palkkaamista.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Juha Saarikoski, hankepäällikkö, puhelin: 310 35288

juha.saarikoski(a)hel.fi
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§ 109
Eron myöntäminen liikuntaviraston liikuntajohtajan virasta

HEL 2016-003056 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukais-
testi myöntää Anssi Rauramolle eron liikuntaviraston liikuntajohtajan vi-
rasta 1.8.2016 alkaen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Anssi Rauramo on ilmoittanut eroavansa liikuntajohtajan virasta siir-
tyäkseen eläkkeelle 1.8.2016 alkaen.

Hallintosäännön 16 §:n mukaan virkasuhteen päättämisestä päättää 
virkasuhteeseen ottava viranomainen. Liikuntatoimen johtosäännön 12 
§:n mukaan kaupunginvaltuusto ottaa liikuntajohtajan virkaan.

Kaupunginhallitus on 21.3.2016 johtamisjärjestelmän uudistusta koske-
vassa täytäntöönpanopäätöksessä linjannut, ettei vapautuvia virasto- ja 
osastopäälliköiden virkoja täytetä toistaiseksi, vaan ne hoidetaan mää-
räaikaisjärjestelyin. Kaupunginhallitus katsoo, ettei liikuntajohtajan vir-
kaa ole tarkoituksenmukaista tässä vaiheessa julistaa haettavaksi me-
neillään olevan johtamisjärjestelmän uudistuksen vuoksi. 

Hallintosäännön 15 §:n mukaan avoimen viran määräaikaisen hoitajan 
ja hänen palkkauksensa määrää virkasuhteeseen ottava viranomainen. 
Valtuuston täyttämien virkojen osalta kaupunginhallitus voi määrätä 
avoimen viran hoitajan enintään 180 päivän ajaksi. Kaupunginhallituk-
sen tarkoituksena on määrätä liikuntajohtajan avoimen viran hoitaja 
erikseen. 
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Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Liikuntajohtaja
Liikuntavirasto
Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 18.04.2016 § 352

HEL 2016-003056 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Anssi Rauramolle eron liikuntavi-
raston liikuntajohtajan virasta 1.8.2016 alkaen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi
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§ 110
Hämeentien, Haapaniemenkadun ja Viidennen linjan liikennesuunni-
telman hyväksyminen

HEL 2014-002244 T 08 00 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä Hämeentien, Viidennen linjan ja Haapaniemenkadun liiken-
nesuunnitelman kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosas-
ton piirustusten 6511-1 ja 6512-7 mukaisina jatkosuunnittelun pohjaksi.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat toivomusponnet:

1 Kaupunginvaltuusto esittää, että kaupunginhallitus valmistelee 
Hämeentielle liikennesuunnitelman ohella kattavan kadun paran-
nussuunnitelman. Suunnitelmassa on otettava huomioon Hä-
meentien asuntokadun, pienten liikkeiden, jalankulun, iäkkäiden 
ja lapsiperheiden tarpeet jne. Kadun varrelle on istutettava viihtyi-
syyden ja oleskelun parantamiseksi puita ja istutuksia. Raidelii-
kenne ja sähköbussit kuuluisivat Hämeentien tulevaisuuteen. (Os-
ku Pajamäki)

2 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että jatkovalmistelussa huomioi-
daan jalankulkijaystävällisyys. (Sirpa Asko-Seljavaara)

3 Hyväksyessään Hämeentien, Haapaniemenkadun ja Viidennen 
linjan liikennesuunnitelman edellyttää kaupunginvaltuusto myös, 
että niiden katujen joihin Hämeentieltä poistuva liikenne siirtyy tai 
muuten vaikuttaa, erityisesti Itäväylä-Junatie-Teollisuuskatu reitin, 
liikenteen sujuvuus huomioidaan alueen jatkosuunnittelussa riittä-
vällä tasolla. (Jape Lovén)

4 Hyväksyessään kaavan valtuusto edellyttää, että jatkosuunnitte-
lussa tulee selvittää liikenneturvallisuus myös näkövammaisten 
osalta. Muutostöiden myötä liikennevaloja poistetaan, joten myös 
näkövammaisten turvallisuus tulee huomioida. (Sami Muttilainen)

Käsittely
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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 Ma-
ria Landén valtuutettu Tuomo Valokaisen kannattamana ehdottanut, et-
tä kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian kaupunginhallitukselle 
uudelleen valmisteltavaksi siten, että Hämeentien läpiajoa ei rajoiteta 
yksityisautoilta.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

6 äänestys

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

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää palauttaa Hämeentien, Haa-
paniemenkadun ja Viidennen linjan liikennesuunnitelman uudelleen val-
misteltavaksi siten, että Hämeentien läpiajoa ei rajoiteta yksityisautoilta.

Jaa-äänet: 57
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, 
Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Patrik Gayer, 
Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, 
Nuutti Hyttinen, Maritta Hyvärinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Vil-
le Jalovaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, 
Tuuli Kousa, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Eija Loukoila, Jape Lovén, 
Petra Malin, Jouko Malinen, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilai-
nen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, Hannu Oskala, Sara 
Paavolainen, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Pu-
hakka, Mari Puoskari, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rau-
tava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Tomi Sevan-
der, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Tai-
pale, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Tuulikki Vuorinen, Anna 
Vuorjoki, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 17
Harry Bogomoloff, Juha Hakola, Nina Huru, Seppo Kanerva, Helena 
Kantola, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Maria 
Landén, Harri Lindell, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, 
Wille Rydman, Ilkka Taipale, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen
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Tyhjä: 10
Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Eero Heinäluoma, Fatbardhe He-
temaj, Heimo Laaksonen, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija 
Muurinen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki

Poissa: 1
Jan D Oker-Blom

Kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että keskuste-
lun kuluessa oli tehty uudelleen kannatettu ehdotus, jonka hyväksymi-
nen olisi merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi pu-
heenjohtaja kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa ky-
symykseen asian palauttamisesta kaupunginhallitukselle. 

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi puheen-
johtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Ris-
to Rautava valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aisen kannattamana eh-
dottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian kaupungin-
hallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että ennen kuin päätös 
Hämeentien läpiajon mahdollisesta katkaisusta tehdään, niin selvite-
tään Kalasatama - Sörnäinen - Merihaka - Hakaniemi alueen isojen lii-
kennehankkeiden vaikutukset alueen liikenteeseen ja millä ratkaisuilla 
voidaan sekä rakennushankkeiden aikana että niiden jälkeen helpottaa 
pääsyä keskusta-alueelle myös henkilöautoilla.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

7 äänestys

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

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää palauttaa Hämeentien, Haa-
paniemenkadun ja Viidennen linjan liikennesuunnitelman uudelleen val-
misteltavaksi. Ennen kuin päätös Hämeentien läpiajon mahdollisesta 
katkaisusta tehdään, niin selvitetään Kalasatama - Sörnäinen - Meriha-
ka - Hakaniemi alueen isojen liikennehankkeiden vaikutukset alueen lii-
kenteeseen ja millä ratkaisuilla voidaan sekä rakennushankkeiden ai-
kana että niiden jälkeen helpottaa pääsyä keskusta-alueelle myös hen-
kilöautoilla.

Jaa-äänet: 51
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, 
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Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Patrik Gayer, Yrjö Hakanen, 
Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, 
Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivu-
laakso, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Eija 
Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Jouko Malinen, Silvia Modig, Elina 
Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, 
Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, 
Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Marcus Rantala, Tuomas 
Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Tomi Sevander, Osmo 
Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Tho-
mas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 31
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, 
Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Nina Huru, Maritta Hy-
värinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Kauko Kos-
kinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Maria Landén, Harri Lindell, 
Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Matti Niiranen, Pia 
Pakarinen, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto 
Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Ilkka Taipale, Ulla-Marja Ur-
ho, Tuulikki Vuorinen

Tyhjä: 2
Eero Heinäluoma, Tuomo Valokainen

Poissa: 1
Jan D Oker-Blom

Kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.

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

Valtuutettu Osku Pajamäki oli valtuutettu Maija Anttilan kannattamana 
ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Kaupunginvaltuusto esittää, että kaupunginhallitus valmistelee 
Hämeentielle liikennesuunnitelman ohella kattavan kadun paran-
nussuunnitelman. Suunnitelmassa on otettava huomioon Hä-
meentien asuntokadun, pienten liikkeiden, jalankulun, iäkkäiden 
ja lapsiperheiden tarpeet jne. Kadun varrelle on istutettava viihtyi-
syyden ja oleskelun parantamiseksi puita ja istutuksia. Raidelii-
kenne ja sähköbussit kuuluisivat Hämeentien tulevaisuuteen.
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Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaara oli valtuutettu Timo Raittisen kannat-
tamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että jatkovalmistelussa huomioi-
daan jalankulkijaystävällisyys.

Valtuutettu Jape Lovén oli valtuutettu Björn Månssonin kannattamana 
ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään Hämeentien, Haapaniemenkadun ja Viidennen 
linjan liikennesuunnitelman edellyttää kaupunginvaltuusto myös, 
että niiden katujen joihin Hämeentieltä poistuva liikenne siirtyy tai 
muuten vaikuttaa, erityisesti Itäväylä-Junatie-Teollisuuskatu rei-
tin, liikenteen sujuvuus huomioidaan alueen jatkosuunnittelussa 
riittävällä tasolla.

Valtuutettu Sami Muttilainen oli valtuutettu Rene Hurstin kannattamana 
ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään kaavan valtuusto edellyttää, että jatkosuunnitte-
lussa tulee selvittää liikenneturvallisuus myös näkövammaisten 
osalta. Muutostöiden myötä liikennevaloja poistetaan, joten myös 
näkövammaisten turvallisuus tulee huomioida.

Valtuutettu Nina Huru oli valtuutettu Mika Raatikaisen kannattamana 
ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään Hämeentien liikennesuunnitelman kaupunginval-
tuusto edellyttää, että säilytetään katuosuuden liikennevalot jalan-
kulkijoiden turvallisuuden tähden.  

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksi-
mielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Puheenjohtaja esitti hyväksyttäväksi seuraavan äänestysjärjestyksen: 
Toivomusponsien hyväksymisestä äänestetään jokaisesta erikseen. 

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

JAA-ehdotus: Hämeentiestä viihtyisä asumisen, liikkumisen, kaupan ja 
oleskelun katu Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää, että  
Kaupunginhallitus valmistelee Hämeentielle liikennesuunnitelman ohel-
la kattavan kadun parannussuunnitelman. Suunnitelmassa on otettava 
huomioon Hämeentien asuntokadun, pienten liikkeiden, jalankulun, iäk-
käiden ja lapsiperheiden tarpeet jne. Kadun varrelle on istutettava viih-
tyisyyden ja oleskelun parantamiseksi puita ja istutuksia. Raideliikenne 
ja sähköbussit kuuluisivat Hämeentien tulevaisuuteen.

EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 52
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, 
Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Patrik Gayer, 
Yrjö Hakanen, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasa-
lo, Rene Hursti, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville 
Jalovaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, 
Otto Lehtipuu, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Jouko Malinen, 
Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Jarmo Niemi-
nen, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, 
Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, 
Nasima Razmyar, Jukka Relander, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, 
Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Tho-
mas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, 
Ville Ylikahri

Ei-äänet: 3
Seppo Kanerva, Maria Landén, Wille Rydman

Tyhjä: 29
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Matti Enroth, Juha Hakola, 
Fatbardhe Hetemaj, Nina Huru, Maritta Hyvärinen, Helena Kantola, Ar-
ja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo 
Laaksonen, Timo Laaninen, Harri Lindell, Hannele Luukkainen, Pekka 
Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, 
Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, 
Risto Rautava, Laura Rissanen, Ulla-Marja Urho, Tuulikki Vuorinen

Poissa: 1
Jan D Oker-Blom

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Osku Pajamäen ehdotta-
man toivomusponnen.
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9 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ehdotta-
man toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että jatkovalmistelussa huomioidaan 
jalankulkijaystävällisyys.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 77
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, 
Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor 
Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Patrik Gayer, Yrjö Haka-
nen, Juha Hakola, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holo-
painen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, 
Maritta Hyvärinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, He-
lena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivu-
laakso, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, 
Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Jape 
Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Petra Malin, Jouko Malinen, 
Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn 
Månsson, Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Sara Paavolai-
nen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sir-
pa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus 
Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima 
Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Tomi Sevander, Osmo 
Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin 
Taipale, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Tuulikki 
Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 6
Seppo Kanerva, Otto Lehtipuu, Eija Loukoila, Hannu Oskala, Wille 
Rydman, Ville Ylikahri

Poissa: 2
Jan D Oker-Blom, Tuomo Valokainen

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran 
ehdottaman toivomusponnen.

10 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Jape Lovénin ehdottaman toivo-
musponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.
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JAA-ehdotus: Hyväksyessään Hämeentien, Haapaniemenkadun ja Vii-
dennen linjan liikennesuunnitelman edellyttää kaupunginvaltuusto 
myös, että niiden katujen joihin Hämeentieltä poistuva liikenne siirtyy 
tai muuten vaikuttaa, erityisesti Itäväylä-Junatie-Teollisuuskatu reitin, 
liikenteen sujuvuus huomioidaan alueen jatkosuunnittelussa riittävällä 
tasolla.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 76
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, 
Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Mika 
Ebeling, Matti Enroth, Patrik Gayer, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Eero 
Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasa-
lo, Rene Hursti, Nuutti Hyttinen, Maritta Hyvärinen, Suzan Ikävalko, 
Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivu-
laakso, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, 
Timo Laaninen, Maria Landén, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele 
Luukkainen, Pekka Majuri, Petra Malin, Jouko Malinen, Silvia Modig, 
Elina Moisio, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi 
Mäki, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Sara Paavolai-
nen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sir-
pa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus 
Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima 
Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Se-
vander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka 
Taipale, Kaarin Taipale, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo 
Valokainen, Sanna Vesikansa, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki, Ville 
Ylikahri

Tyhjä: 8
Harry Bogomoloff, Nina Huru, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja 
Karhuvaara, Terhi Koulumies, Otto Lehtipuu, Harri Lindell

Poissa: 1
Jan D Oker-Blom

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Jape Lovénin ehdotta-
man toivomusponnen.

11 äänestys

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

JAA-ehdotus: Hyväksyesään kaavan valtuusto edellyttää, että jatko-
suunnittelussa tulee selvittää liikenneturvallisuus myös näkövammais-
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ten osalta. Muutostöiden myötä liikennevaloja poistetaan, joten myös 
näkövammaisten turvallisuus tulee huomioda. 
EI-ehdotus: Hyväksyesään kaavan valtuusto edellyttää, että jatkosuun-
nittelussa tulee selvittää liikenneturvallisuus myös näkövammaisten 
osalta. Muutostöiden myötä liikennevaloja poistetaan, joten myös näkö-
vammaisten turvallisuus tulee huomioda. 

Jaa-äänet: 73
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, 
Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor 
Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Patrik Gayer, Yrjö Haka-
nen, Juha Hakola, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holo-
painen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, 
Maritta Hyvärinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, He-
lena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivu-
laakso, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Timo Laaninen, Maria Landén, Otto 
Lehtipuu, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Jouko 
Malinen, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, 
Björn Månsson, Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, Hannu Oskala, Sara 
Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki 
Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Marcus Ran-
tala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Nasima Razmyar, Jukka Re-
lander, Laura Rissanen, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stra-
nius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Thomas 
Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Tuulikki Vuorinen, An-
na Vuorjoki, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 1
Wille Rydman

Tyhjä: 10
Seppo Kanerva, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, 
Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Matti Niiranen, Timo Raittinen, Ris-
to Rautava, Ulla-Marja Urho

Poissa: 1
Jan D Oker-Blom

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Sami Muttilaisen ehdot-
taman toivomusponnen.

12 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Nina Hurun ehdottaman toivo-
musponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.
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JAA-ehdotus: Hyväksyessään Hämeentien liikennesuunnitelman kau-
punginvaltuusto edellyttää, että säilytetään katuosuuden liikennevalot 
jalankulkijoiden turvallisuuden tähden.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 24
Zahra Abdulla, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor 
Brettschneider, Matti Enroth, Juha Hakola, Rene Hursti, Nina Huru, 
Sirkku Ingervo, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, 
Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Maria Landén, Hannele Luukkai-
nen, Pekka Majuri, Sami Muttilainen, Matti Niiranen, Sirpa Puhakka, 
Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Ulla-Marja Urho

Ei-äänet: 6
Otto Lehtipuu, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Tuomas Rantanen, Osmo 
Soininvaara, Ville Ylikahri

Tyhjä: 54
Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, 
Mika Ebeling, Patrik Gayer, Yrjö Hakanen, Eero Heinäluoma, Fatbard-
he Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, 
Maritta Hyvärinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Emma Kari, Otso 
Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, 
Timo Laaninen, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, 
Jouko Malinen, Silvia Modig, Elina Moisio, Seija Muurinen, Björn Måns-
son, Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, 
Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Mari Puoskari, Marcus Rantala, Risto 
Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille 
Rydman, Tomi Sevander, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Tai-
pale, Kaarin Taipale, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Ve-
sikansa, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Poissa: 1
Jan D Oker-Blom

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Nina Hurun ehdotta-
maa toivomuspontta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Piirustus 6511-1
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3 Piirustus 6512-7
4 Hämeentien liikennesuunnitelma - raportti
5 Vuorovaikutusraportti
6 Rakennuslautakunnan lausunto
7 HSLn lausunto internet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Hämeentielle on suunniteltu kantakaupungin tavoiteverkon mukaiset 
yksisuuntaiset pyörätiet sekä bussi- ja raitioliikennettä sujuvoittavat jär-
jestelyt. Muutos edellyttää henkilöautoliikenteen läpiajon rajoittamista 
Hakaniemen torin ja Helsinginkadun välisellä osuudella.

Bussiliikenne nopeutuu noin minuutilla. Raitioliikenne nopeutuu 1,5 mi-
nuuttia pohjoisen suuntaan ja 2 minuuttia etelän suuntaan. Autoliiken-
teen arvioitu keskimääräinen hidastuminen on puoli minuuttia matkaa 
kohden.

Liikennesuunnitelman toteuttaminen edellyttää Hämeentien osalta noin 
14,1 milj. euron kustannukset, joista 8 milj. euroa kohdistuu raitiotiehen. 
Kahden muun kadun muutosten kustannukset ovat yhteensä
1,5, milj. euroa. Raitioliikenteen liikennöintikustannusten arvioidaan pie-
nentyvän n. 500 000 € / vuosi.

Esittelijän perustelut

Perustelut ja lähtökohdat hankkeelle

Helsingin strategiaohjelman 2013 - 2016 yhtenä tavoitteena on kestä-
vän liikkumisen edistäminen lisäämällä kävelyn, pyöräilyn ja joukkolii-
kenteen osuutta liikenteestä. Tavoitteeseen tähtääviin toimenpiteisiin 
sisältyvät mm. jalankulku- ja pyöräilyverkostojen jatkuvuuden paranta-
minen sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn osuutta nostavien 
hankkeiden priorisointi.

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelman (kaupunginhallitus 12.1.2015) 
tavoitteita ovat kestävien kulkutapojen saavutettavuuden nostaminen 
kilpailukykyiseksi autoliikenteen kanssa arjen matkoilla, liikennejärjes-
telmän asukkaille aiheuttamien haittojen vähentäminen liikennesuunnit-
telun valinnoilla ja liikenteen kasvun ohjaaminen kestäviin kulkutapoi-
hin.
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Kantakaupungin pyöräliikenteen tavoiteverkon mukaisesti, jonka lauta-
kunta on hyväksynyt, Hämeentielle on suunniteltu yksisuuntaiset pyörä-
tiet. Nykytilassa Hämeentiellä ei ole pyöräteitä suunnittelualueella. Vii-
dennellä linjalla ja Haapaniemenkadulla on kaksisuuntainen pyörätie 
kadun länsireunalla. 

Hämeentie on katuluokitukseltaan autoliikenteen alueellinen kokoojaka-
tu. Sen päivittäinen ajoneuvoliikennemäärä suunnittelualueella vaihte-
lee 10 000 - 13 500 ajoneuvon välillä, mistä 3 000 on HSL-liikenteen 
busseja. Nopeusrajoitus on korttelivälistä riippuen 30, 40 tai 50 km/h. 
Kadulla on raitiovaunukaistat, bussikaistat ja yhdet autokaistat. Tällä 
hetkellä Kurvin ja Hakaniemen välillä kulkevat raitiolinjat 6, 7A ja 7B, 
jotka raitioliikenteen linjastosuunnitelman mukaan yksinkertaistuvat jat-
kossa linjoiksi 6 ja 7. 

Suunnitelma

Hämeentien liikenne Hakaniemen ja Kurvin välillä on suunniteltu siten, 
että kadun reunoilla rakennusten vieressä on jalkakäytävät, niiden vie-
ressä reunakivellä ajoradasta ja jalkakäytävästä erotellut pyörätiet sekä 
pyörätien vieressä yhdet autokaistat, jossa kulkevat bussit, taksit sekä 
tontti- ja huoltoliikenne. Nämä kaistat korvaavat nykyiset bussikaistat. 
Kadun keskellä on rakenteellisesti eroteltu raitiotie. 

Suunnitelma parantaa jalankulun edellytyksiä, joskin kapeimmilla ka-
tuosuuksilla joudutaan kaventamaan jalkakäytäviä. Risteysalueilla sivu-
suunnan yli jatketut jalkakäytävät palvelevat esteettömän ympäristön 
tavoitteita. Jalankulkijoiden etäisyys bussiliikenteeseen on nykyistä 
suurempi, mikä parantaa kadun miellyttävyyttä.

Pyöräliikenteelle on suunniteltu ajoradasta ja jalankulusta reunakivellä 
erotellut yksisuuntaiset pyörätiet. Pyöräliikenteen rakenteellinen erotte-
lu jalankulusta turvaa jalankulkijalle miellyttävän katuympäristön. Vii-
dennen linjan ja Haapaniemenkadun pyöräliikenteen järjestelyt muute-
taan yksisuuntaisiksi, jotta järjestelyt ovat yhteen sopivat Hämeentien 
suunnitelman kanssa.

Kadun keskellä on tavoiteleveyden mukainen reunakivellä eroteltu rai-
tiotie, joka nopeuttaa ja edesauttaa häiriötöntä kulkua. Suunnittelualu-
eella tehdään useita joukkoliikenteen pysäkkijärjestelyjä Sörnäisissä ja 
Viidennen linjan risteyksen kohdalla. Muutosten myötä bussimatkusta-
jien ja pyöräliikenteen yhteensovittaminen pysäkkien kohdalla on pa-
remmin järjestettävissä. Raitiovaunun Käenkujan pysäkki etelään päin 
poistetaan.
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Pysäkkijärjestelyistä ja pyöräteistä johtuen joudutaan poistamaan kaksi 
metron lippuhallin sisäänkäyntiä Sörnäisissä. Muutos on todettu mah-
dolliseksi yhdessä HKL:n, HSL:n ja pelastusviranomaisten kanssa.

Hämeentien henkilöautoliikenteen läpiajo estetään Hakaniemen ja Sör-
näisten välillä, mutta jokaiselle kiinteistölle pääsy autolla on edelleen 
mahdollista. Läpiajon poistaminen Hämeentieltä vähentää henkilöauto-
liikenteen määrää kadulla riittävästi, jotta bussit, taksit ja muu mootto-
riajoneuvoliikenne voivat jakaa saman kaistan. 

Läpiajoa rajoitetaan neljässä kohdassa. Etelästä saavuttaessa Silta-
saarenkadun ja Hakaniemen torikadun välisellä osuudella saavat ajaa 
vain bussit ja taksit. Kauppahallin huoltoliikenne hoidetaan Hakanie-
men torikadun kautta. Haapaniemenkadun ja Kaikukadun välillä pohjoi-
sen suuntaan ajo on sallittua ainoastaan busseille ja takseille. Väinö 
Tannerin kentän huolto tapahtuu Haapaniemenkadun ja Kaikukadun 
kautta. Pohjoisesta saapuvista vain bussit ja taksit saavat jatkaa Hel-
singinkadun risteyksestä Hämeentietä etelään. Viidennen linjan risteyk-
sestä vain bussit ja taksit saavat jatkaa suoraan risteyksen yli etelään 
päin. Henkilöautoliikenne ohjataan Haapaniemenkadun tai Viidennen 
linjan suuntaan.

Neljännen linjan, Kaikukadun, Lintulahdenkadun ja Sakarinkadun ris-
teykset muutetaan suunnitelmassa suuntaisliittymiksi. Kolmannen linjan 
ja Näkinkujan ajoyhteydet Hämeentielle katkaistaan moottorijajoneuvo-
liikenteeltä. Liikenteen rauhoittamistoimenpiteet ovat tarpeen, jotta si-
vusuuntien liikenne ohjautuu Hämeentien liikennevalo-ohjattuihin ris-
teyksiin ja joukkoliikenteen häiriöt vähenevät. 

Suunnittelualueella on nykyään liikennevalot kymmenessä risteykses-
sä, minkä lisäksi neljä raitiovaunupysäkin yhteydessä olevaa suojatietä 
on valo-ohjattuja. Koska Hämeentien liikennemäärä ja ylitettävien 
moottoriajoneuvokaistojen määrä vähenevät, voidaan Hämeentieltä 
poistaa liikennevalot neljästä risteyksestä ja kolmelta erilliseltä suoja-
tieltä.  Risteyksissä on pääsääntöisesti nykyistä enemmän keskisaarek-
keita turvaamassa jalankulkijan ylitystä. Liikennevalojen poistaminen 
vähentää kadun estevaikutusta jalankulkijalle, sujuvoittaa pyöräilyä se-
kä nopeuttaa joukkoliikennettä. Liikennevalot poistetaan Kolmannen ja 
Neljännen linjan, Kaikukadun sekä Lintulahdenkadun risteyksistä. Li-
säksi Vilhonvuorenkujan tulosuuntaa ei enää valo-ohjata Helsinginka-
dun risteyksessä. Liikennevalot poistetaan Käenkujan ja Haapaniemen 
raitiovaunupysäkkien yhteydessä olevilta erillisiltä suojateiltä.

Suunnitelman myötä pysäköintijärjestelyjä muutetaan. Kaikkiaan asu-
kaspaikkojen määrä kasvaa viidellä ja asiointipaikat vähenevät 21:llä. 
Asukaspaikkoja voi käyttää myös asiointiin. Huoltoliikenteelle muodos-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2016 57 (303)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/7
27.04.2016

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

tetaan aikaisempaa paremmat edellytykset toimia suunnittelualueella. 
Lastauspaikkoja on seitsemän (12 m paikka) enemmän kuin nykyisin ja 
ne sijaitsevat aikaisempaa tasaisemmin Hämeentien varrella. Lastaus-
paikkojen määrä ja sijainnit tarkentuvat suunnittelun edetessä.

Katusuunnittelun yhteydessä tarkastellaan mahdollisuuksia täydentää 
istutuksia suunnittelualueelle.

Vaikutukset

Suunnitelman vaikutuksia on arvioitu kadun viihtyisyyden, jalankulun, 
pyöräliikenteen, joukkoliikenteen, huoltoliikenteen, pysäköinnin, autolii-
kenteen, turvallisuuden, terveellisyyden ja Hämeentien yritysten näkö-
kulmasta. Suunnitelman vaikutukset on kuvattu laajemmin liitteissä. Po-
sitiivinen vaikutus suunnitelmalla on mm. joukkoliikenteen sujuvuuteen, 
pyöräilyn olosuhteisiin sekä melun ja liikenteen typpipäästöjen vähene-
miseen Hämeentiellä.

Hämeentielle kohdistuvien myönteisten vaikutusten on epäilty siirtävän 
liikennettä ja haittoja muualle katuverkkoon ja Sörnäisten rantatielle. 
Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston mukaan vuon-
na 2001 tehdyn risteyslaskennan mukaan Sörnäisten rantatiellä oli Vil-
honvuorenkadun liittymän kohdalla noin 55 000 ajoneuvoa/vrk mutta 
vuonna 2014 määrä oli enää 42 000 ajoneuvoa/vrk. Liikennemääriä on 
arvioitu myös suhteessa Kalasataman rakentamisrytmiin ja arviot osoit-
tavat, ettei merkittävää ruuhkautumista ole pääosin odotettavissa katu-
verkossa. Sörnäisten rantatien ympäristö ei myöskään lisärakentami-
sen mahdollisesti toteutuessa ole niin kuilumainen kuin nykyinen Hä-
meentie. Lisäksi uudisrakentamisessa on mahdollista paremmin ottaa 
huomioon rakenteellisin keinoin pakokaasujen puhdistaminen kuin van-
hassa rakennuskannassa.

Selvitysten mukaan bussiliikenne nopeutuu noin minuutilla ja raitiolii-
kenne nopeutuu 1,5 minuuttia pohjoisen suuntaan ja 2 minuuttia etelän 
suuntaan. Autoliikenteen arvioitu keskimääräinen hidastuminen on puo-
li minuuttia matkaa kohden. Vaikutuksia tutkittiin mallinnuksin. Mallinne-
tun verkon alueella kuormitus lisääntyi reiteillä, joilla on jo nykyään 
ajoittain kapasiteettipulaa, mutta pääkatuverkon kapasiteetin riittävyys 
ei huonontunut merkittävästi nykytilanteeseen verrattuna. 

Yritysten toimintamahdollisuuksiin vaikuttavat eräinä tekijöinä lastaus-
paikkojen ja asiakaspysäköintipaikkojen riittävyys. Koska liiketilojen 
käytössä tapahtuu muutoksia, ei lastauspaikkojen ole ajateltu osoitetta-
van liiketilakohtaisesti vaan niiden on suunniteltu olevan korttelikohtai-
sia. Pysäköintiin on suunniteltu voitavan käyttää myös Hämeentien 
poikkikatuja, kuten tähänkin saakka. Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, 
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että katusuunnittelun yhteydessä tähän asiaan kiinnitetään riittävästi 
huomiota.

Rakentaminen ja aikataulu

Hämeentielle on suunniteltu tehtäväksi koko katualueen peruskorjaus. 
Muun muassa sähkö-, kaasu- ja vesihuoltojärjestelmät ovat laajamittai-
sesti saneerauksen tarpeessa samoin kuin suunnittelualueen raitiotie-
kiskot. Vaikka kiskojen käyttöikä itsessään olisikin varsin pitkä, niiden 
kulumisesta aiheutuu myös melua ja joskus myös raitiovaunujen kalus-
ton rikkoontumisia jo ennen varsinaisen käyttöiän päättymistä. Hä-
meentie saneerattaneenkin koko kadun leveydeltä lähes koko suunnit-
telualueella, mikä on tarkoituksenmukaista, jotta katua ei jouduttaisi 
avaamaan useita kertoja eri vuosina.

Hämeentien suunnitelma on arvioitu yhdeksi tärkeimmäksi kehittämis-
hankkeeksi pyörä- ja joukkoliikenteen näkökulmasta, joten suunnitel-
man toteutusta pyritään kiirehtimään Helsingin kaupungin 10-vuotises-
sa investointiohjelmassa. Alustavat toteutusvuodet ovat 2017 - 2019. 

Kustannukset (alv. 0%)

Hämeentie      14,1 M€, josta 8,0 M€ on raideliikenteen 
kustannuksia

Viides linja 0,6 M€
Haapaniemenkatu 0,9 M€

Kustannusennuste on alustava ja tarkentuu suunnitelman edetessä.

Vuorovaikutus

Suunnitelman vuorovaikutusprosessissa on ollut kaksi vaihetta. Kerro-
kantasi -verkkopalvelussa keskusteltiin 25.11. - 31.12.2014 välisenä ai-
kana Hämeentien suunnitteluperiaatteista. Verkkopalveluun kirjattiin 
tuolloin 164 mielipidettä. Jatkosuunnitteluun valittiin periaatteellinen rat-
kaisu, jossa henkilöautoliikenteen läpiajo estetään Hämeentiellä.

Valmisteltu suunnitelma on ollut julkisesti kommentoitavana 28.9. - 
11.10.2015 Kerrokantasi -verkkopalvelussa. Verkkopalveluun kirjattiin 
860 mielipidettä, jonka lisäksi liikennesuunnitteluosastolle tuli suoria yh-
teydenottoja. Yhteenveto mielipiteiden sisällöstä ja vastineet keskeises-
tä sisällöstä on esitetty erillisessä vuorovaikutusraportissa (liite 5). 
Kaikki kommentit ovat luettavissa Kerrokantasi -verkkopalvelussa. 

Hämeentien suunnittelusta on järjestetty kummassakin suunnitteluvai-
heessa yleisötapahtuma näyttelytila Laiturilla, joista tiedotettiin media-
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tiedotteilla, sähköpostiviesteillä asukasjärjestöille ja eri kulkumuotoja 
edustaville eturyhmille sekä Helsinki suunnittelee -Facebook- ja Twit-
ter-sivuilla ja kaupungin verkkosivuilla. Ennen syksyn 2015 verkkokes-
kustelua ja yleisötilaisuutta jaettiin tiedotteet Hämeentien varren yrityk-
siin ja rappukäytävien oviin.  

Yritysvaikutusten selvittämiseksi Hämeentien kivijalkaliikkeiden yrittäjiä 
haastateltiin lisäksi etnografista tutkimusmenetelmää hyödyntäen lop-
puvuodesta 2014. Lisäksi Helsingin seudun kauppakamari on lausunut 
suunnitelmasta.

Suunnitelmaa on nähtävillä olon jälkeen tarkistettu kommenttien perus-
teella. Suunnittelua on tehty yhteistyössä Helsingin seudun liikenne 
HSL:n, liikennelaitos -liikelaitos HKL:n ja rakennusviraston kanssa. 

Liikkumisen kehittämisohjelman toteutuminen suunnitelmassa

Hämeentien suunnitelma on linjassa kaupunginhallituksen hyväksymän 
liikkumisen kehittämisohjelman periaatteiden kanssa.

Saadut lausunnot

Liikennesuunnitelmasta on saatu lausunnot yleisten töiden lautakunnal-
ta, rakennuslautakunnalta, liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnalta, 
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymältä, ympäristölautakunnalta ja 
kiinteistölautakunnalta. Lausunnot ilmenevät päätöshistoriasta ja liitteis-
tä.

Saadut lausunnot ovat yleisesti suunnitelmaa tukevia ja huomautukset 
koskevat asioita, jotka on mahdollista ottaa huomioon jatkosuunnitte-
lussa. HKL on kiirehtinyt suunnitelman hyväksymistä, jotta liikenne-
suunnitelmaan liittyvä suurin menoerä eli raiteiden siirrot ja korjaustyöt 
saadaan mahdutettua lähivuosien investointisuunnitelmiin. Kiinteistö-
lautakunnan huomiot liikenteellisten vaikutusten ja muiden vaikutusten 
arvioinnista on mahdollista tehdä katusuunnittelun yhteydessä.

Kunnan asukkaan aloite

Asiaan liittyy 11.11.2015 kaupungille jätetty kunnan asukkaan aloite 
"Pyöräkaista Hämeentielle". Sen on allekirjoittanut yli 2 % Helsingin ää-
nioikeuteutuista asukkaista, joten aloite tulee käsitellä valtuustossa 
kuuden kuukauden kuluessa aloitteen jättämisestä. Asiallisesti aloite 
saa ratkaisun nyt käsittelyssä olevan asian yhteydessä.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös syntyi äänestyksen jälkeen ää-
nin 5-4. Äänestys ilmenee päätöshistoriasta.

Esittelijä
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Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Piirustus 6511-1
3 Piirustus 6512-7
4 Hämeentien liikennesuunnitelma - raportti
5 Vuorovaikutusraportti
6 Rakennuslautakunnan lausunto
7 HSLn lausunto internet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.04.2016 § 325

HEL 2014-002244 T 08 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Hämeentien, Viidennen linjan ja 
Haapaniemenkadun liikennesuunnitelman kaupunkisuunnitteluviraston 
liikennesuunnitteluosaston piirustusten 6511-1 ja 6512-7 mukaisina jat-
kosuunnittelun pohjaksi.

Käsittely

11.04.2016 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Palautusehdotus:
Lasse Männistö: Esitän, että asia palautetaan valmisteltavaksi saman-
sisältöisen palautusesityksen mukaisesti, kuin kaupunkisuunnittelulau-
takunnassa hävinnyt kanta.

Kannattaja: Arja Karhuvaara

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jatka-
mista.
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Hylkäysehdotus:
Mika Raatikainen: Tehty Hämeentien, Haapaniemenkadun ja Viiden-
nen linjan
liikennesuunnitelma toteutuessaan varsin todennäköisesti haittaa lii-
kennettä enemmän kuin hyödyttää. Suunnitelma on toteutuessaan se-
kä kallis että hyödytön.

Mika Raatikaisen hylkäysehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Äänestys:

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Lasse Männistön palautusehdotuksen mukaan

Jaa-äänet: 10
Jorma Bergholm, Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Silvia Modig, 
Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Mir-
ka Vainikka, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 5
Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, Mika Raatikainen, Tatu Rauhamäki, 
Laura Rissanen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 10 - 5.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

04.04.2016 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 25.02.2016 § 88
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Lausunto
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Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle 11. kaupunginosan 
(Kallio) ja 10. kaupunginosan (Sörnäinen) alueelle sijoittuvasta Hä-
meentien ym. liikennesuunnitelmasta seuraavan lausunnon:

Taustaa

Helsingin strategiaohjelman 2013 - 2016 yhtenä tavoitteena on kestä-
vän liikkumisen edistäminen lisäämällä kävelyn, pyöräilyn ja joukkolii-
kenteen osuutta liikenteestä. Tavoitteeseen tähtääviin toimenpiteisiin 
sisältyvät mm. jalankulku- ja pyöräilyverkostojen jatkuvuuden paranta-
minen sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn osuutta nostavien 
hankkeiden priorisointi.

Hämeentielle on suunniteltu kantakaupungin tavoiteverkon mukaiset 
yksisuuntaiset pyörätiet sekä bussi- ja raitioliikennettä sujuvoittavat jär-
jestelyt. Muutos edellyttää henkilöautoliikenteen läpiajon rajoittamista 
Hakaniemen torin ja Helsinginkadun välisellä osuudella.

Suunnitelma

Hämeentien liikenne Hakaniemen ja Helsinginkadun välillä on suunni-
teltu siten, että kadun reunoilla rakennusten vieressä on jalkakäytävät, 
niiden vieressä reunakivellä ajoradasta ja jalkakäytävästä erotellut pyö-
rätiet sekä pyörätien vieressä yhdet autokaistat, jossa kulkevat bussit, 
taksit sekä tontti- ja huoltoliikenne. Kadun keskellä on rakenteellisesti 
eroteltu raitiotie, joka nopeuttaa ja edesauttaa häiriötöntä kulkua.

Pyöräliikenteelle on suunniteltu ajoradasta ja jalankulusta reunakivellä 
erotellut yksisuuntaiset pyörätiet. Pyöräliikenteen rakenteellinen erotte-
lu jalankulusta turvaa jalankulkijalle miellyttävän katuympäristön.

Hämeentien henkilöautoliikenteen läpiajo estetään Hakaniemen ja Sör-
näisten välillä, mutta jokaiselle kiinteistölle pääsy autolla on edelleen 
mahdollista. Läpiajon poistaminen Hämeentieltä vähentää henkilöauto-
liikenteen määrää kadulla riittävästi, jotta bussit, taksit ja muu mootto-
riajoneuvoliikenne voivat jakaa saman kaistan.

Suunnitelman myötä pysäköintijärjestelyjä muutetaan. Kaikkiaan asu-
kaspaikkojen määrä kasvaa viidellä ja asiointipaikat vähenevät 21:llä. 
Asukaspaikkoja voi toisaalta käyttää myös asiointiin.

Huoltoliikenteelle muodostetaan aikaisempaa paremmat edellytykset 
toimia suunnittelualueella. Suunnitelmassa 12 metriä pitkiä lastauspaik-
koja on seitsemän enemmän kuin nykyisin ja ne sijaitsevat aikaisem-
paa tasaisemmin Hämeentien varrella. Kauppahallin huoltoliikenne hoi-
detaan Hakaniemen torikadun kautta.

Vaikutukset
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Suunnitelma parantanee jalankulun edellytyksiä, joskin kapeimmilla ka-
tuosuuksilla joudutaan kaventamaan jalkakäytäviä. Jalankulkijoiden 
etäisyys bussiliikenteestä on nykyistä suurempi, mikä todennäköisesti 
parantaa kadun miellyttävyyttä ja siten muun muassa ravintoloiden ja 
muiden kivijalkaliikkeiden toimintaedellytyksiä sekä Hämeentien varrel-
la asuvien asumisolosuhteita.

Liikennesimulointien perusteella liikennesuunnitelman toteuttamisella ei 
olisi merkittäviä vaikutuksia henkilöautoliikenteeseen aamu- eikä ilta-
päiväruuhkatunnin aikana. Bussiliikenteen on arvioitu nopeutuvan alu-
eella keskimäärin noin 6 %.

Yrityskyselyn tuloksia

Etnografinen tutkimustoimisto Kenno Oy on tehnyt haastattelututkimuk-
sen alueen yrityksille. Tutkimuksen perusteella Hämeentien erityiseksi 
valtiksi koetaan sen sijainti yleisen kulkureitin varrella, joka takaa näky-
vyyttä ja helppoja kulkureittejä liikkeisiin. Erityisesti bussit koetaan tär-
keiksi näkyvyyden kannalta, mutta toisaalta nämä vähentävät suuresti 
viihtyvyyttä alueella. Toisaalta näkyvyys ja sijainti koetaan sellaisiksi 
alueen valteiksi, että ollaan valmiita kestämään puutteita ympäristössä.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että autoilun merkitys asiakkaille on yrittäjien 
keskuudessa osittain ristiriitainen. Toiset näkevät sen tärkeänä, koska 
autoilevien asiakkaiden on helpompi poiketa sisään ja ohiajavat autot li-
säävät näkyvyyttä. Toisaalta osa yrittäjistä ei usko, että asiakkaat saa-
puvat autolla lainkaan tai että ohiajavan autoliikenteen tuoma näkyvyys 
olisi merkittävää. Yrittäjät kokevat alueen katutilan hyvin ahtaana. Tä-
mä ei johdu pelkästään sen fyysisestä kapeudesta, vaan myös siitä, et-
tä jalkakäytävää käyttävät niin monet erilaiset liikkujat, kuten jalankulki-
jat, pyöräilijät sekä huoltoliikenne ja parkkeeratut autot.

Kyselyyn vastanneista Hämeentien yrittäjistä moni on sitä mieltä, että 
alue on hiljentynyt vuosien saatossa. Alueen elinvoimaisuuden tärkein 
kriteeri on heidän mukaansa se, että alue houkuttelee ihmisiä. Yhtäältä 
yrittäjät uskovat, että eläväisempi Hämeentie houkuttelisi sinne enem-
män asiakkaita. Toisaalta he pelkäävät, että radikaalien muutosten 
myötä niin ei käykään.

Huoltoliikenteen sujuvuus aiheuttaa kyselyn mukaan huolta sekä tule-
vaisuuden suunnitelmissa että tämänhetkisessä tilanteessa, koska sille 
on paikoitellen niin vähän tilaa. Nykyisin pyöräilyn alueella koetaan ai-
heuttavan vaaratilanteita sekä jalkakäytävällä että autotiellä. Yleinen 
kokemus on, että asialle on tehtävä jotain, mutta aihe ei kuitenkaan ole 
sydämen asia yrittäjille.

Johtopäätöksiä
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Yhdysvalloissa vastaavalla kadulla tehdyn tutkimuksen perusteella kä-
velijät käyttivät eniten rahaa palveluihin, joukkoliikenteen käyttäjät toi-
seksi eniten ja kolmanneksi pyöräilijät. Vähiten käyttivät henkilöautoili-
jat.

On todennäköistä, että lähialueen asukkaat tuovat suurimman osan os-
tovoimasta alueen yrityksiin. Yritysten menestyessä hyvin heidän vuok-
ranmaksukykynsä yleensä paranee, mikä voi heijastua positiivisesti 
kiinteistöjen arvoihin. Myös asuinolojen paraneminen liikenteen vähen-
tyessä nostaisi todennäköisesti alueen ja asuntojen arvoa. Kaupungilla 
ei kuitenkaan, yleisiä alueita lukuun ottamatta ole, Hämeentien varrella 
maanomistusta, joten mahdollisesta arvonnoususta hyötyisivät käytän-
nössä lähinnä yksityiset kiinteistöjen ja asuntojen omistajat. 

Hakaniemen torin pysäköinti on tälläkin hetkellä parhaiten saavutetta-
vissa Sörnäisten rantatien kautta, joten liikennesuunnitelmalla ei liene 
negatiivisia vaikutuksia torin kaupalliseen kehittämiseen. Joukkoliiken-
teellä torin saavutettavuus paranee entisestään. Kallion ja Sörnäisten 
alueella tulisi tutkia myös alueellisen yksityisen pysäköintilaitoksen to-
teuttamisedellytyksiä, mikä parantaisi katutilan viihtyvyyttä ja Lintulah-
den alueen yritysten toimintaedellytyksiä.

Kiinteistölautakunta pitää liikennesuunnitelmaluonnoksen tavoitteita 
kannatettavina. Kiinteistölautakunta pitää kuitenkin tärkeänä, että jatko-
suunnittelussa tutkitaan ja arvioidaan tarkasti esitetyn suunnitelman 
heijastevaikutukset muuhun katuverkkoon ja Esim. Hakaniemen torin 
alueen elinvoimaisuuteen. Tällöin tulee kiinnittää huomiota muun ohella 
esim. Sörnäisten rantatien ja Kalasataman alueen suunnitellun maan-
käytön kehityssuuntiin.  Kiinteistölautakunta pitää edelleen tärkeänä, 
että liikennesuunnitelman jatkosuunnittelun yhteydessä selvitetään ja 
esitetään ne toimenpiteet, joilla mahdolliset negatiiviset heijastevaiku-
tukset voidaan minimoida.

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Hanneli Alho, kiinteistölakimies, puhelin: 310 64159

hanneli.alho(a)hel.fi
Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 18.02.2016 § 34

HEL 2014-002244 T 08 00 00

Lausunto
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti antaa seuraavan lausun-
non kaupunginhallitukselle:

Liikennesuunnitelman lähtökohdissa on huomioitu liikennelaitos -liike-
laitoksen näkökulmasta raitioliikenteen kehittämistavoitteet. Kehittämis-
tavoitteista molemmissa suunnitelman vaihtoehdoissa on huomioitu su-
juvuus, luotettavuus, häiriöttömyys ja raitioliikenteen nopeuttamistavoi-
te. 

Vaihtoehtovertailussa kahden eri vaihtoehdon A ja B välillä merkittävin 
hyöty matkustajan näkökulmasta on havaittavissa vaihtoehto A:ssa. 
Kyseisessä vaihtoehdossa nousevat esille myös selkeästi raitioliiken-
teen kehittämistavoitteista liikenteen nopeutuminen sekä luotettavuus. 
Leveämmät kaistat lisäävät häiriöttömyyttä ja luotettavuutta sekä mah-
dollistavat nopeamman ajon ja pienemmät kustannukset. Luotettavuus 
ja häiriöttömyys ovat oleellinen osa joukkoliikenteen houkuttelevuuden 
näkökulmasta. Helsingin yleiskaavaehdotus sisältää ajatuksen kaupun-
kibulevardeista, joilla merkittävä osa tiivistyvän kaupungin liikennevir-
rasta kulkee nopeita raitioteitä pitkin. Edellytys sille, että kaupunkibule-
vardit vastaavat näitä tavoitteita, on raitioliikenteen nopeus ja luotetta-
vuus. Raitioliikenteen kaistojen riittävä leveys on välttämätön lähtökoh-
ta nopealle, luotettavalle ja palvelukykyiselle raitioliikenteelle. Hämeen-
tien raitiotien nopeus ja luotettavuus ovat keskeinen edellytys myös 
Malmin lentokenttäalueen tärkeäksi säteittäiseksi yhteydeksi suunnitel-
lun Lahdenväylän suuntaisen raitiotien palvelukyvylle.

Liikennesuunnitelman vaihtoehto A:ssa on huomioitu tärkeimmät raitio-
liikenteen kehittämistavoitteet siten, että kyseinen vaihtoehto on myös 
HKL:n näkökulmasta paras vaihtoehto.

Liikennesuunnitelman toteutumisen osalta HKL toivoo ajankohdan var-
mistuvan mahdollisimman pikaisesti. Suunnitelman toteuttamisaikatau-
lulla on merkittävä vaikutus siihen, että Hämeentien raitiotiekiskojen 
huoltotoimet ja korvausinvestoinnit voidaan aikatauluttaa HKL:n toimin-
tasuunnitelmiin ja investointiohjelmiin kokonaistaloudellisesti edullisesti 
niin, että ne yhteensovitetaan hyvin Hämeentien suunnitelman toteutta-
misaikatauluun.

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Markus Keisala, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35838

markus.keisala(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 16.02.2016 § 74
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Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Ympäristölautakunnan mielestä Hämeentien liikennesuunnitelma to-
teuttaa hyvin sekä Helsingin strategiaohjelman että Liikenteen kehittä-
misohjelman tavoitteita kestävän liikkumisen edistämisessä. Hämeen-
tien muuttamisella osaksi pyöräilyn pääverkkoa voidaan parantaa pyö-
räilyn edellytyksiä ja sujuvoittaa pyöräliikennettä. Liikennesuunnitelman 
toteuttaminen vähentää liikennemääriä, mikä parantaa myös myös ka-
tuympäristön ilmanlaatu- ja melutilannetta.

Hämeentien läpiajoliikenne siirtyy pääosin Sörnäisten rantatielle. Tämä 
edellyttää ilman epäpuhtaus- ja melupäästöjen lisääntymisen huomioi-
mista kaavoituksessa ja uusien rakennusten suunnittelussa. Haittojen 
lieventämiseksi on tarpeen pyrkiä myös vähentämään liikennemääriä 
mm. joukkoliikennettä ja ajoneuvoliikenteen hinnoittelua kehittämällä.

Ilmanlaatu ja melu

Hämeentie on yksi Helsingin vilkasliikenteisistä katukuiluista, joissa 
EU:n ilmanlaatudirektiivissä typpidioksidille asetettu vuosiraja-arvo ylit-
tyy. Myös hengitettävien hiukkasten vuorokausiraja-arvon ylittyminen 
on mahdollista epäsuotuisissa sääoloissa. Ilmanlaatua heikentävät eri-
tyisesti kadun autoliikenne, suuri raskaan liikenteen osuus sekä kadun 
kuilumainen rakenne, joka heikentää epäpuhtauksien laimenemista. Lii-
kenne aiheuttaa alueelle myös merkittäviä meluhaittoja.

Hämeentiellä on ollut HSY:n siirrettävä ilmanlaadun mittausasema vii-
meksi vuonna 2014. Tuolloin typpidioksidin (NO2) vuosipitoisuus oli 45 
μg/m3, kun sallittu vuosiraja-arvo on 40 μg/m3.  NO2-pitoisuudet ovat 
viime vuosina laskeneet jonkin verran, mutta eivät riittävästi. Syynä yli-
tykseen ovat autoliikenteen, etenkin dieselajoneuvojen korkeat type-
noksidipäästöt. Hämeentiellä ylittyivät vuonna 2014 myös WHO:n pien-
hiukkasille antamat ohjearvot. Hiukkasia pidetään terveyshaitoiltaan 
merkittävimpinä ilman epäpuhtauksina.

HSY on tehnyt ilmansuojelusuunnitelman valmistelun yhteydessä mal-
linnuksia  Hämeentien liikennesuunnitelman vaikutuksista kadun ilman-
laatuun. Lähtöoletuksena on kadun autoliikennemäärän väheneminen 
noin 80 %:lla. Muutoksen arvioidaan vähentävän liikenteen typenoksidi-
päästöjä Hämeentiellä noin 28%, jolloin typpidioksidipitoisuuden arvioi-
daan laskevan noin 11%. Muutoksen ansiosta alueen ilmanlaatu para-
nee huomattavasti eikä typpidioksidin vuosiraja-arvon alueella arvioida 
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enää ylittyvän vuonna 2020. NOx-päästöjen ja NO2-pitoisuuden vähe-
neminen jatkuu mallinnusten mukaan edelleen tämän jälkeen.

Suunnitelmaan liittyvän vaikutusarvioinnin mukaan autoliikenteen vähe-
neminen laskisi melutasoa noin 2-3 dB, mikä vastaa lähes liikennemää-
rän puolittumista.

Liikenteen siirtyminen Sörnäisten rantatielle nostaa liikenteen päästöjä 
siellä. Tämä nostaa myös typpidioksidipitoisuuksia Sörnäisten rantatiel-
lä, jolla ilmanlaadun raja-arvot voivat jatkossa ylittyä. Taloudelliset oh-
jauskeinot ovat HSY:n mallinnusten ja muiden tutkimusten mukaan 
osoittautuneet tehokkaaksi keinoksi vähentää liikennemääriä ja liiken-
teen päästöjä, jolloin myös ilmanlaatu paranee. Yleiskaavan liikennejär-
jestelmän lähtökohtana on, että entistä parempi kestävien kulkumuoto-
jen palvelutaso, tiiviimpi kaupunkirakenne sekä liikenteen hinnoittelun 
uudistaminen vaikuttavat liikkumistottumuksiin. Kaupunkibulevardien 
seudullisten vaikutusten arvioinnin lähtöoletuksen mukaan seudulla on 
käytössä ajoneuvoliikenteen hinnoittelu. 

Ilmanlaadun paraneminen Hämeentiellä vähentää asukkaiden ja alu-
eella liikkuvien ihmisten altistumista ilmansaasteille. Kadunvarren ra-
kennuskanta on pääosin varsin vanhaa, eikä sen suunnittelussa siten 
ole voitu huomioida kasvaneen liikenteen haittojen torjuntaa riittävästi. 
Katukuiluissa ilmansaasteista aiheutuva terveyshaitta on arvion mu-
kaan liikennemäärästä ja sujuvuudesta riippuen moninkertainen verrat-
tuna avoimien väylien varteen. Vanhoissa rakennuksissa on vähem-
män mahdollisuuksia parantaa sisäilman laatua kuin uusissa rakennuk-
sissa. Sörnäisten rantatien varren täydennysrakentamisen suunnitte-
lussa on mahdollista suunnitteluratkaisuin vähentää altistumista sekä il-
man epäpuhtauksille että melulle, jolloin terveys- ja viihtyisyyshaitat  
asukkaille pienenevät.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Outi Väkevä, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31516

outi.vakeva(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 09.02.2016 § 58

HEL 2014-002244 T 08 00 00

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon:
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Liikennesuunnitelma on laadittu yhteistyössä rakennusviraston kanssa. 
Rakennusvirasto on teettänyt samanaikaisesti liikennesuunnittelun 
kanssa teknisen yleissuunnitelman. 

Rakennuskustannukset on arvioitu hankeosalaskennalla teknisen yleis-
suunnitelman laatimisen yhteydessä. Kadun rakentamista koskevat 
kustannusarviot ovat alustavia ja tarkentuvat katusuunnitelman laatimi-
sen yhteydessä. 

Toteutuksen ajankohdasta päätetään talousarvion ja investointiohjel-
man käsittelyn yhteydessä. Liikennesuunnitelman hyväksymisen jäl-
keen ja teknisen yleissuunnitelman pohjalta voidaan aloittaa katusuun-
nitelman laatiminen vuonna 2016. Toteutus on mahdollista aloittaa lop-
puvuodesta 2017 ja parannustyöt valmistuisivat vuonna 2019.

Kadun parantamisen yhteydessä toteutetaan laajamittaiset saneerauk-
set vesijohdoille, viemäreille, kaasu- ja kaukolämpöjohdoille sekä säh-
kö- ja tietoliikennekaapelille. Myös raitiotiealue kiskoineen uusitaan.

Pysäkkijärjestelyistä ja pyöräteistä johtuen joudutaan poistamaan kaksi 
metron sisäänkäyntiä Sörnäisissä. Muutostöiden kustannuksista ei ole 
vielä laadittu kustannusarvioita. Sörnäisten metroaseman sisäänkäyn-
tien ja kansirakenteiden korjaustyöt tulee toteuttaa ennen kadun pinta-
rakennetöitä.

Hanke on toteutettava ”Yhteinen kunnallistekninen työmaa”-sopimuk-
sen periaatteiden mukaisesti. Toteutukseen on osapuolten varattava 
riittävät resurssit. 

Käsittely

09.02.2016 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Terhi Koulumies: Hämeentien liikennesuunnitelma pitäisi arvioida ja 
laatia uudestaan sellaiseksi, ettei ratkaisu rajoita henkilöautoliikenteen 
läpikulkua kadulla.

Vastaehdotus raukesi kannattamattomana. Terhi Koulumies jätti pää-
töksestä vastaehdotuksensa mukaisen eriävän mielipiteen.

Eriävä mielipide:

Terhi Koulumies: Hämeentien liikennesuunnitelma pitäisi arvioida ja 
laatia uudestaan sellaiseksi, ettei ratkaisu rajoita henkilöautoliikenteen 
läpikulkua kadulla.

Esittelijä
osastopäällikkö
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Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Juha Väätäinen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38547

juha.vaatainen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 08.12.2015 § 393

HEL 2014-002244 T 08 00 00

Hankenro 0926_13

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Hä-
meentien, Viidennen linjan ja Haapaniemenkadun liikennesuunnitelmat 
hyväksytään liikennesuunnitteluosaston piirustusten 6511-1 ja 6512-7 
mukaisina. Kaupunkisuunnittelulautakunta edellytti myös, että niiden 
katujen joihin Hämeentieltä poistuva liikenne siirtyy tai muuten vaikut-
taa, erityisesti Itäväylä-Junatie-Teollisuuskatu reitin, liikenteen sujuvuus 
huomioidaan alueen jatkosuunnittelussa riittävällä tasolla.

Käsittely

08.12.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Palautusehdotus:
Matti Niiranen: Palautusehdotus, Niiranen Matti 
 Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää palauttaa Hämeentien, Haapa-
niemenkadun ja Viidennen linjan liikennesuunnitelman uudelleen val-
misteltavaksi siten, että: 
-  suunnitelma toteutetaan kun Kalasataman liikennejärjestelyt ovat val-
miit, Hanasaaren voimalaitosalueen uudisrakentamisen sekä mm. 
Kruununsiltojen ja Hakaniemensillan rakentamisen aikataulut ja suunni-
telmat ovat valmiit.
- selvitetään nyt esitettyä tarkemmin mm. Sörnäisten tunnelin vaikutuk-
set liikenteen sujuvuuteen, mahdolliset toimet poikittaisliikenteen suju-
vuuden parantamiseksi sekä Jokeri 0-linjan toimivuus.

Kannattaja: Tom Packalén

Vastaehdotus:
Jape Lovén: Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää kaupunginhallituk-
selle, että Hämeentien, Viidennen linjan ja Haapaniemenkadun liiken-
nesuunnitelmat hyväksytään liikennesuunnitteluosaston piirustusten 
6511-1 ja 6512-7 mukaisina. Kaupunkisuunnittelulautakunta edellyttää 
myös, että niiden katujen joihin Hämeentieltä poistuva liikenne siirtyy 
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tai muuten vaikuttaa, erityisesti Itäväylä-Junatie-Teollisuuskatu reitin, 
liikenteen sujuvuus huomioidaan alueen jatkosuunnittelussa riittävällä 
tasolla.

Kannattaja: Osmo Soininvaara

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Palautusehdotus, Niiranen Matti 
 Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää palauttaa Hämeentien, Haapa-
niemenkadun ja Viidennen linjan liikennesuunnitelman uudelleen val-
misteltavaksi siten, että: 
-  suunnitelma toteutetaan kun Kalasataman liikennejärjestelyt ovat val-
miit, Hanasaaren voimalaitosalueen uudisrakentamisen sekä mm. 
Kruununsiltojen ja Hakaniemensillan rakentamisen aikataulut ja suunni-
telmat ovat valmiit.
- selvitetään nyt esitettyä tarkemmin mm. Sörnäisten tunnelin vaikutuk-
set liikenteen sujuvuuteen, mahdolliset toimet poikittaisliikenteen suju-
vuuden parantamiseksi sekä Jokeri 0-linjan toimivuus.

Jaa-äänet: 5
Pekka Buttler, Jape Lovén, Outi Silfverberg, Osmo Soininvaara, Heta 
Välimäki

Ei-äänet: 4
Michael Berner, Matti Niiranen, Tom Packalén, Risto Rautava

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä  esittelijän ehdotus voitti  äänin  5-4.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää kaupunginhallituk-
selle, että Hämeentien, Viidennen linjan ja Haapaniemenkadun liiken-
nesuunnitelmat hyväksytään liikennesuunnitteluosaston piirustusten 
6511-1 ja 6512-7 mukaisina. Kaupunkisuunnittelulautakunta edellyttää 
myös, että niiden katujen joihin Hämeentieltä poistuva liikenne siirtyy 
tai muuten vaikuttaa, erityisesti Itäväylä-Junatie-Teollisuuskatu reitin, 
liikenteen sujuvuus huomioidaan alueen jatkosuunnittelussa riittävällä 
tasolla.
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Jaa-äänet: 3
Michael Berner, Matti Niiranen, Risto Rautava

Ei-äänet: 6
Pekka Buttler, Jape Lovén, Tom Packalén, Outi Silfverberg, Osmo Soi-
ninvaara, Heta Välimäki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä  jäsen Lovénin vastaehdotus  voitti äänin 
6-3.

Matti Niiranen: Eriävä mielipide, Niiranen Matti 
 Katson, että Hämeentien, Haapaniemenkadun ja Viidennen linjan lii-
kennesuunnitelma ei ole kiireellinen, vaan se tulisi käsitellä sitten kun 
-   Kalasataman liikennejärjestelyt ovat valmiit ja Hanasaaren voimalai-
tosalueen uudisrakentamisen sekä mm. Kruununsiltojen ja Hakanie-
mensillan rakentamisen aikataulut ja suunnitelmat ovat valmiit.
-   mm. Sörnäisten tunnelin vaikutukset liikenteen sujuvuuteen, mahdol-
liset toimet poikittaisliikenteen sujuvuuden parantamiseksi sekä Jokeri 
0-linjan toimivuus on selvitetty tarkemmin.
Toisin kuin valmistelussa on perusteluina annettu ymmärtää Hämeen-
tien raitiotiekiskot on tarpeen uudistaa vain osittain vasta 2020-luvun al-
kupuolelta lukien. Keskimäärin linjan eri osuuksien ratametreillä elin-
kaarta on jäljellä 8,75 vuotta.

Eriävään mielipiteeseen yhtyivät: Risto Rautava, Michael Berner, Tom 
Packalén

01.12.2015 Pöydälle

24.11.2015 Pöydälle

17.11.2015 Pöydälle

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Taneli Nissinen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37447

taneli.nissinen(a)hel.fi
Niko Palo, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37220

niko.palo(a)hel.fi
Anna Pätynen, liikenneinsinööri, liikenteen toimivuustarkastelut, puhelin: 310 37110

anna.patynen(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2016 72 (303)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/7
27.04.2016

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

Jari Rantsi, liikenneinsinööri, ympäristövaikutukset, puhelin: 310 37215
jari.rantsi(a)hel.fi

Hanna Strömmer, liikenneinsinööri, liikenneturvallisuus, puhelin: 310 37106
hanna.strommer(a)hel.fi
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§ 111
Jätkäsaaren Bunkkerista järjestetyn toteutuskilpailun lopputulok-
seen perustuvan hankekokonaisuuden hyväksyminen

HEL 2014-008155 T 10 03 09

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

A

oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Jätkäsaaren Bunkkerin toteu-
tuskilpailun voittajan SRV Rakennus Oy:n kanssa yhtiön tekemän tar-
jouksen mukaisesti Bunkkeria koskevat toteutussopimuksen, kiinteistö-
kaupan esisopimuksen ja sen mukaisen lopullisen kiinteistökaupan.

Tarjouspyyntö on liitteenä 1, sen mukainen 1.4.2016 päivätty tarjouskir-
je liitteenä 2, toteutussopimusluonnos liitteenä 3 ja kiinteistökaupan esi-
sopimus liitteenä 4.

Toteutussopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen mukaisella lo-
pullisella kiinteistökaupalla yhtiölle tai sen määräämälle myydään Hel-
singin kaupungin 20. kaupunginosan (Jätkäsaari) korttelin nro 20811 
ohjeellinen tontti nro 2 (noin 8 588 m²:n suuruinen määräala kiinteistös-
tä 91-20-9909-100) ja sillä oleva Bunkkeri-rakennus. 

Kauppahinta on 22 711 000 euroa. Kauppahintaa tarkistetaan vuotui-
sella kahden (2) prosentin korotuksella Bunkkerin toteutuskilpailun tar-
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jousten viimeisen jättämispäivän (1.4.2016) ja lopullisen kauppakirjan 
allekirjoituspäivän väliseltä ajalta.

Kiinteistölautakunta oikeutetaan tekemään kauppakirja kiinteistökaupan 
esisopimuksessa sanotuin ja muuten kaupungin tavanomaisin ehdoin.

Kiinteistöviraston hallinto-osasto oikeutetaan tekemään sopimuskoko-
naisuus huomioiden vähäisiä muutoksia ja tarkennuksia toteutussopi-
mukseen, kiinteistökaupan esisopimukseen sekä lopulliseen kiinteistön 
kauppakirjaan. 

B

hyväksyä liitteenä 5 olevan Jätkäsaaren Bunkkeriin vuokratiloiksi ra-
kennettavien liikunta- ja uimahallitilojen hankesuunnitelman siten, että 
hankkeen enimmäislaajuus on 18 915 bruttoneliömetriä ja 13 080 huo-
neistoneliömetriä.

Kiinteistöviraston tilakeskus oikeutetaan samalla tekemään liitteenä 6 
olevan vuokrasopimusluonnoksen ja vastuunjakotaulukon mukainen 
vuokrasopimus liikunta- ja uimahallitiloista hankesunnitelman ja siihen 
liittyvän SRV Rakennus Oy:n pääomavuokrista tekemän tarjouksen 
mukaisesti 25 vuoden määräajaksi.

Tarjouksen mukaan liikuntatilojen vuokra on 18,00 euroa huoneistone-
liömetriltä kuukaudessa ja uimahallitilojen 25,00 euroa huoneistoneliö-
metriltä. Pääomavuokra pääomitettuna kiinteälle 25 vuoden vuokra-
ajalle on yhteensä noin 47,7 miljoonaa euroa. Tilakeskus on oikeutettu 
vuokraamaan nämä tilat edelleen liikuntavirastolle samoin ehdoin ja 
vuokrin lisättynä 0,50 euroa neliömetriltä maksettavalla kuukausittaisel-
la asiantuntijapalkkiolla. Pääomavuokran määrä on sidottu elinkustan-
nusindeksiin (1951:10=100) ja määritelty pitäen perusindeksinä tammi-
kuun 2016 indeksipistelukua.

Tiivistelmä

Jätkäsaaren Bunkkerin toteutuskilpailun tavoitteena on ollut löytää Jät-
käsaaren maamerkkirakennukselle uusi omistaja, joka kehittää ja suun-
nittelee Bunkkeriin monipuolisen tilakokonaisuuden ja toteuttaa raken-
nukseen kaupungin tarvitsemat liikuntatilat kaupungin antamaan mää-
räaikaan 31.5.2019 mennessä kaupungin kannalta kokonaistaloudelli-
sesti edullisella tavalla. Tästä on saatu SRV Rakennus Oy:ltä tarjous 
1.4.2016.

Kaupunki sitoutuu tekemään mainituista, mm. koulujen käyttöön tule-
vista liikuntatiloista ja uimahallista vuokrasopimuksen liikuntaviraston ja 
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opetusviraston käyttöön 25 vuodeksi. Liikuntalautakunta puoltaa Bunk-
kerin vuokratilojen hankesuunnitelmaa.

Kilpailuehdotuksen toteuttamiseksi tarvittavaa asemakaavamuutosta 
on valmisteltu toteuttamiskilpailun rinnalla ajan säästämiseksi, jotta 
vuokratilat saataisiin koulujen käyttöön koulujen toiminnan alkamiseen 
mennessä. Asemakaavamuutosehdotus hyväksyttiin kaupunkisuunnit-
telulautakunnassa 16.2.2016 ja asemakaavamuutos on nähtävillä 
22.4.2016 saakka. Asemakaavamuutosehdotuksen kartta on liitteenä 
7.

Kaikki liikuntatilat on suunniteltu liikuntaviraston hyväksymän tilaohjel-
man mukaisesti. Kaupungin antamat energiatehokkuustavoitteet ylite-
tään. Kilpailuehdotus täyttää hankekokonaisuudelle asetetut toiminnalli-
set, taloudelliset, aikataululliset ja kaupunkikuvalliset tavoitteet. Tar-
jouksen sisältämä viitesuunnitelma edustaa korkealaatuista arkkiteh-
tuuria.

Esittelijän perustelut

Jätkäsaaren Bunkkerin toteutuskilpailulla on etsitty toteuttajaa kaupun-
gin kannalta kokonaistaloudellisesti, toiminnallisesti ja aikataulullisesti 
sekä kaupunkikuvallisesti toteuttamiskelpoiselle ratkaisulle Jätkäsaaren 
maamerkkirakennuksen uudeksi käytöksi. Kun lähtökohdaksi kaupun-
gin toimesta on asetettu, että Bunkkeri-rakennus ainakin osittain säilyy 
hahmona paikallaan, kilpailu on ollut perusteltua järjestää rakennuksen 
parhaaksi mahdolliseksi hyödyntämiseksi niin, ettei kiinteistön kehittä-
minen kuormita kaupungin investointibudjettia.

Bunkkerin kaksivaiheisen toteuttamiskilpailun järjestämisestä ja raken-
nusoikeuden vähimmäismyyntihinnoista päätettiin kaupunginvaltuus-
tossa 26.11.2014 (366 §). Toteutuskilpailun ensimmäisestä vaiheesta, 
kilpailuun osallistujien valinnasta ja kilpailun jatkamisesta päätettiin kiin-
teistölautakunnassa 28.4.2015 (186 §). Tarjouspyyntö lähetettiin 
8.1.2016 ja 3.2.2016 saatiin ehdollinen tarjous. Tarjouksen ehdollisuu-
den vuoksi ja hankintamenettelyn määrämuotojen noudattamiseksi kiin-
teistölautakunnassa 25.2.2016 (75 §) päätettiin hankinnassa siirtyä 
neuvottelumenettelyyn. Neuvotteluvaiheen jälkeen pyydettiin tarjousta 
29.3.2016 ja saatiin lopullinen tarjous 1.4.2016.

Sataman entisen kappaletavaravaraston, ”Bunkkerin” muuttamista uu-
teen käyttöön on selvitetty vuodesta 2000 lähtien useissa vaiheissa. 
Rakennukseen oli alun perin tarkoitus sijoittaa liikuntatoimen tilojen li-
säksi opetustoimen tiloja, mutta tästä on sittemmin luovuttu. Koska 
kaupungin oma käyttö rajoittuu tulevaisuudessa vain rakennuksen alim-
piin kerroksiin, muulle rakennukselle oli etsittävä uusi käyttötarkoitus ja 
kokonaisuudelle yksityinen toteuttaja.
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Kiinteistövirasto ja kaupunkisuunnitteluvirasto ovat todenneet, että 
Bunkkeriin (nykyisellään noin 38 800 m²) on mahdollista toteuttaa asu-
mista noin 20 000 k-m² ja muuta kerrosalaa (mm. liikuntatilat, uimahalli 
ja kaupallisia palveluita) noin 16 000 k-m². Bunkkerin kerroksia voidaan 
purkaa liikuntatilojen ja asuinrakentamisen tieltä.

Kilpailun yhtenä ehtona on ollut velvoite liikuntatilojen toteuttamisesta 
31.5.2019 mennessä. Aikataulu perustuu Jätkäsaaren peruskoulun ra-
kentamisaikatauluun, joka talousarviossa 2016 ja taloussuunnitelmassa 
2016 - 2018 on ajoitettu vuosille 2018 - 2019. Väestöennusteet tukevat 
tätä aikataulua. Koulujen yhteyteen ei ole budjetoitu eikä kaavoitettu 
omia liikuntatiloja, vaan vuonna 2009 vahvistuneen asemakaavan mu-
kaan koulujen liikuntatilojen on tarkoitus sijaita Bunkkerissa.

Liikuntatilat ja uimahalli toteutetaan Bunkkerin toteutuskilpailun voitta-
jan toimesta ja kaupunki sitoutuu ko. tilojen vuokralaiseksi (tilakes-
kus/liikuntavirasto) pitkäaikaisella, 25 vuoden vuokrasopimuksella.

Investointivaikutukset

Toteuttamiskilpailussa ei jaeta rahapalkintoja tai palkkioita. Toteutta-
miskilpailulla tai sen ratkaisulla ei ole vaikutuksia kaupungin investoin-
tiohjelmaan. Bunkkerin laskennallisen korjausvelan on arvioitu olevan 
35 milj. euroa, joka hankkeen toteutuessa poistuu.

Tulovaikutukset

Saadun tarjouksen mukaan kaupunki saa kiinteistön kauppahintana 
22,711 milj. euroa. Liikuntavirasto arvioi uimahalli- ja liikuntatilojen pää-
sylipputuloiksi 3,0 milj. euroa vuodessa.

Vuokravaikutus ja vaikutus käyttötalouteen

Käyttömenojen suuruudeksi arvioidaan 5,531 milj. euroa vuodessa. 
Pääomavuokran suuruus on saadun tarjouksen mukaan 3,241 milj. eu-
roa vuodessa. Ylläpitovuokraksi arvioidaan 0,8 milj. euroa vuodessa ja 
henkilöstökuluiksi 1,5 milj. euroa vuodessa.

Pääomavuokra pääomitettuna kiinteälle 25 vuoden vuokra-ajalle on yh-
teensä noin 47,7 miljoona euroa.

Vuokrakustannuksiin ja vuokralaiselle kuuluviin ylläpitokustannuksiin 
tulee varautua kiinteistöviraston tilakeskuksen, liikuntaviraston ja ope-
tusviraston käyttötaloutta suunniteltaessa vuodesta 2019 alkaen.

Hankkeen toteutus ja aikataulu:

Bunkkerin toteutuskilpailun aloitus              syksy 2014
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Bunkkerin toteutuskilpailun ratkaisu            kevät 2016

Asemakaavamuutoksen valmistuminen      syksy 2016

Bunkkerin luonnossuunnittelu                     syksy 2015 - kevät 2016

Bunkkerin rakennussuunnittelu                   kesä - syksy 2016

Rakentaminen                                             kevät 2017 - kesä 2019

Liikuntatilojen luovutus vuokralaisille 31.5.2019 mennessä.

Hankkeen poikkeuksellisuuden vuoksi rakennusaikaiseen ja takuuajan 
valvontaan tullaan käyttämään rakennusviraston asiantuntemusta.

Lopuksi

Ehdotus on sisällöltään kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarjouspyyntö 29.3.2016
2 Tarjous 1.4.2016
3 Luonnos toteutussopimukseksi 29.3.2016
4 Kiinteistökaupan esisopimus
5 Hankesuunnitelma 4.1.2016
6 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
7 Liikuntalautakunnan lausunto hankesuunnitelmasta

Oheismateriaali

1 Vipuset - Helsinki ry:n vetoomus 31.3.2016

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
SRV Rakennus Oy Kunnallisvalitus, valtuusto

Liite 1
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Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Liikuntalautakunta
Opetuslautakunta
Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 18.04.2016 § 354

HEL 2014-008155 T 10 03 09

Esitys

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

A

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään 
Jätkäsaaren Bunkkerin toteutuskilpailun voittajan SRV Rakennus Oy:n 
kanssa yhtiön tekemän tarjouksen mukaisesti Bunkkeria koskevat to-
teutussopimuksen, kiinteistökaupan esisopimuksen ja sen mukaisen lo-
pullisen kiinteistökaupan.

Tarjouspyyntö on liitteenä 1, sen mukainen 1.4.2016 päivätty tarjouskir-
je liitteenä 2, toteutussopimusluonnos liitteenä 3 ja kiinteistökaupan esi-
sopimus liitteenä 4.

Toteutussopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen mukaisella lo-
pullisella kiinteistökaupalla yhtiölle tai sen määräämälle myydään Hel-
singin kaupungin 20. kaupunginosan (Jätkäsaari) korttelin nro 20811 
ohjeellinen tontti nro 2 (noin 8 588 m²:n suuruinen määräala kiinteistös-
tä 91-20-9909-100) ja sillä oleva Bunkkeri-rakennus. 

Kauppahinta on 22 711 000 euroa. Kauppahintaa tarkistetaan vuotui-
sella kahden (2) prosentin korotuksella Bunkkerin toteutuskilpailun tar-
jousten viimeisen jättämispäivän (1.4.2016) ja lopullisen kauppakirjan 
allekirjoituspäivän väliseltä ajalta.
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Kiinteistölautakunta oikeutetaan tekemään kauppakirja kiinteistökaupan 
esisopimuksessa sanotuin ja muuten kaupungin tavanomaisin ehdoin.

Kiinteistöviraston hallinto-osasto oikeutetaan tekemään sopimuskoko-
naisuus huomioiden vähäisiä muutoksia ja tarkennuksia toteutussopi-
mukseen, kiinteistökaupan esisopimukseen sekä lopulliseen kiinteistön 
kauppakirjaan. 

B

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä 5 olevan Jätkäsaaren 
Bunkkeriin vuokratiloiksi rakennettavien liikunta- ja uimahallitilojen han-
kesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 18 915 brut-
toneliömetriä ja 13 080 huoneistoneliömetriä.

Kiinteistöviraston tilakeskus oikeutetaan samalla tekemään liitteenä 6 
olevan vuokrasopimusluonnoksen ja vastuunjakotaulukon mukainen 
vuokrasopimus liikunta- ja uimahallitiloista hankesunnitelman ja siihen 
liittyvän SRV Rakennus Oy:n pääomavuokrista tekemän tarjouksen 
mukaisesti 25 vuoden määräajaksi.

Tarjouksen mukaan liikuntatilojen vuokra on 18,00 euroa huoneistone-
liömetriltä kuukaudessa ja uimahallitilojen 25,00 euroa huoneistoneliö-
metriltä. Pääomavuokra pääomitettuna kiinteälle 25 vuoden vuokra-
ajalle on yhteensä noin 47,7 miljoonaa euroa. Tilakeskus on oikeutettu 
vuokraamaan nämä tilat edelleen liikuntavirastolle samoin ehdoin ja 
vuokrin lisättynä 0,50 euroa neliömetriltä maksettavalla kuukausittaisel-
la asiantuntijapalkkiolla. Pääomavuokran määrä on sidottu elinkustan-
nusindeksiin (1951:10=100) ja määritelty pitäen perusindeksinä tammi-
kuun 2016 indeksipistelukua.

Käsittely

18.04.2016 Ehdotuksen mukaan

Asian käsittelyn aikana kuultavina olivat Minna Aarnio ja Jaakko Stauf-
fer. Asiantuntijat eivät olleet läsnä päätöksenteon aikana. 

17.11.2014 Ehdotuksen mukaan

10.11.2014 Pöydälle

03.11.2014 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

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

Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
katri.erroll(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 07.04.2016 § 140

HEL 2014-008155 T 10 03 09

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että 

A

Jätkäsaaren Bunkkerin toteutuskilpailu todetaan ratkaistuksi ja SRV 
Rakennus Oy (Y-tunnus 1728244-6) valitaan kilpailun voittajaksi 
1.4.2016 päivätyn tarjouksen (liite nro 2) mukaisesti.

B

kiinteistölautakunta oikeutetaan tekemään SRV Rakennus Oy:n kanssa 
Jätkäsaaren Bunkkeria koskeva, liitteenä oleva toteutussopimus (liite 
nro 8) ja liitteenä oleva kiinteistökaupan esisopimus (liite nro 6).

C

Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Jätkäsaari) korttelin nro 
20811 ohjeellinen tontti nro 2 (noin 8 588 m²:n suuruinen määräala kiin-
teistöstä 91-20-9909-100) ja sillä oleva Bunkkeri-rakennus myydään 
SRV Rakennus Oy:lle tai sen määräämälle allekirjoitetun toteutussopi-
muksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen mukaisesti sekä kiinteistö-
lautakunta oikeutetaan tekemään kauppakirja kiinteistökaupan esisopi-
muksessa (liite nro 6) sanotuin ehdoin ja kaupungin tavanomaisin eh-
doin siten, että kauppahinta on ennen jäljempänä sanottua korotusta 
22 711 000 euroa.

Kauppahinta muodostuu lisäksi edellä mainittuun kauppahintaan koh-
distuvasta kahden (2) prosentin vuotuisesta korotuksesta Bunkkerin to-
teutuskilpailun tarjousten viimeisen jättämispäivän (1.4.2016) ja kaup-
pakirjan allekirjoituspäivän väliseltä ajalta.

D

kiinteistöviraston hallinto-osasto oikeutetaan tekemään sopimuskoko-
naisuus huomioiden vähäisiä muutoksia ja tarkennuksia päätöskohdan 
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B mukaiseen toteutussopimukseen ja kiinteistökaupan esisopimukseen 
sekä päätöskohdan C mukaiseen lopulliseen kiinteistön kauppakirjaan. 

E

liitteenä oleva Jätkäsaaren Bunkkerin vuokratiloja koskeva hankesuun-
nitelma (liite nro 3) hyväksytään siten, että vuokratilahankkeen enim-
mäislaajuus on 18 915 brm² ja 13 080 htm².

F

kiinteistöviraston tilakeskuksen toimitilapäällikkö oikeutetaan tekemään 
vuokrasopimus Jätkäsaaren Bunkkeriin rakennettavista liikunta- ja ui-
mahallitiloista SRV Rakennus Oy:n 31.3.2016 pääomavuokran määräs-
tä antaman tarjouksen (liite nro 2) mukaisesti hintaan liikuntatilat 18,00 
euroa/htm²/kk ja uimahallitilat 25,00 euroa/htm²/kk sekä vuokraamaan 
kyseessä olevat vuokratilat liikuntavirastolle samoin ehdoin ja vuokrin 
sekä 0,50 euron/m²/kk suuruisella asiantuntijapalkkiolla.

G

Kiinteistölautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta 
heti.

Käsittely

07.04.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Minna Aarnio: Muutan esitystäni seuraavasti:

Päätösehdotuksen G kohta poistetaan niin, että H kohta muuttuu sa-
malla kohdaksi G. 

Esityksen perustelujen kohdan Vuokravaikutus ja vaikutus käyttötalou-
teen viimeinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Hankkeen poikkeuksellisuuden vuoksi rakennusaikaiseen ja takuuajan 
valvontaan tullaan käyttämään rakennusviraston asiantuntemusta.

25.02.2016 Ehdotuksen mukaan

28.04.2015 Ehdotuksen mukaan

02.10.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kiinteistöjen kehittämispäällikkö
Minna Aarnio

Lisätiedot
Minna Aarnio, kiinteistöjen kehittämispäällikkö, puhelin: 310 79531
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minna.aarnio(a)hel.fi
Kristian Berlin, kiinteistölakimies, puhelin: 310 36438

kristian.berlin(a)hel.fi
Juhani Linnosmaa, projektipäällikkö, puhelin: 310 74401

juhani.linnosmaa(a)hel.fi
Otto Virenius, projektipäällikkö, puhelin: 310 70869

otto.virenius(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 26.11.2014 § 366

HEL 2014-008155 T 10 03 09

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
oikeuttaa kiinteistölautakunnan

A

järjestämään Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Jätkäsaari) kort-
telin nro 20811 ohjeellisesta tontista nro 2 ja sillä olevasta Bunkkeri-ra-
kennuksesta tontteineen sen suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi jär-
jestettävän toteutuskilpailun liitteenä 1 olevan alustavan hankekuvauk-
sen pääperiaatteiden mukaisesti. 

B

myymään ja luovuttamaan A-kohdassa tarkoitetun kilpailun voittajalle 
Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Jätkäsaari) korttelin nro 
20811 ohjeellisen tontin nro 2 ja sillä olevan Bunkkeri-rakennuksen liit-
teenä 1 olevan hankekuvauksen 4-luvun mukaisesti ja seuraavin vä-
himmäismyyntihinnoin:

- asuinrakennusoikeus 900 euroa/k-m² 
- liikuntatilojen rakennusoikeus 300 euroa/k-m² 
- toimisto- ja muu rakennusoikeus sekä liike- 

ja myymälätilat  
500 euroa/k-m²

- maanpäällisten ja maanalaisten pysäköinti-   
ja huoltotilojen rakennusoikeus

0 euroa/k-m². 

Esitetyt vähimmäismyyntihinnat on sidottu virallisen elinkustannusin-
deksin (1951=100) pistelukutasoon 1909 (elokuu 2014). Kauppahinta 
määräytyy myyntihetkellä viimeksi julkaistun indeksipisteluvun mukaan 
korjatun yksikköhinnan mukaan.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
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Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
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§ 112
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n käytöstä vapautuvien kiinteis-
töjen kauppa ja kehittäminen

HEL 2016-001787 T 10 01 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään 
liitteen 1 mukaisen kiinteistöjen kauppaa ja kehittämistä koskevan pui-
tesopimuksen ja siinä tarkoitetut kiinteistökaupat sekä mahdolliset kiin-
teistökaupan esisopimukset Merasco Real Estate Ltd Oy:n kanssa yh-
tiön tai tämän perustaman, perustamien tai perustettavien yhtiöiden lu-
kuun seuraavin ja muutoin liitteestä 1 ilmenevien sopimusehtojen mu-
kaisesti:

Puitesopimuksen kohteena ovat Helsingin kaupungin omistamat, nykyi-
sin Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n käytössä olevat kiinteistöt 
osoitteissa:

 Abrahaminkatu 1 - 3, Bulevardi 29 - 31, tontti 477/3, kiinteistötunnus 
91-4-77-3

 Agricolankatu 1 - 3, tontti 11334/8, kiinteistötunnus 91-11-334-8
 Albertinkatu 40 - 42 (Kalevankatu 37 - 43, Eerikinkatu 36), tontti 

475/33, kiinteistötunnus 91-4-75-33
 Onnentie 18, tontti 25899/18, kiinteistötunnus 91-25-899-18
 Sofianlehdonkatu 5, määräala tontista 24948/1, kiinteistötunnus 91-

24-948-1 (ko. kiinteistöstä osa rakennuksesta ja sitä varten muo-
dostettava määräala)

 Tukholmankatu 10, tontti 15526/3, kiinteistötunnus 91-15-526-3.
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Kokonaiskauppahinnan kiinteä osuus on sopimuksen mukaan vähin-
tään 80,9 miljoonaa euroa. Kauppahinnan muuttuva osuus perustuu 
kunkin kiinteistön uuden kaavan salliman rakennusoikeuteen lasketta-
van kerrosalan mukaisen rakennusoikeuden määrän lisääntymiseen ja 
kunkin kiinteistön käyttötarkoituksen muutokseen.

Kauppahinnan kiinteä osuus maksetaan seuraavasti:

Puitesopimuksen allekirjoituksen yhteydessä maksetaan 20,225 miljoo-
naa euroa.

Toinen erä 20,225 miljoonaa euroa maksetaan 31.12.2017 mennessä

Kolmas erä 20,225 miljoonaa euroa maksetaan 31.12.2018 mennessä

Viimeinen erä 20,225 miljoonaa euroa maksetaan 31.12.2019 mennes-
sä.

Tiivistelmä

Kun Metropolian Myllypuron kampus vuosina 2018 - 2019 valmistuu, 
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n käytöstä vapautuu useita Helsin-
gin kaupungin omistamia kiinteistöjä. Kaupunginvaltuuston 5.5.2015 
(120 §) hyväksymän Metropolian Myllypuron kampuksen uudisraken-
nuksen hankesuunnitelman mukaan vapautuvien kiinteistöjen myyntitu-
loilla tullaan osaltaan rahoittamaan uuden Myllypuron kampuksen ra-
kentamista.

Kiinteistövirasto on neuvotellut puitesopimuksen tekemisestä Merasco 
Real Estate Ltd Oy:n kanssa koskien Metropolia Ammattikorkeakoulu 
Oy:ltä vapautuvien kiinteistöjen kauppaa ja kehittämistä. Merasco Real 
Estate Ltd Oy on riippumaton kotimainen kiinteistöjärjestelyjen neuvo-
nantaja, joka etsii ja neuvottelee sopimuksen kohteena oleville kiinteis-
töille loppusijoittajat ja vastaa sopimuksen toteuttamisesta kaupungille.

Puitesopimuksen kohteena ovat Helsingin kaupungin omistamat, nykyi-
sin Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n käytössä olevat kiinteistöt 
osoitteissa:

-  Abrahaminkatu 1 - 3, Bulevardi 29 - 31, kiinteistötunnus 91-4-77-3
-  Agricolankatu 1 - 3, kiinteistötunnus 91-11-334-8
-  Albertinkatu 40 - 42 (Kalevankatu 37 - 43, Eerikinkatu 36), 
   kiinteistötunnus 91-4-75-33
-  Onnentie 18, kiinteistötunnus 91-25-899-18
-  Sofianlehdonkatu 5, kiinteistötunnus 91-24-948-1 
   (ko. kiinteistöstä osa rakennuksesta ja sitä varten muodostettava 
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   määräala) 
-  Tukholmankatu 10, kiinteistötunnus 91-15-526-3.

Edellä mainittujen kiinteistöjen tai niiden osien yhteenlaskettu rakennu-
soikeus joko voimassa olevien asemakaavojen mukaan tai toteutunee-
na on noin 76 500 kerrosalaneliömetriä.

Puitesopimus tehdään seuraavin ehdoin: 

Ostaja ostaa kiinteistöt yhtenä kokonaisuutena.

Puitesopimuksen kohteena olevien kiinteistöjen tai niiden osien yhteen-
laskettu kauppahinta koostuu kiinteästä osuudesta (vähimmäishinta) ja 
muuttuvasta osuudesta. 

Kauppahinnan yhteenlaskettu kiinteä osuus on 80 900 000 euroa.

Kustakin kiinteistöstä tehdään oma kauppakirjansa.

Kauppahinnan kiinteä osuus maksetaan maksuaikataulun mukaan nel-
jässä erässä.

Ensimmäinen kauppahinnan kiinteän osuuden erä, 20 225 000 euroa, 
maksetaan kauppakirjan allekirjoitushetkellä.

Toinen kauppahinnan kiinteän osuuden erä, 20 225 000 euroa, makse-
taan 31.12.2017 mennessä.

Kolmas kauppahinnan kiinteän osuuden erä, 20 225 000 euroa, makse-
taan 31.12.2018 mennessä.

Neljäs kauppahinnan kiinteän osuuden erä, 20 225 000 euroa, makse-
taan 31.12.2019 mennessä.

Ostaja maksaa maksamatta oleville kiinteän osuuden erille yhden pro-
sentin vuotuisen koron kunkin erän maksamiseen asti.

Kauppahinnan muuttuva osuus perustuu kunkin kiinteistön uuden kaa-
van sallimaan rakennusoikeuteen laskettavan kerrosalan mukaisen ra-
kennusoikeuden määrän lisääntymiseen ja/tai käyttötarkoituksen muut-
tumiseen. Muuttuva osuus määräytyy puitesopimuksessa sovittujen eri 
käyttötarkoituksen mukaisten yksikköhintojen perusteella.

Kauppahinnan muuttuva osuus kiinteistöstä maksetaan pääsääntöises-
ti, kun seuraavat edellytykset ovat täyttyneet: 

Kiinteistöä koskeva kaavamuutos tai pysyvä käyttötarkoituksen muu-
tosta koskeva päätös on tullut lainvoimaiseksi, Metropolia Ammattikor-
keakoulu Oy:n kanssa tehdyn vuokrasopimuksen mukainen vuokra-ai-
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ka on päättynyt ja Metropolia on luovuttanut kiinteistön hallinnan osta-
jalle.

Jos kuitenkin yksittäisen kiinteistön kauppahinnan muuttuva osuus 
erääntyy maksettavaksi ennen kuin kaikki edellä mainitut kiinteään 
maksuosuuteen kuuluvat maksuerät ovat erääntyneet, myös maksa-
matta oleva kauppahinnan kiinteä osuus erääntyy samalla maksetta-
vaksi.

Ostaja antaa maksamattoman kauppahinnan kiinteän ja muuttuvan 
osuuden ja muiden puitesopimukseen perustuvien saatavien maksami-
sen vakuudeksi Helsingin kaupungille kiinteistöviraston hallinto-osaston 
hyväksymän vakuuden. Vakuus on voimassa seitsemän vuotta puiteso-
pimuksen allekirjoituksesta lukien.

Myytävät kiinteistöt ovat puitesopimuksen mukaan Metropolia Ammatti-
korkeakoulu Oy:n käytössä nykyisten vuokrasopimusten ehtojen mu-
kaisesti siihen saakka, kunnes kiinteistöt vapautuvat Metropolia Am-
mattikorkeakoulu Oy:n käytöstä Myllypuron kampuksen valmistuttua 
vuosina 2018 - 2019. Ostajalla on kuitenkin oikeus irtisanoa vuokraso-
pimukset siten, että ne päättyvät viimeistään 31.12.2020.

Puitesopimuksen allekirjoituksen yhteydessä Helsingin kaupunki ja os-
taja allekirjoittavat kustakin kiinteistöstä tai sen määräalasta puitesopi-
muksen liitteenä olevan mallin mukaisen kiinteistön kauppakirjan.

Omistus- ja hallintaoikeus kiinteistöihin siirtyvät kauppakirjan allekirjoit-
tamisen yhteydessä. Samassa yhteydessä Helsingin kaupunki siirtää 
hallussaan olevat kiinteistöjä koskevat vuokrasopimukset ja käytön 
kannalta oleelliset muut sopimukset vastuineen ja oikeuksineen ostajal-
le.

Omistusoikeuden siirryttyä ostajalle se ottaa puitesopimuksen mukai-
sesti vastuun kiinteistöjen kehittämisestä ja kantaa siihen sisältyvän 
kaupallisen, teknisen ja muun riskin.

Mikäli yksittäisen kiinteistön kehittäminen puitesopimuksen mukaisesti 
kokonaan estyy, on sekä Helsingin kaupungilla että ostajalla oikeus 
vaatia kyseisen kiinteistön osalta takaisinostokaupan toteuttamista pui-
tesopimuksessa määritellyin ehdoin. Puitesopimuksen allekirjoittamisen 
yhteydessä Helsingin kaupunki ja ostaja allekirjoittavat myös puitesopi-
muksen liitteenä olevan esisopimusmallin mukaisen kiinteistön kaupan 
esisopimuksen, joka koskee kiinteistön takaisinostoa esisopimuksessa 
määritellyllä aikavälillä ja siinä määritellyissä tapauksissa.

Esitetty puitesopimusjärjestely on Helsingin kaupungin kannalta perus-
teltu, sillä puitesopimuksessa ostaja ottaa paitsi teknisen ja taloudelli-
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sen vastuun kaikkien sopimuksen kohteena olevien kiinteistöjen kehit-
tämisestä myös kantaa taloudellisen riskin kiinteistöjen nykykunnosta ja 
kehittämishankkeiden onnistumisesta.

Ostaja maksaa puitesopimuksen mukaisen kauppahinnan kiinteän 
osuuden 80,9 miljoonaa euroa tasaosuuksina 31.12.2019 mennessä, 
jolloin kauppahinnalla voidaan rahoittaa Metropolian Myllypuron kam-
puksen rakentamista. Käytännössä kauppahinnan kiinteästä osuudesta 
huomattava osa maksetaan etukäteen ennen kuin kiinteistöjen kehittä-
mistoimenpiteiden edellyttämät asemakaavan muutokset ovat tulleet 
voimaan. Lisäksi sopimuksen mukaiset maksut tulevat ennen kuin Met-
ropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n toiminta loppuu sopimuksen kohtee-
na olevissa kiinteistöissä.

Sopimuksen perusteella maksettava kauppahinta on vähintään puiteso-
pimuksessa määritelty kauppahinnan kiinteä osuus. Tämä vähimmäis-
kauppahinta on keskimäärin noin 1 060 euroa/rakennusoikeudellinen 
kerrosalaneliömetri. Lisäksi kiinteistöjen kehittämisen aikaansaamasta 
mahdollisesta arvonnoususta ostaja maksaa myöhemmin täysimääräi-
sesti Helsingin kaupungille puitesopimukseen kirjattujen yksikköhinto-
jen mukaisesti.

Kohteiden kauppahinta on Newsec Valuation Oy:n 3.4.2014 päivättyjen 
arviokirjojen ja 15.2.2016 päivätyn arviolausunnon perusteella kohtei-
den sijainti ja käyttötarkoitus huomioon ottaen käyvän hintatason mu-
kainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy keskittää 25.11.2011 päivätyn ti-
lastrategiansa mukaan toimintansa pääkaupunkiseudulla neljälle kam-
pukselle, jotka tulevat sijaitsemaan Helsingin Myllypurossa ja Arabian-
rannassa, Espoon Leppävaarassa sekä Vantaan Myyrmäessä. Samas-
sa yhteydessä Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy luopuu muista tällä 
hetkellä käytössään olevista Helsingin kaupungin omistamista kiinteis-
töistä. Helsingin kaupunginhallitus antoi lausunnon tilastrategiasta 
25.6.2012 (771 §).

Käsitellessään Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n kampusratkaisua 
24.6.2013 (741 §) kaupunginhallitus kehotti kiinteistövirastoa yhteis-
työssä kaupunkisuunnitteluviraston sekä talous- ja suunnittelukeskuk-
sen kanssa selvittämään ja valmistelemaan Metropolia Ammattikorkea-
koulu Oy:n käytössä tällä hetkellä olevien Helsingin kaupungin omista-
mien kiinteistöjen kehittämismahdollisuuksia. 
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Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 5.5.2015 (120 §) Metropolian 
Myllypuron kampuksen uudisrakennuksen hankesuunnitelman enim-
mäishinnaltaan 165 miljoonaa euroa (alv. 0 %). Hankesuunnitelman 
mukaan rakennus tulee Helsingin kaupungin omistaman kiinteistöosa-
keyhtiön omistukseen. Kiinteistöosakeyhtiö myös toteuttaa hankkeen. 
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n käytössä olevien kiinteistöjen 
myyntituloilla tullaan osaltaan rahoittamaan Myllypuron kampuksen ra-
kentamista.

Kun Metropolian Myllypuron kampus valmistuu vuosina 2018 - 2019, 
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy on saanut toimintansa keskitettyä 
tilastrategian mukaisesti neljälle kampukselle. Myytävät kiinteistöt ovat 
puitesopimuksen mukaan Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n käytös-
sä siihen saakka.

Lukuun ottamatta osoitteissa Onnentie 18 ja Sofianlehdonkatu 5 sijait-
sevia Metropolian hallinnassa olevia kiinteistöjä ovat kiinteistöt siirty-
neet vuonna 1995 Suomen valtiolta Helsingin kaupungille edelleen käy-
tettäväksi opetustarkoituksiin. 

Kiinteistöjä rasittaa ehto, jonka mukaisesti niille myönnetty valtionapu 
on palautettava, mikäli niiden käyttötarkoitus muuttuu (ns. ikuinen luo-
vutusrajoitus). Helsingin kaupungin ja opetus- ja kulttuuriministeriön vä-
listen alustavien neuvottelujen perusteella rakennusten käyttötarkoituk-
sen muuttuessa ja myytäessä ne kolmannelle osapuolelle käyvästä ar-
vosta, valtio voi luopua edellä mainitusta vaatimuksesta. Tälle on edel-
lytyksenä se, että Helsingin kaupunki osallistuu uuden Metropolian 
kampuksen rahoittamiseen oman pääoman ehtoisesti Metropolian hal-
linnassa olevista rakennuksista saatavalla myyntihinnalla, josta on vä-
hennetty rakennuksiin tehdyt investoinnit myyntihetken ja vuonna 1995 
tapahtuneen siirron välillä. Kauppahinnan käyttöön uuden kampuksen 
rakentamiskustannusten rahoittamiseen tulee kuitenkin saada opetus- 
ja kulttuuriministeriön lupa ennen lopullisen puitesopimuksen tekemis-
tä.

Kauppahinta

Puitesopimuksen mukaan kauppahinta koostuu kiinteästä osuudesta ja 
muuttuvasta osuudesta. Kiinteistöjen hinnoittelun perustana on nykyi-
nen ja tuleva rakennusoikeuden määrä ja rakennusoikeuden käyttötar-
koitus.

Kauppahinnan kiinteä osuus on vähimmäishinta. Kauppahinnan yh-
teenlaskettu kiinteä osuus on 80 900 000 euroa. Se perustuu kiinteistö-
jen joko kaavan mukaiseen tai toteutettuun rakennusoikeuteen sekä ra-
kennusoikeuden arvoon oletuksella, että kaikilla kiinteistöillä olisi toi-
mistorakennusten korttelialueen (KT) mukainen käyttötarkoitus. Kaup-
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pahinnan kiinteän osuuden mukainen kiinteistöjen rakennusoikeuden 
arvo on keskimäärin noin 1 060 euroa/rakennusoikeudellinen kerrosala-
neliömetri.

Kauppahinnan kiinteä osuus maksetaan puitesopimuksessa määritellyn 
maksuaikataulun mukaisesti neljässä erässä. Ensimmäinen kauppahin-
nan kiinteän osuuden erä, 20 225 000 euroa, maksetaan kauppakirjan 
allekirjoitushetkellä. Mikäli allekirjoitus siirtyy tehtäväksi 30.9.2016 jäl-
keen, puitesopimuksessa esitetyissä aikarajoissa otetaan huomioon 
myöhästymistä vastaavat siirrot. Jos puitesopimusta ei osapuolista riip-
pumattomista syistä ole allekirjoitettu 31.12.2017 mennessä, puitesopi-
mus raukeaa, elleivät osapuolet tuolloin muuta sovi.

Newsec Valuation Oy on antanut kohteista 3.4.2014 päivätyt arviokirjat, 
joissa kiinteistöjen kokonaisarvo on 79 miljoonaa euroa arvioiden virhe-
marginaalina ollessa +/-10 %. Newsec Valuation Oy on edelleen anta-
nut kohteista 15.2.2016 päivitetyn arviolausunnon. Sen mukaan mark-
kinatilanne vuodesta 2014 ei ole muuttunut ja kohteiden arvo helmi-
kuussa 2016 on samalla tasolla kuin huhtikuussa 2014 eli suuruusluo-
kaltaan 79 miljoonaa euroa. Arviokirjojen ja arviolausunnon perusteella 
voidaan todeta, että edellä esitetyt kauppahinnat ovat kohteiden sijainti 
ja käyttötarkoitus huomioon ottaen käyvän hintatason mukaisia.

Kauppahinnan muuttuva osuus perustuu kunkin kiinteistön uuden kaa-
van sallimaan, rakennusoikeuteen laskettavan kerrosalan mukaisen ra-
kennusoikeuden määrän lisääntymiseen ja/tai käyttötarkoituksen muut-
tumiseen. Muuttuva osuus määräytyy puitesopimuksessa sovittujen eri 
käyttötarkoitusten mukaisten yksikköhintojen perusteella.

Sopimuksen toimintamalli

Puitesopimuksen päätavoitteena on turvata Helsingin kaupungille täysi-
määräinen korvaus kiinteistöjen nykyisestä ja mahdollisesti muuttuvas-
ta tulevasta rakennusoikeudesta, ja samalla mahdollistaa kiinteistöjen 
kehittäminen yhteisesti hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti.

Puitesopimuksen mukaisesti ostaja ostaa kiinteistöt yhtenä kokonai-
suutena. Kustakin kiinteistöstä tehdään oma kauppakirja.

Ostaja on tietoinen kohteiden iästä, niiden rakentamisajankohdan ra-
kentamistavoista ja -materiaaleista, rakennusten käyttöhistoriasta ja -
tarkoituksesta, tehdyistä Helsingin kaupungin ilmoittamista korjauksista 
sekä tarvittavien muutostarpeiden laajuudesta. Kaikki kauppaan sisälty-
vät rakennukset ovat peruskorjauksen tarpeessa ja niiden muuttaminen 
uuteen käyttötarkoitukseen edellyttää merkittäviä perusparannuksia ja 
investointeja.
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Kauppakirjojen allekirjoituksen jälkeen ostaja ryhtyy kiinteistökohtaises-
ti suunnittelemaan tulevia kiinteistökohtaisia käyttötarkoituksia ja hake-
maan tarvittavaa asemakaavan muutosta tai muuta käyttötarkoituksen 
muutoksen mahdollistavaa pysyvää lupaa. Ostaja tekee edellä mainit-
tua suunnittelua avoimuuden ja läpinäkyvyyden periaatteita noudattaen 
ja yhteistyössä kaupungin kanssa.

Sopimuksen voimassaoloaika

Puitesopimus on voimassa niin kauan kuin Helsingin kaupungilla tai os-
tajalla voi olla puitesopimuksen tai kunkin kiinteistön kauppakirjan 
ja/esisopimuksen perusteella saatavia tai oikeuksia toiselta osapuolel-
ta, kuitenkin enintään kymmenen vuotta puitesopimuksen allekirjoitta-
misesta.

Tietoja ostajasta

Hankkeeseen liittyvät sijoittajat ovat vakavaraisia kotimaisia toimijoita, 
joilla on vahva kiinteistöosaaminen ja joita edustaa Merasco Real Esta-
te Ltd Oy. Merascossa yhdistyy vankka ja pitkäaikainen investointi-, ra-
hoitus- ja pääomajärjestelyiden kokemus kiinteistöalan monipuolisesta 
osaamisesta kiinteistöjen kehittämisessä, hallinnoinnissa, kaupoissa ja 
omistamisessa. 

Perustelut

Sopimusjärjestelyn kohteena olevista kiinteistöistä on käyty viime vuo-
sien aikana useita neuvotteluja eri tahojen kanssa. Yksittäisistä, erityi-
sesti keskustassa sijaitsevista kohteista on tehty Helsingin kaupungille 
myös lukuisia yhteistoimintaesityksiä. Tarjoutuneet eivät ole kuitenkaan 
halunneet tehdä sitovaa kauppaa ennen rakennusten käyttötarkoituk-
sen muutosta ja loppukäyttäjän löytymistä. Tällainen prosessi olisi to-
dennäköisesti kestänyt useita vuosia ja sen lopputulos olisi ollut epä-
varma. Lisäksi yksittäisten kohteiden kehittämiseen riittäisivät myös 
kaupungin omat resurssit, joten ulkopuolisen toimijan tuottama lisäarvo 
olisi tällaisessa tapauksessa vähäinen. 

Viimeisen vuoden aikana on kaksi tahoa tutkinut kiinteistöistä muodos-
tuvan kokonaisuuden ostamista ottamalla samalla siitä kehitysriskin. 
Neuvottelut toisen osapuolen kanssa päättyivät syksyllä 2015 ja neu-
vottelut käytiin loppuun nyt esitettävän tahon kanssa.

Puitesopimus on Helsingin kaupungin kannalta perusteltu, sillä puiteso-
pimuksen mukaisista kiinteistökaupoista saatavalla kauppahinnalla ra-
hoitetaan Metropolian Myllypuron kampuksen rakentamista. Maksut tu-
levat ennen kuin Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n toiminta loppuu 
myytävinä olevissa kiinteistöissä. Kauppahinta on vähintään puitesopi-
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muksessa määritelty kauppahinnan kiinteä osuus. Tämä vähimmäis-
kauppahinta on keskimäärin noin 1 060 euroa/rakennusoikeudellinen 
kerrosalaneliömetri. Lisäksi kiinteistöjen kehittämisen aikaansaamasta 
mahdollisesta arvonnoususta ostaja maksaa myöhemmin täysimääräi-
sesti Helsingin kaupungille puitesopimuksessa sovitun yksikköhinnan 
mukaisesti. 

Kohteiden kauppahinta on lisäksi Newsec Valuation Oy:n 3.4.2014 päi-
vättyjen arviokirjojen ja 15.2.2016 päivätyn arviolausunnon perusteella 
kohteiden sijainti ja käyttötarkoitus huomioon ottaen käyvän hintatason 
mukainen.

Täytäntöönpanopäätös

Mikäli kaupunginvaltuusto päättää kaupunginhallituksen ehdotuksen 
mukaisesti, kaupunginhallitus päättää täytäntöönpanopäätöksessään 

- kehottaa kaupunginkansliaa ennen puitesopimuksen täytäntöönpanoa 
hakemaan opetus- ja kulttuuriministeriöltä luvan kauppahinnan käyt-
töön uuden Myllypuron kampuksen rakentamiskustannusten rahoittami-
seen,  

- oikeuttaa kiinteistöviraston hallinto-osaston tekemään tarvittaessa pui-
tesopimukseen ja sen liitteisiin vähäisiä muutoksia ja täsmennyksiä.

Lopuksi

Ehdotuksen mukaisella sopimuksella saadaan taloudelliselta arvoltaan 
hyväksyttävällä tavalla hoidettua kysymys Metropolia Ammattikorkea-
koulu Oy:n käytöstä vapautuvien kiinteistöjen realisoinnista kohtuulli-
sessa ajassa tilanteessa, jossa on samalla tarpeen osaltaan turvata op-
pilaitoksen Myllypuroon toteutettavan uudisrakennuskohteen rahoitus. 

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen. Lautakunta 
päätti asiasta palautusehdotuksen tultua hylätyksi äänin 7 - 2.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Puitesopimusluonnos liitteineen

Muutoksenhaku
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Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ostaja Kunnallisvalitus, valtuusto

Liite 1

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta
Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.04.2016 § 326

HEL 2016-001787 T 10 01 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään 
liitteen 1 mukaisen kiinteistöjen kauppaa ja kehittämistä koskevan pui-
tesopimuksen ja siinä tarkoitetut kiinteistökaupat sekä mahdolliset kiin-
teistökaupan esisopimukset Merasco Real Estate Ltd Oy:n kanssa yh-
tiön tai tämän perustaman, perustamien tai perustettavien yhtiöiden lu-
kuun seuraavin ja muutoin liitteestä 1 ilmenevien sopimusehtojen mu-
kaisesti:

Puitesopimuksen kohteena ovat Helsingin kaupungin omistamat, nykyi-
sin Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n käytössä olevat kiinteistöt 
osoitteissa:

 Abrahaminkatu 1 - 3, Bulevardi 29 - 31, tontti 477/3, kiinteistötunnus 
91-4-77-3

 Agricolankatu 1 - 3, tontti 11334/8, kiinteistötunnus 91-11-334-8
 Albertinkatu 40 - 42 (Kalevankatu 37 - 43, Eerikinkatu 36), tontti 

475/33, kiinteistötunnus 91-4-75-33
 Onnentie 18, tontti 25899/18, kiinteistötunnus 91-25-899-18
 Sofianlehdonkatu 5, määräala tontista 24948/1, kiinteistötunnus 91-

24-948-1 (ko. kiinteistöstä osa rakennuksesta ja sitä varten muo-
dostettava määräala)

 Tukholmankatu 10, tontti 15526/3, kiinteistötunnus 91-15-526-3.
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Kokonaiskauppahinnan kiinteä osuus on sopimuksen mukaan vähin-
tään 80,9 miljoonaa euroa. Kauppahinnan muuttuva osuus perustuu 
kunkin kiinteistön uuden kaavan salliman rakennusoikeuteen lasketta-
van kerrosalan mukaisen rakennusoikeuden määrän lisääntymiseen ja 
kunkin kiinteistön käyttötarkoituksen muutokseen.

Kauppahinnan kiinteä osuus maksetaan seuraavasti:

Puitesopimuksen allekirjoituksen yhteydessä maksetaan 20,225 miljoo-
naa euroa.

Toinen erä 20,225 miljoonaa euroa maksetaan 31.12.2017 mennessä

Kolmas erä 20,225 miljoonaa euroa maksetaan 31.12.2018 mennessä

Viimeinen erä 20,225 miljoonaa euroa maksetaan 31.12.2019 mennes-
sä.

04.04.2016 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 10.03.2016 § 96

HEL 2016-001787 T 10 01 03

Esitys

A

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kiinteistölautakun-
ta oikeutetaan tekemään liitteen nro 1 mukaisen kiinteistöjen kauppaa 
ja kehittämistä koskevan puitesopimuksen ja siinä tarkoitetut kiinteistö-
kaupat sekä mahdolliset kiinteistökaupan esisopimukset seuraavien  
osapuolten välillä:

-  Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta (myyjä)

-  Merasco Real Estate Ltd Oy (Y-tunnus 1970446-2) omaan ja / tai 
   perustettavan yhtiön tai perustamiensa tai perustettavien yhtiöiden 
   lukuun (ostaja).
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B

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kiinteistöviraston 
hallinto-osasto oikeutetaan tekemään puitesopimukseen ja sen liitteisiin 
vähäisiä muutoksia ja täsmennyksiä.

Käsittely

10.03.2016 Ehdotuksen mukaan

Palautusehdotus:
Antti Hytti: Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että
 
- selvitetään uudelleen HUS:n kiinnostus Tukholmankatu 10:n kiinteis-
tön ostamiseen,
- asia tuodaan uuteen käsittelyyn sen jälkeen, kun HUS:n päättävät eli-
met ovat käsitelleet asiaa uudelleen riittävien tietojen pohjalta, kuitenkin 
viimeistään huhtikuun 2016 aikana,
- muiden kiinteistöjen osalta tarvetta muutoksiin tai lisäselvityksiin ei 
ole.

Kannattaja: Jaana Aaltonen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että
 
- selvitetään uudelleen HUS:n kiinnostus Tukholmankatu 10:n kiinteis-
tön ostamiseen,
- asia tuodaan uuteen käsittelyyn sen jälkeen, kun HUS:n päättävät eli-
met ovat käsitelleet asiaa uudelleen riittävien tietojen pohjalta, kuitenkin 
viimeistään huhtikuun 2016 aikana,
- muiden kiinteistöjen osalta tarvetta muutoksiin tai lisäselvityksiin ei 
ole.

Jaa-äänet: 7
Juha Hakola, Jasmin Hamid, Sole Molander, Erkki Perälä, Joonas 
Pulkkinen, Olli Sademies, Timo Tossavainen

Ei-äänet: 2
Jaana Aaltonen, Antti Hytti

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Lautakunta päätti jatkaa asian käsittelyä.
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25.02.2016 Pöydälle

Esittelijä
virastopäällikkö
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Arto Hiltunen, tilakeskuksen päällikkö, puhelin: 310 31854

arto.hiltunen(a)hel.fi
Markku Metsäranta, toimitilapäällikkö, puhelin: 310 40369

markku.metsaranta(a)hel.fi
Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi
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§ 113
Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan hankesuunnitel-
man hyväksyminen

HEL 2015-010847 T 10 06 00

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 16.12.2015 päivätyn Staran ja 
liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan rakentamisen hankesuunnitel-
man siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 8 996 brm² ja että raken-
tamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 20 500 000 
euroa heinäkuun 2015 kustannustasossa.

Tiivistelmä

Vuosaareen, tonteille 54088/6 osoitteessa Itäreimarintie 5 ja 54089/1 ja 
4, osoitteessa Pallokuja 5 rakennetaan Staralle ja liikuntavirastolle uusi 
tukikohta, joka korvaa Roihupellossa, osoitteessa Tulppakuja 3/Holkki-
tie 5 sijaitsevien nykyisten tukikohtien toiminnot. Roihupellon tontille ra-
kennetaan tilat Stadin ammattiopiston tekniikan ja liikenteen alan koulu-
tukselle. Vuosaaressa, tontilla 54088/6 sijaitsee tällä hetkellä Staran 
kaupunkitekniikan ylläpidon tukikohta, jonka toiminnot yhdistetään Roi-
hupellosta siirtyvien toimintojen kanssa.

Hankesuunnitelma on liitteenä.

Stadin ammattiopiston Roihupellon kampuksen 1. vaiheen hankesuun-
nitelma on valmistunut 4.12.2015.
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Esittelijän perustelut

Vuosaaren tukikohta rakennetaan korvaamaan Staran ja liikuntaviras-
ton Roihupellossa, osoitteessa Tulppakuja 3/Holkkitie 5 sijaitsevat toi-
minnot. Nykyiset rakennukset puretaan kun Roihupellon tontille raken-
netaan uudet tilat Stadin ammattiopiston tekniikan ja liikenteen alan 
koulutukselle, noin 2000 oppilaalle. Opetuslautakunta on hyväksynyt 
Roihupellon kampuksen toiminnallisen tarveselvityksen 28.11.2014. 

Staran ja Kiinteistöviraston kaupunkimittausosaston itäisen mittauksen 
tarvitsemat tilat jäävät Roihupeltoon, tontilla sijaitsevaan huoltoraken-
nukseen numero 11 osoitteessa Tulppakuja 3. 

Staran tukikohta vastaa Helsingin itäisten kaupunginosien katujen ja 
puistojen rakennus- ja ylläpitotöistä sekä niiden tukipalveluista. Liikun-
taviraston tukikohta vastaa viraston eri kohteiden kaluston kunnostus- 
ja korjaustöistä sekä ulkoliikuntaosaston vaatehuollosta.

Uudet tilat rakennetaan Vuosaareen kahteen eri kortteliin; kortteliin 
54088 tontille 6, jossa tällä hetkellä on Staran kaupunkitekniikan ylläpi-
don tukikohta, sekä kortteliin 54089, tonteille 1 ja 4. Hankkeeseen liitty-
vä uusi LPA-alue sijaitsee korttelissa 54089 tontilla 2. 

Tonteille 1 ja 4 sijoittuvat Staran ja liikuntaviraston yhteiset varasto- pa-
ja- ja korjaamohallit. Tontit ovat rakentamattomia nyt, kun paikalla si-
jainnut jätepuhdistamo on purettu. Tontille 6 sijoittuvat Staran nykyisen 
kalustohallin lisäksi uusi kalustohalli, Staran ja liikuntaviraston yhteinen 
toimisto- ja sosiaalitilarakennus, jätekatu-, läjitys- ja kaluston ulkosäily-
tysalueet sekä polttoaineen jakelupiste.  LPA-alue on rakentamaton. 

Tontilta 6 puretaan kaksi betonielementtirakenteista autohallia, betonie-
lementtirakenteinen huoltorakennus sekä peltirakenteinen, kylmä ka-
lustohalli. Purettavat rakennukset ovat elinkaarensa päässä eikä niiden 
korjaaminen ole toiminnallisesti ja taloudellisesti perusteltua. Sen sijaan 
purkaminen mahdollistaa tontin tehokkaamman käytön ja tarvittavien 
uusien toimintojen sijoittamisen tontille. Yksi vanha kylmä kalustohalli 
säilytetään. 

Hanke toteutetaan vähäisin poikkeamisin voimassa olevan asemakaa-
van mukaisena.

Vuosaaressa tulee työskentelemään vakituisesti 199 henkilöä ja 102 
kausityöntekijää, yhteensä 301 henkilöä. 

Tilat on suunniteltu hallintokuntien yhteistyönä. Tukikohdan toimintojen 
ja tilojen suunnittelun lähtökohtana on kaupungin strategiaohjelman 
mukaisesti tila- ja käyttötehokas kokonaisuus. Ulko- ja sisätilojen suun-
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nittelussa on huomioitu yhteiskäytön mahdollisuus. Päällekkäisiä toi-
mintoja on karsittu tilatehokkuuden ja mahdollisimman korkean käyttö-
asteen saavuttamiseksi. Staralla ja liikuntavirastolla on Roihupellossa 
ja Vuosaaressa nyt tilaa yhteensä noin 11 900 htm², Vuosaareen toteu-
tettavan tukikohdan laajuus on yhteensä noin 7 400 htm².

Hankkeen laajuus

Hankkeen bruttoala on 8  996 brm² ja huoneistoala yhteensä noin 7 400 
htm². Staran osuus laajuudesta on noin 5 250 htm² ja liikuntaviraston 
osuus 2 150 htm².

Rahoitus

Hankkeelle on merkitty yhteensä 24 000 000 euroa vuoden 2016 talou-
sarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2016 
- 2025 vuosina 2016 ja 2017 toteutettavana hankkeena. 

Kustannukset

Tilakeskuksen laatima hankesuunnitteluvaiheen (HKA) kustannusarvio 
on 20 500 000 euroa arvonlisäverottomana (kausi 07/2015).

Kustannuksiin ei sisälly arvio purku-, liejun poisto - eikä pilaantuneiden 
maiden käsittelykustannuksista yhteensä 830 000 euroa. Tilakeskus 
esittää erillistä rahoitusta näille kustannuksille tontin saamiseksi raken-
tamiskelpoiseksi.

Vuokravaikutus

Uudisrakennus on Staralle ja liikuntavirastolle pääomavuokrakohde, 
jonka kiinteistöviraston tilakeskus toteuttaa. Kiinteistöviraston tilakes-
kuksen vuokra-arviot (alv. 0 %, korko 3 %, takaisinmaksuaika 30 vuot-
ta) hankkeesta edellä mainittujen kustannusten perusteella ovat:

Staran pääomavuokra tulee olemaan noin 12,8 euroa/htm² kuukaudes-
sa, vuokra yhteensä noin 67 300 euroa/kk ja noin 807 050 euroa vuo-
dessa. Liikuntaviraston pääomavuokra tulee olemaan noin 13,0 eu-
roa/htm² kuukaudessa, vuokra yhteensä noin 28 100 euroa/kk ja noin 
337 000 euroa vuodessa. 

Tilakustannukset tarkistetaan hankkeen toteutuneiden kustannusten 
selvittyä.

Hallintokunnat ovat hyväksyneet vuokravaikutuksen. 

Väistötilakustannus
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Hankkeen rakentamisen aikana osoitetaan Vuosaaren nykyisille toimin-
noille väistötilat Roihupellosta. Staran arvio väistötilojen kustannukses-
ta on noin 50 000 euroa. Liikuntaviraston arvio väistötilakustannuksista 
on 50 000 euroa. 

Aikataulu ja toteutus

Rakentaminen alkaa 8/2016, työ valmistuu 6/2018.

Kiinteistöviraston tilakeskus vastaa hankkeen toteuttamisesta, Stara ja 
liikuntavirasto vastaavat kiinteistön ylläpidosta.

Lopuksi

Päätösehdotus on kiinteistölautakunnan yksimielisen esityksen mukai-
nen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuosaaren tukikohdan hankesuunnitelma, päivätty 16.12.2015
2 Liite, Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelma vuosiksi 2016 - 

2025

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta
Liikuntalautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Rakentamispalvelu (Stara)

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 18.04.2016 § 355

HEL 2015-010847 T 10 06 00
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Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 16.12.2015 päivätyn Staran ja 
liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan rakentamisen hankesuunnitel-
man siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 8 996 brm² ja että raken-
tamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 20 500 000 
euroa heinäkuun 2015 kustannustasossa.

11.04.2016 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 25.02.2016 § 76

HEL 2015-010847 T 10 06 00

Kiinteistökartta 109/678 508, 95/677 508, Itäreimarintie 5 ja Pallokuja 5, 00980 Helsinki

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 16.12.2015 päivätyn 
Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan rakentamisen hanke-
suunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 
8 996 brm² ja että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisä-
verottomana 20 500 000 euroa heinäkuun 2015 kustannustasossa.

Kiinteistölautakunta päätti oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen jat-
kamaan hankkeen suunnittelua.

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Erja Erra, projektinjohtaja, puhelin: 310 39997

erja.erra(a)hel.fi
Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi
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Liikuntalautakunta 04.02.2016 § 28

HEL 2015-010847 T 10 06 00

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi seuraavan lausunnon kiinteistölautakunnalle 
Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan 16.12.2015 päivätystä, 
liitteenä olevasta tarveselvityksestä/hankesuunnitelmasta: 

Liikuntalautakunta puoltaa hanketta. Lisäksi lautakunta esittää kaupun-
ginhallitukselle, että vuosittainen 206 724 euron käyttömenojen lisäys 
huomioidaan liikuntaviraston vuoden 2018 talousarviossa, jolloin hank-
keen on arvioitu valmistuvan.

Liikuntaviraston nykyinen tukikohta on sijainnut Roihupellossa yli 20 
vuotta. Tukikohta on ulkoliikuntapalveluiden vastuulla, mutta tukikohta 
palvelee liikuntaviraston kaikkia osastoja. Tukikohdan siirrosta on kes-
kustelu aikaisemminkin, mm. muutama vuosi sitten kaupunki neuvotteli 
Metso Oyj:n kanssa mahdollisesta tontista Helsinkiin ja silloin Roihupel-
to oli yksi vaihtoehto.

Vuosaaren rakennettava tukikohta korvaa liikuntaviraston tilat Roihu-
pellossa. Nykyiset rakennukset puretaan kun tontille rakennetaan uudet 
tilat Stadin ammattiopiston tekniikan ja liikenteen alan koulutukselle. 
Opetuslautakunta on hyväksynyt Roihupellon kampuksen toiminnalli-
sen tarveselvityksen 28.11.2014. Kampukseen kaavaillaan opetusta 
noin 2 000 oppilaalle. 

Liikuntavirasto on ollut aktiivisesti mukana selvittämässä useita eri 
vaihtoehtoja korvaaviksi tiloiksi yhdessä Staran ja kiinteistöviraston 
tonttiosaston kanssa. Liikuntavirasto on ilmoittanut heti hankkeen al-
kaessa, että korvaavien tilojen ei tarvitse olla uusia kunhan ne soveltu-
vat viraston toimintaan. Useiden vaihtoehtojen seulonnan tuloksena jo 
valmiiksi rakennettua korvaavaa tilaa ei löytynyt. 

Liikuntavirasto vastaa itse kiinteistöjensä perusparannuksista ja kun-
nossapidosta, jolloin virasto tarvitsee tilat omille tukitoiminnoille. Tuki-
toimiin, jotka sijoittuvat Roihupeltoon kuuluu puu- ja metalliverstas sekä 
konekorjaus ja logistiikka. Nykyiset tilat ovat epäkäytännölliset ja pienet 
sekä turvamääräysten osalta puutteelliset. Uusin tiloihin siirryttäessä 
kone- ja laitekantaa ei kasvateta kuin yhdellä toiminnalle tarpeellisella 
nelipistenosturilla.

Vuosaaren uuden tukikohdan tiloihin saadaan kalusto sijoitettua toimi-
vammin ja tehokkaammin kun tilat on suunniteltu viraston tukitoiminnal-
le. Nykyisin pääosin ulkona säilytettäviä hydraulisia koneita ja -laitteita 
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saadaan sijoitettua säältä suojaan, joka lisää kyseiden laitteiden käyt-
töikää. 

Siirto Vuosaaren tukikohtaan yhdessä Staran kanssa on kannatetta-
vaa, koska silloin saadaan tukikohdan koneet ja kalusto tehokkaammin 
molempien toimijoiden käyttöön. Kalustohankinnoissa voidaan miettiä 
yhteishankintoja, joilla saadaan kustannussäästöä. 

Liikuntavirastolla on nykyisessä Roihupellon tukikohdassa tiloja yhteen-
sä 1 529 m², joista 1 192 m² on vuokrattu kiinteistövirastolta. Tämän li-
säksi liikuntavirasto on itse rakentanut kiinteistövirastolta vuokratulle 3 
000 m² tontille 337 m²:n traktori- ja koneenkorjaushallin. 

Uudessa tukikohdassa on varattu tiloja yhteensä 1 982 m². Neliömää-
rän kasvu johtuu lakisääteisistä eri työlaitteille määrätyistä turvamää-
räyksistä sekä toiminnalle välttämättömästä nelipistenosturin hankin-
nasta. 

Liikuntaviraston investointiohjelmassa ei ole varauduttu hankkeen ra-
hoittamiseen virastolle osoitettujen tilojen osalta. Hankkeelle on varattu 
määrärahat kaupungin talousarvioissa kohdassa "Talonrakennushank-
keiden rakentamisohjelma vuosiksi 2016-2025",  (kohta 8 02 01 04 
Muut tilakeskuksen uudishankkeet). 

Liikuntavirasto varautuu toiminnan väistötilakustannuksien kattami-
seen, jotka ovat arvioilta noin 50 000 euroa sekä toiminnan käynnistä-
miskustannuksien kattamiseen jotka ovat arvioilta noin 100 000 euroa. 
Muutos käyttömenoihin on vuositasolla 206 724 euroa, joka koostuu si-
säisen vuokran korotuksesta. Lautakunta esittää kaupunginhallituksel-
le, että vuosittainen 206 724 euron käyttömenojen lisäys huomioidaan 
liikuntaviraston vuoden 2018 talousarviossa, jolloin hankkeen on arvioi-
tu valmistuvan.

Liikuntalautakunta päättää hyväksyä Staran ja liikuntaviraston Vuosaa-
ren tukikohdan tarveselvityksen ja hankesuunnitelman ja puoltaa omal-
ta osaltaan hankkeen toteutumista. 

Esittelijä
osastopäällikkö
Stefan Fröberg

Lisätiedot
Harri Uusimäki, kenttäpäällikkö, puhelin: 310 87502

harri.uusimaki(a)hel.fi
Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi

Teknisen palvelun lautakunta 28.01.2016 § 15
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HEL 2015-010847 T 10 06 00

Lausunto

Teknisen palvelun lautakunta päätti hyväksyä Staran ja liikuntaviraston 
Vuosaaren tukikohdan liitteenä olevan tarveselvityksen ja antoi kiinteis-
tölautakunnalle 16.12.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta omalta 
osaltaan puoltavan lausunnon.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Jyrki Määttänen, toimitilapäällikkö, puhelin: 310 38569

jyrki.maattanen(a)hel.fi
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§ 114
Kampin korttelin 63 tontin 2 asemakaavan muuttaminen (nro 12242, 
Lönnrotinkatu 3)

HEL 2012-007520 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä 4. kaupunginosan (Kamppi) korttelin 63 tontin 2, tason +7,0 
yläpuolella olevan alueen, asemakaavan muutoksen 9.12.2014 päivä-
tyn piirustuksen nro 12242 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta il-
menevin perustein.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12242 kartta, päivätty 9.12.2014, 
päivitetty Kslk:n 9.12.2014 päätöksen mukaiseksi

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12242 selostus, päivätty 
9.12.2014, täydennetty 8.3.2016

3 Havainnekuva
4 Vuorovaikutusraportti päivätty 9.12.2014, täydennetty 8.3.2016
5 Tilastotiedot
6 Osa päätöshistoriaa (Internet-versio)

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
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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

Asemakaava päivitetään vastaamaan tontin nykyistä asuinkäyttöä ja 
rakennus suojellaan.

Tontti merkitään asuinkerrostalojen korttelialueeksi ja rakennus arvok-
kaine sisätiloineen merkitään rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja 
kaupunkikuvallisesti huomattavan arvokkaana suojeltavaksi. Ensimmäi-
nen kerros Lönnrotinkadun puolella varataan myymälä- ja asiakaspal-
velutiloiksi. Pihalle osoitetaan korttelikohtaisten maanalaisten huoltotilo-
jen hissi- ja porrasyhteys sekä ilmanvaihtohormi.

Esittelijän perustelut

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

Asemakaavan muutos koskee Vanhan Kirkkopuiston laidalla sijaitse-
vaa Lönnrotinkadun ja Yrjönkadun kulmatonttia. 

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1836, jossa on määritelty 
ainoastaan tontin rajat. Kortteli kuuluu vuonna 2004 hyväksytyn kes-
kustan maanalaisen huoltoliikenteen ja pysäköinnin asemakaavaan, 
jossa korttelin kohdalla on huoltoliikenne- ja lastaustila sekä tontin koh-
dalla sen uloskäynti, hormi ja osa pysäköintilaitoksen ajoyhteyttä.  

Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 momentin 
mukainen rakennuskielto asemakaavan muuttamiseksi. Kantakaupun-
gin alueella voimassa oleva yleiskaavan laatimista koskeva rajattu ra-
kennuskielto, joka koskee 1. kerrosten ja kadunvarsien myymälä-, liike- 
ja toimitilojen muuttamista asuinkäyttöön, ei koske tätä tonttia.
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Tontilla sijaitsee vuosina 1891–1896 rakennettu asuinrakennus, joka oli 
muutettu vähitellen toimistokäyttöön. Tontille on myönnetty vuonna 
2012 rakennuslupa, jonka mukaisesti rakennuksen muutos takaisin 
asuinkäyttöön valmistui vuonna 2014. Lönnrotinkadun puolella on myy-
mälätila.   

Vanha Kirkkopuisto on osa valtakunnallisesti merkittävää Esplanadin-
Bulevardin rakennettua kulttuuriympäristöä. 

Tontti on yksityisomistuksessa (Fastighets Ab Lönnrotsgatan 3 Kiinteis-
tö Oy). 

Asemakaavan muutos on tehty hakemuksen johdosta. Kaavamuutos 
on hakemuksen mukainen ja sen sisällöstä on sovittu hakijan kanssa. 

Asemakaavan muutoksen sisältö ja perustelut

Tavoitteena on päivittää asemakaava vastaamaan nykyistä asuinkäyt-
töä, turvata kadunvarsitilan säilyminen myymälätilana, turvata kortteli-
kohtaisen huollon yhteydet sekä asettaa rakennukselle suojelumää-
räykset. 

Tontti on asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK). Ullakolle saa rakentaa 
asuntoja. Ensimmäinen kerros Lönnrotinkadun puolella on varattava 
myymälä- tai muiksi asiakaspalvelutiloiksi. 

Rakennus ja sen arvokkaat sisätilat suojellaan (sr-1). Suojelumerkinnät 
perustuvat kaupunginmuseon määrittelyyn. 

Pihalle osoitetaan korttelikohtaisten maanalaisten huoltotilojen hissi- ja 
porrasyhteys sekä ilmanvaihtohormi rakennusluvan mukaisesti.

Rakennusoikeus on yhteensä 5 260 k-m². 

Asemakaavamuutoksen vaikutukset ja kustannukset

Rakennuksen muutos takaisin asuinkäyttöön hyvien palvelujen äärelle 
elävöittää keskustaa. Suojelulla säilytetään kulttuurihistoriallisia arvoja 
ja tuetaan valtakunnallisten suojelutavoitteiden toteutumista.   

Melumääräyksillä huolehditaan asuntojen ääneneristävyydestä liiken-
nemelua ja ilmanvaihdon aiheuttamaa melua vastaan sekä pihan olo-
suhteista. Tontille osoitettu hissi- ja porrasyhteys sekä uloskäytävät 
mahdollistavat jatkossa korttelin yhteisen maanalaisen huoltotilan to-
teuttamisen. 

Kaavalla ei ole merkittävää vaikutusta alueen liikenteeseen tai teknisen 
huollon järjestämiseen. Asemakaavan toteuttamisesta ei aiheudu kau-
pungille kustannuksia.  
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Asemakaavan hyväksymisen johdosta tontille asemakaavan laatimi-
seksi määrätyn MRL 53 §:n 1 momentin mukaisen rakennuskiellon voi-
massaolo päättyy.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Tontin 4/63/2 omistaja Fastighets Ab Lönnrotsgatan 3 Kiinteistö Oy on 
hakenut 15.5.2012 asemakaavan muuttamista siten, että rakennus ja 
ullakko muutetaan asuinkäyttöön ja pohjakerrokseen osoitetaan liiketi-
loja.   

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman mukaisesti. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä asemakaavan muutos-
luonnoksesta ei ole esitetty huomautuksia. 

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty viranomaisyhteistyö-
tä asianomaisten hallintokuntien, kuntayhtymien ja liikelaitosten sekä 
Museoviraston ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen kanssa.

Viranomaisten kannanotot ja lausunnot ovat liitteenä ja ne on otettu 
huomioon kaavaehdotuksessa. 

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §)

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä 
9.12.2014 ja sen jälkeen kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 16.1.-
16.2.2015.

Ehdotuksesta ei ole esitetty muistutuksia.

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta:

 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
 kaupunginmuseo
 kiinteistövirasto
 pelastuslautakunta
 rakennusvalvontavirasto
 yleisten töiden lautakunta
 ympäristölautakunta/ ympäristökeskus

Lausunnoissa ei ollut huomautettavaa. Lautakuntien lausuntojen käsit-
telyyn ei ole liittynyt äänestyksiä. Kiinteistövirasto toteaa, että maapoliit-
tisia neuvotteluja ei ole tarpeen käydä.  
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Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Kaavaehdotukseen ei ole ollut tarpeen tehdä muutoksia. 

Kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden sekä 
liitteiden osalta.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Lopuksi

Ehdotus koskee valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin kuulumatonta 
aluetta.

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan 9.12.2014 tekemän 
yksimielisen esityksen mukainen. Kaupunkisuunnitteluvirasto on tarkis-
tanut kaavaehdotuksen ja täydentänyt asiakirjoja edellä mainitulla ta-
valla. 

Kaavaratkaisun johdosta ei maanomistajille koidu merkittävää hyötyä, 
joten kaupunginhallituksen 9.6.2014 (§ 685) tekemän päätöksen mu-
kaiselle maankäyttösopimusmenettelylle ei ole tarvetta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12242 kartta, päivätty 9.12.2014, 
päivitetty Kslk:n 9.12.2014 päätöksen mukaiseksi

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12242 selostus, päivätty 
9.12.2014, täydennetty 8.3.2016

3 Havainnekuva
4 Vuorovaikutusraportti päivätty 9.12.2014, täydennetty 8.3.2016
5 Tilastotiedot
6 Osa päätöshistoriaa (Internet-versio)

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
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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 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

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunginmuseo
Kiinteistölautakunta
Pelastuslautakunta
Rakennusvalvontavirasto
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristökeskus
Kaupunkisuunnitteluvirasto/Koski

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 18.04.2016 § 353

HEL 2012-007520 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 
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Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 4. kaupunginosan (Kamppi) kort-
telin 63 tontin 2, tason +7,0 yläpuolella olevan alueen, asemakaavan 
muutoksen 9.12.2014 päivätyn piirustuksen nro 12242 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 8.3.2016

HEL 2012-007520 T 10 03 03

Ksv:n 0888_18, Lönnrotinkatu 3- Yrjönkatu 15, karttaruutu G3

Kaupunkisuunnitteluvirasto on tarkistanut 9.12.2014 päivätyn 4. kau-
punginosan (Kamppi) korttelin 63 tontin 2 tason +7,0 yläpuolella olevan 
alueen asemakaavan muutosehdotuksen nro 12242.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, ettei kaavaehdotukseen ole tehty 
muutoksia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. 

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos koskee 4. kaupunginosan (Kamppi) korttelin 63 
tontin 2 tason +7,0 yläpuolella olevaa aluetta (Lönnrotinkatu 3), joka si-
jaitsee Vanhan Kirkkopuiston laidalla Lönnrotinkadun ja Yrjönkadun 
kulmassa (Lönnrotinkatu 3-Yrjönkatu 15). 

Asemakaava päivitetään vastaamaan tontin nykyistä asuinkäyttöä, ra-
kennus suojellaan ja tontin rakennuskielto poistetaan. 

Tontti merkitään asuinkerrostalojen korttelialueeksi ja rakennus merki-
tään rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti huo-
mattavan arvokkaana suojeltavaksi (sr-1). Ensimmäinen kerros Lönnro-
tinkadun puolella varataan myymälä- ja asiakaspalvelutiloiksi. Pihalle 
osoitetaan korttelikohtaisten maanalaisten huoltotilojen hissi- ja porra-
syhteys sekä ilmanvaihtohormi. 

Rakennusoikeus on yhteensä 5 260 k-m2, josta myymälä- ja liiketilaa 
on yhteensä 104 k-m2. Tonttitehokkuus e = 4,47.
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Rakennuksen muutos takaisin asuinkäyttöön hyvien palvelujen äärelle 
elävöittää keskustaa. Suojelulla säilytetään kulttuurihistoriallisia arvoja 
ja tuetaan valtakunnallisten suojelutavoitteiden toteutumista.  

Melumääräyksillä huolehditaan asuntojen ääneneristävyydestä liiken-
nemelua ja ilmanvaihdon aiheuttamaa melua vastaan sekä pihan olo-
suhteista. Tontille osoitettu hissi- ja porrasyhteys sekä uloskäytävät 
mahdollistavat jatkossa korttelin yhteisen maanalaisen huoltotilan to-
teuttamisen. 

Kaavalla ei ole merkittävää vaikutusta alueen liikenteeseen tai teknisen 
huollon järjestämiseen. 

Tontti on yksityisomistuksessa (Fastighets Ab Lönnrotsgatan 3 Kiinteis-
tö Oy). Kaavoitustyö on käynnistetty tontin omistajan aloitteesta. Kaa-
vamuutos on hakemuksen mukainen ja sen sisällöstä on sovittu hakijan 
kanssa

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä. 
Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin lausunnot. Niissä ei 
ollut huomautettavaa asemakaavan muutoksesta. Kaavaehdotukseen 
ei tehty muutoksia.  

Muistutuksia ei esitetty.

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oi-
keusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin stra-
tegisten tavoitteiden toteutumista. 

Nyt laadittu kaavaratkaisu on uuden yleiskaavaehdotuksen mukainen.  

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1836, jossa on määritelty 
ainoastaan tontin rajat. 

Kortteli kuuluu vuonna 2004 hyväksytyn keskustan maanalaisen huol-
toliikenteen ja pysäköinnin asemakaavaan, jossa korttelin kohdalla on 
huoltoliikenne- ja lastaustila sekä tontin kohdalla sen uloskäynti, hormi 
ja osa pysäköintilaitoksen ajoyhteyttä.

Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 momentin 
mukainen rakennuskielto asemakaavan muuttamiseksi sekä maankäyt-
tö- ja rakennuslain 38 §:n 1 momentin mukainen rakennuskielto, joka 
koskee 1. kerrosten ja kadunvarsien myymälä-, liike- ja toimitilojen 
muuttamista asuinkäyttöön.
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Tontilla sijaitsee vuosina 1891–1896 rakennettu asuinrakennus, joka oli 
muutettu vähitellen toimistokäyttöön. Tontille on myönnetty vuonna 
2012 rakennuslupa, jonka mukaisesti rakennuksen muutos takaisin 
asuinkäyttöön valmistui vuonna 2014. Lönnrotinkadun puolella on myy-
mälätila.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaa-
van valmisteluaikana saaduista kannanotoista, mielipiteistä ja lausun-
noista sekä vastineet niihin.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §)

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä 
9.12.2014 ja sen jälkeen kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 16.1.-
16.2.2015.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia. 

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta:

 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
 kaupunginmuseo
 kiinteistövirasto
 pelastuslautakunta
 rakennusvalvontavirasto
 yleisten töiden lautakunta
 ympäristölautakunta/ ympäristökeskus

Lausunnoissa ei ollut huomautettavaa. 

Kiinteistövirasto toteaa, että maapoliittisia neuvotteluja ei ole tarpeen 
käydä.  

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Kaavaselostusta on lisäksi täydennetty lisäämällä Ote Helsingin uudes-
ta yleiskaavaehdotuksesta (kaupunkisuunnittelulautakunta 10.11.2015) 
sekä täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden osalta.

Vuorovaikutusraportti ovat liitteenä.
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Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.

Jatkotoimenpiteet

Kaavaratkaisun johdosta ei maanomistajille koidu merkittävää hyötyä, 
joten kaupunginhallituksen 9.6.2014 (§ 685) tekemän päätöksen mu-
kaiselle maankäyttösopimusmenettelylle ei ole tarvetta.

Lisätiedot
Anne Karppinen, arkkitehti, puhelin: 310 37200

anne.karppinen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto 19.2.2015

HEL 2012-007520 T 10 03 03

Lönnrotinkatu 3 - Yrjönkatu 15

Kiinteistövirasto toteaa, että asemakaavan muutosalueen tontti
91-4-63-2 on yksityisen omistuksessa. 

Tontilla on voimassa asemakaava vuodelta 1863, jossa on määritelty 
ainoastaan tontin rajat. 

Asemakaavan muutoksella päivitetään asemakaava vastaamaan tontin 
nykyistä asuinkäyttöä, rakennus suojellaan ja tontin rakennuskielto 
poistetaan. 

Kaavamuutoksesta ei koidu tontin omistajalle kaupunginhallituksen 
9.6.2014 tekemän maapoliittisen päätöksen edellyttämää merkittävää 
hyötyä ja maapoliittisia neuvotteluja ei ole siten tarpeen käydä. 

Kiinteistövirastolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoksen 
suhteen.

Lisätiedot
Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 17.02.2015 § 77
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HEL 2012-007520 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Asemakaavamuutos mahdollistaa historiallisen rakennuksen palautta-
misen asumiskäyttöön.

Hankkeella ei ole vaikutusta yleisiin alueisiin.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosta nro 12242.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

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

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

anni.tirri(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 10.02.2015 § 56

HEL 2012-007520 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 2.2.2015

HEL 2012-007520 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 19.12.2014
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Kaupunginmuseo on tutustunut Lönnrotinkatu 3:n asemakaavan muu-
tosehdotukseen ja  esittää kulttuurihistorian ja kulttuuriympäristön vaali-
misen näkökulmasta lausuntonaan seuraavan.

Asemakaavan tavoitteena on ollut päivittää kaava vastaamaan tontin 
nykyistä käyttöä asuinrakennuksena. Rakennus on merkitty suojelluksi 
rakennukseksi ja tontin rakennuskielto poistuu. Alun perin asuintaloksi 
rakennetun rakennuksen muutos toimistotalosta takaisin asuinraken-
nukseksi on valmistunut vuonna 2014. 

Tontti on merkitty asuinkerrostalojen korttelialueeksi ja rakennus raken-
nustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti huomattavan ar-
vokkaana suojeltavaksi (sr-1). Rakennussuojelu koskee myös sisätilo-
ja. Kadunvarsirakennuksen ensimmäinen kerros Lönnrotinkadun puo-
lella on varattava myymälä- ja asiakaspalvelutiloiksi. 

Nyt esillä oleva asemakaavan muutosehdotuksen sr-1 suojelumääräys 
perustuu museon asettamiin suojelutavoitteisiin. Museo pitää asema-
kaavan suojelumääräystä hyvänä ja riittävänä. Kaupunginmuseolla ei 
näin ollen ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdotukseen ja se 
puoltaa muutosehdotuksen hyväksymistä.

7.10.2014 Lausunto annettu

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

anne.makinen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 20.01.2015 § 7

HEL 2012-007520 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Lönnrotinkatu 3:n, 
Kampin korttelin 63 tontin 2, asemakaavan muutoksesta (nro 12242):

Pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutok-
sesta. Asemakaavan muutoksella ei ole vaikutusta pelastuslaitoksen 
toimintaan.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Katja Seppälä, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31236

katja.seppala(a)hel.fi
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Kaupunkisuunnittelulautakunta 09.12.2014 § 397

HEL 2012-007520 T 10 03 03

Ksv 0888_18, Lönnrotinkatu 3 - Yrjönkatu 15, karttaruutu G3

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 9.12.2014 päivätyn 4. kaupunginosan (Kamppi) korttelin 63 tontin 2, 
tason +7,0 yläpuolella olevan alueen, asemakaavan muutosehdo-
tuksen nro 12242 hyväksymistä

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

Samalla lautakunta päätti

 antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin mielipi-
teisiin

 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lau-
sunnot

 valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen vä-
häisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta eh-
dotuksen sisältöä

 kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa perimään hakijalta Kustan-
nukset -liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykustan-
nukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Esittelijä
virastopäällikkö
Mikko Aho

Lisätiedot
Anne Karppinen, arkkitehti, puhelin: 310 37200

anne.karppinen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 16.9.2014

HEL 2012-007520 T 10 03 03

Taustaa
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Asemakaava päivitetään vastaamaan tontin nykyistä käyttöä ja tontin 
rakennuskielto poistetaan. 
Tontti merkitään asuinkerrostalojen kortteli-alueeksi. Ullakolle sallitaan 
asuntoja ja pohjakerrokseen Lönnrotinkadun puolelle määrätään sijoi-
tettavaksi myymälä- ja asiakas-palvelutiloja. Rakennus merkitään ra-
kennus-taiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti huomattavan 
arvokkaana suojeltavaksi. Tontille pihan puolelle osoitetaan keskustan 
maanalaiseen huoltotunneliin liittyvä korttelikohtaisen huoltotilan hissi- 
ja porrasyhteys sekä ilmanvaihtohormi. 

Kannanotto

Rakennusvirastolla ei ole huomauttamista asemakaavamuutokseen.

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

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

anni.tirri(a)hel.fi
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§ 115
Pukinmäen korttelin 37186, korttelin 37187 tonttien 1 ja 3, korttelin 
37188 sekä katu-, puisto-, suojaviher- ja vesialueiden asemakaavan 
muuttaminen (nro 12353, Isonpellontien alue)

HEL 2013-016121 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä 37. kaupunginosan (Pukinmäki) korttelin 37186, korttelin 
37187 tonttien 1 ja 3, korttelin 37188 sekä katu-, puisto-, suojaviher- ja 
vesialueiden asemakaavan muutoksen 20.10.2015 päivätyn ja 
15.3.2016 muutetun piirustuksen nro 12353 mukaisena ja asemakaa-
van selostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12353 kartta, päivätty 
20.10.2015, muutettu 15.3.2016

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12353 selostus, päivätty 
20.10.2015, muutettu 15.3.2016 ja täydennetty 7.4.2016

3 Havainnekuva, 20.10.2015
4 Vuorovaikutusraportti 20.10.2015, täydennetty 15.3.2016
5 Tilastotiedot 20.10.2015, muutettu 15.3.2016
6 Osa päätöshistoriaa (Internet-versio)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Gasum 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

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
(Tukes), Helsinki

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos mahdollistaa Isonpellontien ja Kehä I:n väliselle 
alueelle uutta liikerakentamista ja Isonpellontien eteläpuolelle asuntora-
kentamista. Uutta kerrosalaa muodostuu yhteensä n. 17 000 k-m², jos-
ta asumista on 12 000 k-m². Uusia asukkaita tulee noin 300.

Asemakaava on laadittu yhteistyössä asuntotuotantotoimiston kanssa. 
Asuinkortteli on merkitty asuntotuotantotoimiston tuotanto-ohjelmaan 
2016.

Vantaanjokeen rajautuvan Pukinmäen rantapuiston virkistyskäyttöä ke-
hitetään ja Vantaanjoen luonto- ja suojeluarvot turvataan. Voimassa 
olevassa asemakaavassa suojellun rakennuksen suojeluvelvoite on 
poistettu rakennuksen huonon kunnon vuoksi. 

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oi-
keusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin stra-
tegisten tavoitteiden toteutumista. 
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Nyt laadittu kaavaratkaisu on uuden yleiskaavaehdotuksen mukainen.

Alueen lähtökohdat, nykytilanne ja maanomistus

Pääosa alueesta on vajaakäyttöistä rakentamatonta Vantaanjoen ran-
taniittyä. Alueelle on keskittynyt puutarha-alaan sekä konevuokrauk-
seen ja huoltoon liittyviä yrityksiä Kehä I:n ja Pukinmäenkaaren varrel-
le. Kaava-alue rajautuu Vantaanjokeen, joka on Natura 2000 -kohde. 
Kaava-alue kuuluu Vantaanjoen valuma-alueeseen. Kaava-alue sijoit-
tuu osittain rantapuistoon, joka on määritelty linnustollisesti arvokkaaksi 
kohteeksi. Alueella sijaitsee suojeltu rakennus. Kaava-alue on liitettä-
vissä nykyiseen yhdyskuntateknisen huollon verkostoon. Maaperä on 
pääosin savea. Kehä I:n melu aiheuttaa alueella ympäristöhäiriö-
tä.

Alue on osittain yksityisessä omistuksessa. Nykyisessä asemakaavas-
sa suojellun asuinrakennuksen tontti 37187/1 alueen koilliskulmassa on 
osittain yksityisessä omistuksessa. Pukinmäen Puutarha Oy:n tontti 
37186/1 asuinrakennuksineen on yksityisessä omistuksessa. Helsingin 
kaupunki omistaa muut alueet.

Kaavaratkaisun perustelut, vaikutukset ja kustannukset

Isonpellontien eteläpuolelle Vantaanjoen rantamaisemaan on suunni-
teltu talven 2014–15 aikana käydyn suunnittelukilpailun pohjalta uusi 
asuinkortteli. Kehä I:n varrelle mahdollistetaan liike- ja toimitilojen ra-
kentaminen, joka osaltaan vähentää myös meluhaittaa kaava-alueen 
eteläosassa. Nykyisessä asemakaavassa suojellun tynnyrikattoisen 
asuinrakennuksen suojelusta luovutaan ja mahdollistetaan
toimitilarakentaminen näkyvälle paikalle.

Vähäisellä virkistyskäytöllä olevia puisto- ja suojaviheralueita muute-
taan osittain korttelialueiksi. Rakentamisen vaikutuksia Vantaanjoen 
Natura-alueeseen on selvitetty uuden yleiskaavan valmistelun yhtey-
dessä (Natura-arviointi. Ramboll Finland Oy. Helsingin kaupunkisuun-
nitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2015:2). Asemakaa-
vassa Vantaanjoen ja rantapuiston luonto- ja suojeluarvot turvataan 
säilyttämällä riittävästi rantapuistoa ja sijoittamalla rakennukset riittävän 
etäälle Vantaanjoesta. Helsinkipuistoon liittyvän rantapuiston virkisty-
sarvot ja saavutettavuus paranevat.

Alueen rakennettavuuden vaatima pohjarakentaminen aiheuttaa kau-
pungille kustannuksia. Esirakentamisen kustannusarvio on 1,4 miljoo-
naa euroa olettaen, että rakentamisen raja on 60 metriä Vantaanjoen 
rannasta ja tontteja täytetään keskimäärin n. metrin verran. Kustannuk-
sissa ei ole mukana mahdollisia maan pilaantuneisuuden aiheuttamia 
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lisäkustannuksia. Alueella ei nykytietojen perusteella oleteta olevan 
laajamittaista voimakasta maan pilaantumista.

Rakennusviraston alustavan arvion mukaan katurakentamisen kustan-
nusarvio on noin 1 000 000 euroa ja rantapuiston sekä reittiyhteyksien 
kustannusarvio noin 500 000 euroa.

Tontin 37187/8 liittämisestä vesihuoltoverkkoon saattaa aiheutua kus-
tannuksia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (HSY).

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty selostuksen liitteenä ole-
van osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Valmistelun aikana on tehty viranomaisyhteistyötä asianomaisten hal-
lintokuntien, liikelaitosten ja kuntayhtymien kanssa. Viranomaisten kan-
nanotot kohdistuivat Vantaanjoen rantapuistokokonaisuuden kehittämi-
seen osana Helsinkipuistoa, suojeluarvoihin, liikenteen turvallisuuteen 
ja sujuvuuteen, meluntorjuntaan, rakentamisen etäisyyteen voimajoh-
doista sekä maaperän tutkimus- ja kunnostustarpeeseen.

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on esitetty kirjeitse 7 mielipidettä, 
joista 3 koski osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja 4 asemakaavan 
muutosluonnosta.

Saadut mielipiteet kohdistuivat samoihin teemoihin kuin viranomaisten 
kannanotot. Lisäksi yksi mielipide kohdistui Kehä I ja Pukinmäenkaaren 
kulma-alueen kerrosalan määrään ja kerroslukuun sekä rakennusalan 
kokoon ja muotoon.

Kannanotot ja mielipiteet on otettu kaavaehdotuksen valmistelussa 
huomioon.

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaa-
van valmisteluaikana saaduista kannanotoista, mielipiteistä, muistutuk-
sista ja lausunnoista sekä vastineet niihin.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §)

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä 
20.10.2015 ja sen jälkeen kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 13.11.–
14.12.2015.

Muistutus
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Kaavaehdotuksesta tehtiin yksi muistutus. Muistutuksessa vastustettiin 
alueella sijaitsevan vanhan rakennuksen Villa Rosan sr-1-suojelumer-
kinnän poistamista asemakaavasta. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta totesi muistutukseen antamassaan vas-
tauksessa mm., että kaupunginmuseo ja Uudenmaan ELY-keskus ovat 
pitäneet suojelusta luopumista perusteltuna.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta:

Helen Sähköverkko Oy, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL), 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY), Uudenmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), Turvallisuus- ja 
kemikaalivirasto (TUKES), kaupunginmuseo, pelastuslautakunta, yleis-
ten töiden lautakunta, ympäristölautakunta ja Gasum Oy. 

ELY-keskus esitti lausunnossaan huomioita ja tarkistusesityksiä kos-
kien alueen ympäristöhäiriöitä, luonnon- ja kulttuuriympäristöarvoja, lii-
kerakentamista, liikennejärjestelyjä sekä tulvasuojelua.

ELY-keskuksen lausunnossaan esittämät asiat on otettu huomioon 
asemakaavaehdotusta tarkistettaessa.

Muissa lausunnoissa esitettiin osittain ELY-keskuksen kanssa yhtene-
viä huomioita ja lisäksi kerrosalatulkintaan, johtokujien käyttö-/vastuu-
rajoituksiin, sähköasematontin lohkomisjärjestelyihin, varastojen raken-
nusoikeustulkintaan, maakaasuputken suojaetäisyyteen ja hulevesien 
hallintaan liittyviä huomioita.

Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Liikennelaitos -liikelai-
tos, kiinteistövirasto ja varhaiskasvatusvirasto. Lautakuntien lausunto-
jen käsittelyyn ei ole liittynyt äänestyksiä.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Muistutuksessa ja lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon mah-
dollisuuksien mukaan. Vastineet muistutukseen ja lausuntoihin on esi-
tetty vuorovaikutusraportissa.

Kaavaehdotukseen on tehty muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtai-
sesti kaavaselostuksessa. Kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- 
ja käsittelyvaiheiden sekä kustannusarvioinnin, uuden yleiskaavaehdo-
tuksen, suojelunmerkinnän poistamisen, kaupallisten vaikutusten, joh-
tokadun ja hulevesien hallinnan osalta.                 
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Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole ollut tar-
peen asettaa uudelleen nähtäville.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Lopuksi

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan 15.3.2016 tarkista-
man esityksen mukainen. Esitys oli yksimielinen.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on täydentänyt asemakaavan selostusta 
7.4.2016.

Kaavamuutoksen johdosta ei maanomistajille koidu merkittävää hyötyä, 
joten kaupunginhallituksen 9.6.2014 (§ 685) tekemän päätöksen mu-
kaiselle maankäyttösopimusmenettelylle ei ole tarvetta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12353 kartta, päivätty 
20.10.2015, muutettu 15.3.2016

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12353 selostus, päivätty 
20.10.2015, muutettu 15.3.2016 ja täydennetty 7.4.2016

3 Havainnekuva, 20.10.2015
4 Vuorovaikutusraportti 20.10.2015, täydennetty 15.3.2016
5 Tilastotiedot 20.10.2015, muutettu 15.3.2016
6 Osa päätöshistoriaa (Internet-versio)

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

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

Gasum 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

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
(Tukes), Helsinki

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunginmuseo
Kiinteistölautakunta
Pelastuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristölautakunta
Asuntotuotantotoimisto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.04.2016 § 322

HEL 2013-016121 T 10 03 03

Päätös
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Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 37. kaupunginosan (Pukinmäki) 
korttelin 37186, korttelin 37187 tonttien 1 ja 3, korttelin 37188 sekä ka-
tu-, puisto-, suojaviher- ja vesialueiden asemakaavan muutoksen 
20.10.2015 päivätyn ja 15.3.2016 muutetun piirustuksen nro 12353 mu-
kaisena ja asemakaavan selostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 15.03.2016 § 93

HEL 2013-016121 T 10 03 03

Ksv 0742_40, Isonpellontie, karttaruudut 680498, 680499, 681498 ja 681499

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 20.10.2015 päivätyn ja 15.3.2016 muutetun 37. kaupunginosan (Pu-
kinmäki) korttelin 37186, korttelin 37187 tonttien 1 ja 3, korttelin 
37188 sekä katu-, puisto-, suojaviher- ja vesialueiden asemakaavan 
muutosehdotuksen nro 12353 hyväksymistä. Kaavaehdotukseen 
tehdyt muutokset ilmenevät yksityiskohtaisesti kaavaselostuksesta.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.
 antaa esityksestään perusteluineen ja vuorovaikutusraportista muo-

dostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton 
tehtyyn muistutukseen.

20.10.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Joakim Kettunen, arkkitehti, puhelin: 310 37289

joakim.kettunen(a)hel.fi
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Pelastuslautakunta 15.12.2015 § 140

HEL 2013-016121 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi Pukinmäen Isonpellontien asemakaavan 
muutossuunnitelmaan (nro 12353) seuraavan lausunnon:

Pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavanmuutoseh-
dotukseen nro 12353, Pukinmäki, Isonpellontie.

Esittelijä
vs. pelastuskomentaja
Jorma Lilja

Lisätiedot
Juha Rintala, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31235

juha.rintala(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 15.12.2015 § 405

HEL 2013-016121 T 10 03 03

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Kehä I:n ja Pukinmäenkaaren liikenteen haitat tekevät kaavamuutosa-
lueesta haastavan asuinrakentamiselle. Ilmanlaatu- ja meluhaittoja on-
kin pyritty ottamaan huomioon mm. rakennusalojen sijoittelulla ja kaa-
vamääräyksin ohjaamalla mm. parvekkeiden sijoittelua ja asuntojen 
avautumissuuntia. 

Kehä I:n ja asuinkortteleiden välinen etäisyys täyttää HSY:n ilmanlaatu-
vyöhykkeiden minimietäisyyden. Siitä huolimatta on tarpeen antaa il-
manottoon liittyvä kaavamääräys liikenteen ilmanlaatuhaittojen vähen-
tämiseksi asunnoissa. 

Meluselvityksen mukaan valtaosalla asuinkerrostalokorttelin piha-alu-
eesta ja koko rantapuiston alueella ylittyvät melutason ohjearvot. Melul-
le herkimpien toimintojen eli etenkin lasten leikkialueiden sijoittamiseen 
melulta suojaisimpiin kohtiin tulee jatkosuunnittelussa edelleen kiinnit-
tää erityistä huomiota. Suositeltavin sijainti lienee itäisimmän rakennu-
sosan ja talousrakennusalan muodostama pienehkö katvealue. Länti-
semmän rakennuksen etelä- ja länsipuolelle tai Isonpellontien puolelle 
ei tule sijoittaa leikkialueita. 
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Parvekkeita ei saa sijoittaa rakennusten Kehä I:n puoleisille julkisivuille, 
joten parvekkeet jäävät monilta osin uusien asuinrakennusten muodos-
tamaan melukatveeseen. Meluselvityksen mukaa osalla parvekkeista 
kuitenkin ylittyy melutason ohjearvo melko reilustikin. Kaavamääräyksiä 
tulee täydentää siten, että parvekkeet on lasitettava niillä julkisivuilla, 
joilla avoimen parvekkeen päivämelutaso ylittää 55 dB. 

Meluselvityksen mukaan kaavaehdotuksessa oleva 32 dB äänitasoero-
vaatimus asuinkerrostalokorttelin itäosassa ei ole riittävä, joten kaa-
vaehdotusta tulee tältä osin korjata. 

Asemakaavaehdotuksessa on ak-korttelialueelle määräys, jonka mu-
kaan ensimmäisessä kerroksessa olevia asuinhuoneistoja saa käyttää 
sosiaalipalvelun ja päivähoidon tiloina. Mahdollisten päivähoitotilojen si-
joittamisessa tulee ottaa huomioon piha-alueiden melutaso sekä etäi-
syys voimajohdosta. Kaavaselostuksen liitemateriaalin mukaan ryhmä-
perhepäiväkodin tiloja on suunniteltu ak-korttelialueen länsireunaan. Si-
jainti ei ole soveltuva piha-alueiden meluolosuhteiden eikä suositusetäi-
syyttä lähemmäs sijoittuvan voimalinjan vuoksi. 

Mikäli asumista sijoitetaan suositusetäisyyttä lähemmäs voimalinjaa, 
tulisi asiasta pyytää säteilyturvakeskuksen lausunto. 

Kaavaselostuksessa todetaan, että tonttien maaperä tulee tutkia mah-
dollisen pilaantuneisuuden selvittämiseksi ja tarvittaessa maaperä kun-
nostetaan ennen rakentamista. Myös kaavamääräyksiä on syytä täy-
dentää tältä osin. 

Asemakaavatyön yhteydessä on laadittu viitesuunnitelma Pukinmäen 
eteläiselle rantapuistolle. Vantaanjoen jokivarsi on tärkeä ekologinen 
yhteys. Viitesuunnitelman tyyppinen, pääosin luonnonmukainen suun-
nittelu soveltuu hyvin rantapuiston alueelle.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

anu.haahla(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 08.12.2015 § 524

HEL 2013-016121 T 10 03 03

Lausunto



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2016 129 (303)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/12
27.04.2016

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

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Pukinmäen Isonpellontien alueen asemakaavamuutoksen tavoitteena 
on mahdollistaa uuden toimitilan rakentaminen Kehä I:n varteen ja 
asuinrakentaminen Isonpellontien eteläpuolelle Vantaanjoen varteen. 
Lisäksi tavoitteena on Pukinmäen rantapuiston kehittäminen.

Yhtenä kaavamuutoksen tavoitteista on jalankulun ja pyöräilyn reittiyh-
teyksien parantaminen. Pyöräilyn pääyhteyden tulee kulkea Isonpellon-
tien kautta ja ranta-alueen reittiyhteys tulee merkitä vain ohjeelliseksi 
kävely- tai ulkoilureitiksi, ei jalankulun ja pyöräilyn reitiksi. Reittiyhtey-
den toteuttaminen sillan alla vaatii todennäköisesti laiturirakenteen, jot-
tei joen virtaama muuttuisi sillan aluspenkereen leventämisen takia. 
Myös savinen maasto joen varrella asettaa rakentamiselle reunaehtoja 
ja reittiyhteyttä ei välttämättä pystytä toteuttamaan siten, että se on 
otettavissa talvikunnossapidon piiriin.

Kaavamuutosalueella on kiinnitettävä erityistä huomiota hulevesien hal-
lintaan ja siihen, ettei kiintoainesta kulkeudu Vantaanjokeen. Huleve-
sien hallintaan tulee kiinnittää sekä rakentamisen aikana että lopputi-
lanteessa valmiissa kohteessa. 

Kaupunkisuunnitteluviraston kaavamuutoksen yhteydessä laatiman 
kustannusarvion mukaan esirakentamisen kustannusarvio on 1,4 mil-
joonaa euroa. Kustannuksissa ei ole mukana mahdollisia maaperän pi-
laantuneisuuden aiheuttamia lisäkustannuksia. Rakennusviraston alus-
tavan arvion mukaan katurakentamisen kustannusarvio on noin 1 000 
000 euroa ja rantapuiston sekä reittiyhteyksien kustannusarvio noin 
500 000 euroa.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemaavan muutosta nro 12353
edellä esitetyin huomautuksin.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Anni Tirri, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi
Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38977

heikki.takainen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 9.11.2015

HEL 2013-016121 T 10 03 03
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Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 30.10.2015

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa Isonpellontien 
ja Kehä I:n väliselle alueelle uutta liikerakentamista ja Isonpellontien 
eteläpuolelle asuntorakentamista. Lisäksi Pukinmäen rantapuiston vir-
kistyskäyttöä kehitetään.

Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ja kaupunkisuunnitteluvi-
rasto järjestivät kaava-alueella olevaa asuinkorttelia koskevan suunnit-
telu- ja tarjouskilpailun talven 2014–2015 aikana. Kilpailun tarkoitukse-
na oli tuottaa asemakaavoituksen pohjaksi ja asuinrakennusten toteut-
tamiseksi Pukinmäen ympäristöä parantava, kaupunkikuvallisesti kor-
keatasoinen ja toteuttamiskelpoinen suunnitelma. Kilpailun voitti Arkki-
tehtuuritoimisto B & M Oy ehdotuksella "Nikamat". Asemakaavan AK-
korttelia koskeva osa on laadittu kilpailun voittaneen ehdotuksen poh-
jalta. Museo katsoo, että viitesuunnitelmassa esitetty asuinkerrostalo 
on hyvin sovitettu paikkaansa: sovittaen se liike- ja toimitilarakentami-
sen sekä liikenneväylien läheisyyteen sekä jättäen väljyyttä rantapuis-
tolle. 

Kaupunginmuseo on aiemmin lausunut kaavahankkeesta (7.5.2014 ja 
30.10.2015). Aiemmissa lausunnoissaan museo painotti, että Vantaan-
joen ranta on syytä pitää pääosin avoimena ja virkistyskäytössä oleva-
na alueena ja että rantapuistoalue tulee kunnostaa osaksi Pukinmäen 
rantapuistoa. Asemakaavaehdotuksessa ranta-alue on merkitty VP-alu-
eeksi. Asemakaavatyön yhteydessä on laadittu viitesuunnitelma Pukin-
mäen eteläiselle rantapuistolle (Anu Lämsä/Ksv), joka esittää ranta-
puiston kunnostussuunnitelman, ja jonka tavoitteet ovat hyvät. 

Museon lausunnoissa on myös aiemmin todettu, että voimassa olevas-
sa asemakaavassa sr-1-merkinnällä varustetun, 1910-luvulla rakenne-
tun asuinrakennuksen suojelusta on mahdollista luopua uudessa ase-
makaavassa, koska se on jäänyt Pukinmäenkaaren ja Kehä I:n puris-
tuksiin. Rakennusta ei ole suojeltu asemakaavaehdotuksessa ja talon 
purkaminen mahdollistaa toimitilarakennusten korttelialueen rakentami-
sen sen tilalle. 

Kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa Isonpellontien asemakaa-
van muutosehdotuksesta.

30.10.2014 Lausunto annettu

7.5.2014 Lausunto annettu

Lisätiedot
Johanna Björkman, tutkija, puhelin: +358 9 310 36473
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johanna.bjorkman(a)hel.fi

Rakennusvirasto 14.11.2014

HEL 2013-016121 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa ase-
makaavaluonnoksesta 1158-00/14 (Pukinmäki, Isonpellontie) 
17.11.2014 mennessä.

Asemakaavan muutos koskee Isonpellontien ympäristöä, Kehä l:n vie-
ressä Vantaanjokeen rajoittuvalla ranta-alueella. Kehä l:n eteläpuolelle 
on suunnitteilla liikerakentamisen täydentämistä ja Isonpellontien etelä-
puolelle asuinrakentamista. Lisäksi kaavatyössä tutkitaan Pukinmäen 
rantapuiston ja sen lähiympäristön virkistyskäytön kehittämistä.

Isonpellontie on osa Vantaanjoen pohjoispuolen pääulkoilu- ja pyörä-
reittiä. Suunnittelussa toivotaan kehitettävän liikkumisen ohjautuvuutta 
sekä otettavan huomioon näkymät ja erityisesti jalankulun ja pyöräilyn 
turvallisuus Pukinmäenkaaren risteysalueella. Nykyisin jalankulkijat, 
pyöräilijät ja ajoneuvot liikkuvat Isonpellontiellä kaikki samassa katuti-
lassa. Jatkosuunnittelussa tulee huomioida jalankulku- ja pyöräliiken-
teen erottelu moottoriajoneuvoista.

Rantapuiston kehittämisessä on otettava huomioon linnustolliset arvot 
ja Vantaanjoen Natura-aluevaraukseen kuuluvat tulva-alueet. Virkisty-
sarvon lisäämiseksi ranta-alueelle on esitetty kävelyreittiyhteys ja sillan 
alituspaikka uudelle rantareitille Pukinmäenkaaren katualueella ohjeelli-
sena varauksena sekä tonttirasitteena yhteys Isonpellontielle. Reittien 
jatkuvuutta on hyvä tarkastella myös kaava-alueen ulkopuolella, jotta 
ne liittyvät luontevasti jo olemassa olevaan reittiverkostoon. Kaavamuu-
tosalueelle ei ole suunnitteilla toimintoja yleisille alueille mm. alueella 
sijaitsevan voimajohdon läheisyyden takia. 

Ranta-alueen reittiyhteys tulee merkitä vain ohjeelliseksi kävelyreitiksi, 
ei jalankulun ja pyöräilyn reitiksi. Reittiyhteyden toteuttaminen sillan alla 
vaatii todennäköisesti laiturirakenteen, jottei joen virtaama muuttuisi sil-
lan aluspenkereen leventämisen takia. Laiturirakenteen toteuttaminen 
ja ylläpitäminen ei ole mahdollista lähivuosina tiukan taloustilanteen 
vuoksi. 

Hulevesien hallintaan tulee kiinnittää huomiota. Hulevesien imeyttämi-
sen ja viivyttämisen mahdollisuuksia tulee tutkia sekä tontti- että yleisil-
lä alueilla. 
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Rakennusvirastolla ei ole muuta huomautettavaa asemakaavan muu-
tosluonnoksesta. 

9.5.2014 Lausunto annettu

Lisätiedot
Virpi Vertainen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38518

virpi.vertainen(a)hel.fi
Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi
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§ 116
Pitäjänmäen korttelin 46117 tonttien 11 ja 14 sekä katu- ja puistoa-
lueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12349, Sulkapolun ympä-
ristö)

HEL 2012-004558 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki, Reimarla) korttelin 46117 
tonttien 11 ja 14 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muutoksen 
3.11.2015 päivätyn ja 15.3.2016 muutetun piirustuksen nro 12349 mu-
kaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12349 kartta, päivätty 3.11.2015, 
muutettu 15.3.2016

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12349 selostus, päivätty 
3.11.2015, muutettu 15.3.2016, päivitetty Kslk:n 15.3.2016 päätöksen 
mukaiseksi

3 Havainnekuva, 3.11.2015
4 Vuorovaikutusraportti 3.11.2015 liitteineen, täydennetty 15.3.2016
5 Osa päätöshistoriaa (Internet-versio)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

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

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

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
(Tukes), Helsinki

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos mahdollistaa kahden uuden asuinkerrostalon ra-
kentamisen Pitäjänmäentien ja Turkismiehentien varteen sekä lisäksi 
1970-luvun liikerakennuksen korvaamisen kahdella uudella asuinker-
rostalolla. Korttelin kaksikerroksiset 1940-luvun asuinrakennukset suo-
jellaan merkinnällä sr-2. Rakennuksilla on kulttuurihistoriallista arvoa 
osana Pitäjänmäentien varren ja asemanseudun rakentumista. Samalla 
rakennuksille muodostetaan omat, nykyistä pienemmät tontit ja yhtei-
nen ajoyhteys Sulkapolun kautta.

Asuntokerrosalaa uudisrakennuksille tulee kaava-alueelle 12 310 k-m², 
suojeltavien asuinrakennusten kerrosala on yhteensä 1 000 k-m². Ton-
tilta 46117/11 poistuu liikerakennuksen kerrosalaa 4 000 k-m² ja tontilta 
46117/14 toteutumatonta asuntokerrosalaa 3 600 k-m². Pitäjänmäen-
tien pohjoispuolella oleva puistokaistale liitetään kadun varteen muo-
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dostettavaan asuinkerrostalotonttiin. Poistuvan puistokaistaleen pinta-
ala on 949 m². Uusia asukkaita alueelle tulee noin 300.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oi-
keusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin stra-
tegisten tavoitteiden toteutumista. 

Nyt laadittu kaavaratkaisu on uuden yleiskaavaehdotuksen mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Suunnittelualueella on 1970-luvulta peräisin oleva liike- ja toimistora-
kennus sekä kaksi 1940-luvulla rakennettua pienkerrostaloa, jotka on 
arvioitu kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi. Lisäk-
si Pitäjänmäentien ja Sulkapolun kulmassa on uudempi kioskirakennus, 
jonka vuokrasopimus päättyy vuonna 2019. Ympäristön rakennuskanta 
on 1950–1970-luvuilta ja luonteeltaan esikaupunkimaista kerrostaloa-
luetta. Alueen eteläreunassa kulkeva Pitäjänmäentie aiheuttaa ympä-
ristöhäiriöitä. 

Kaava-alueella voimassa olevat asemakaavat ovat pääosin vuodelta 
1974. Liikerakennuksen tontilla (AL) on rakennusoikeutta 4 000 k-m² ja 
sen eteläpuolella on 1970-luvulla kaavoitettu asuntotontti (AK) kolmi-
kerroksiselle asuinkerrostalolle, joka sijoittuisi nykyisten 1940-luvun ta-
lojen kohdalle. Tämän tontin rakennusoikeus on 3 600 k-m². Kaavan 
mukainen asuntorakentaminen ei ole toteutunut.

Helsingin kaupunki omistaa alueen. Kaavoitustyö on tullut vireille kau-
pungin aloitteesta. Pohjola Rakennus Oy Uusimaa (valtakirjalla tontin 
46117/11 haltijalta) on hakenut liikerakennustontille käyttötarkoituksen 
muuttamista asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK) ja kaavaratkaisun 
sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa. Asunto Oy Pitäjä on tehnyt aloit-
teen asemakaavan muuttamiseksi siten, että yhtiön asuinrakennus säi-
lyy. 

Kaavaratkaisun perustelut, toteuttamisen vaikutukset ja kustannukset

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on täydennysrakentaa asuntoja 
Pitäjänmäen aluekeskuksen palvelujen ja rautatieaseman välittömään 
läheisyyteen. Lisäksi suojellaan omaleimaisen asemanseudun raken-
nuskantaa ja vahvistetaan Pitäjänmäentien kaupunkimaista katutilaa 
sekä palvelutarjontaa asemasillan kohdalla. Liikenteellisenä tavoitteena 
on parantaa kevyen liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta Pitäjänmäen 
aseman kohdalla ja parantaa pyöräilymahdollisuuksia Sulkapolun ja 
Viinenkujan välillä ja Pitäjänmäentien pohjoisreunalla.
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Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Pitäjän-
mäentien varren katukuva eheytyy ja Sulkatorin ympäristö siistiytyy. 
Kaava edistää paikallishistoriallisesti merkittävien asuinrakennuksien 
säilymistä alueella ja rikastaa siten myös kaupunkikuvaa. Yhdyskunta-
rakenteen kannalta kaavan mahdollistama asuntorakentaminen valmiin 
kaupunkirakenteen ja kunnallisten verkostojen piirissä edesauttaa mo-
nipuolisten palvelujen säilymistä alueella.

Alueen toteuttaminen edellyttää yksityisen kiinteistön omistajan toimen-
piteitä. Kaupungille kohdistuvat kustannukset ovat Sulkapolun ja Vii-
nenkujan katurakennustöiden osalta arviolta 73 000 euroa ja Pitäjän-
mäentien muutostöiden osalta arviolta 400 000 euroa. Kustannusarvio 
ei sisällä katuvalaistuksen tai vesihuollon kustannuksia.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Kaavoitustyö on tullut vireille kaupungin aloitteesta. Pohjola Rakennus 
Oy Uusimaa (valtakirjalla tontin 46117/11 haltijalta) on 28.11.2014 ha-
kenut liikerakennustontille käyttötarkoituksen muuttamista asuin kerros-
talojen korttelialueeksi (AK). Asunto Oy Pitäjä on 31.3.2008 tehnyt 
aloitteen asemakaavan muuttamiseksi siten, että yhtiön asuinrakennus 
säilyy.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman mukaisesti. Sitä sekä kaavan lähtökohtia ja tavoitteita 
esiteltiin kaavapäivystyksessä Pitäjänmäen kirjastossa vuoden 2015 
alussa.

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on esitetty kirjeitse 20 mielipidet-
tä, joista 13 koski osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja 7 asemakaa-
van muutosluonnosta. Osa mielipidekirjeistä on lähetetty useamman 
henkilön nimissä.

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaa-
van valmisteluaikana saaduista kannanotoista, mielipiteistä, muistutuk-
sista ja lausunnoista sekä vastineet niihin.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §)

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä 
10.11.2015 ja sen jälkeen kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 
4.12.2015–11.1.2016.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta tehtiin 2 muistutusta. 
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Asunto Oy Syreenin muistutuksessa vastustettiin tontilla 46117/16 ole-
van rakennuksen suojelua ja ehdotettuja tonttijärjestelyjä. Toisessa 
muistutuksessa Asunto Oy Sulkapolku 6 esitti, että naapuritontin auto-
paikkarasite poistettaisiin heidän tontiltaan kaavamuutoksen yhteydes-
sä, ja että naapuritontin uudisrakennusten korkeuksia ja julkisivujen 
suuntia muutettaisiin niin, että niiden vaikutukset yhtiön asuntojen nä-
kymiin olisivat mahdollisimman vähäiset. 

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta: Helen Säh-
köverkko Oy, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL), Helsingin 
seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY), Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), Turvallisuus- ja kemikaalivi-
rasto (Tukes), kaupunginmuseo, pelastuslautakunta, yleisten töiden 
lautakunta ja  ympäristökeskus. 

Lautakuntien lausuntojen käsittelyyn ei ole liittynyt äänestyksiä.

ELY-keskuksen lausunnossa esitettiin, että kaavaehdotuksessa esitetty 
määräys asuntojen kahteen suuntaan avautumisesta ei johda toivot-
tuun lopputulokseen meluntorjunnan osalta. Kaavamääräyksiä tulee 
tarkentaa asuntojen avautumisen osalta siten, että asuntojen on avau-
duttava myös hiljaiselle puolelle. Lisäksi meluntorjuntamääräykset tulee 
ulottaa koskemaan Pitäjänmäentien varressa olevaa AK -korttelia koko-
naisuudessaan eikä vain rakennusten Pitäjänmäentien puoleista julkisi-
vua. Lisäksi esitettiin, että mahdollinen runkomelu tulisi selvittää, koska 
alueella kalliopinta on lähellä maanpintaa.

Pelastuslautakunnan lausunto kohdistui Kolkkapojanpolun pelastustien 
määräysten mukaisen pituuskaltevuuden ja toimivan ajoyhteyden var-
mistamiseen. Kaavaehdotusta ei tältä osin ole muutettu, koska kysei-
sen kohdan pituuskaltevuus ei ylitä enimmäisvaatimuksia ja pelastustie 
liittyy ajoyhteydeltään Viinenkujan katualueeseen.

Yleisten töiden lautakunnan lausunnossa muistutettiin, että asemakaa-
vojen laatimisen yhteydessä on muistettava huolehtia riittävästä lumiti-
lasta sekä tonteilla että yleisillä alueilla. Lautakunta puolsi asemakaa-
van muutosta.

Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa. 

Rakennusvalvontavirasto ja kiinteistövirasto ilmoittivat, ettei niillä ole 
lausuttavaa.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen
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Muistutuksissa ja lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon mah-
dollisuuksien mukaan. Vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin on esitet-
ty vuorovaikutusraportissa.

Kaavaehdotukseen on tehty muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtai-
sesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Kaavaselostusta on täy-
dennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden sekä uuden yleiskaavaehdo-
tuksen osalta. 

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

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Lopuksi

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan 15.3.2016 tarkista-
man esityksen mukainen. Lautakunnan päätös oli yksimielinen.

Kiinteistövirasto tulee tekemään tonttien vuokrasopimuksiin tarvittavat 
tarkistukset asemakaavan tultua voimaan.

Senaatti-kiinteistöt on pyytänyt lähettämään tiedon asiaan liittyvistä 
päätösasiakirjoista.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12349 kartta, päivätty 3.11.2015, 
muutettu 15.3.2016

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12349 selostus, päivätty 
3.11.2015, muutettu 15.3.2016, päivitetty Kslk:n 15.3.2016 päätöksen 
mukaiseksi

3 Havainnekuva, 3.11.2015
4 Vuorovaikutusraportti 3.11.2015 liitteineen, täydennetty 15.3.2016
5 Osa päätöshistoriaa (Internet-versio)

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva

Muutoksenhaku



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2016 139 (303)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/13
27.04.2016

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

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

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

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

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
(Tukes), Helsinki

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Tiedoksi

Kaupunginmuseo
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Pelastuslautakunta
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Yleisten töiden lautakunta
Ympäristökeskus
Kaupunkisuunnitteluvirasto/Koski

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.04.2016 § 323

HEL 2012-004558 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki, 
Reimarla) korttelin 46117 tonttien 11 ja 14 sekä katu- ja puistoalueiden 
asemakaavan muutoksen 3.11.2015 päivätyn ja 15.3.2016 muutetun 
piirustuksen nro 12349 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilme-
nevin perustein.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 15.03.2016 § 95

HEL 2012-004558 T 10 03 03

Ksv 0563_5, Sulkapolku 1 ja 3 sekä Pitäjänmäentie 25, karttaruutu R4

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 3.11.2015 päivätyn ja 15.3.2016 muutetun 46. kaupunginosan (Pitä-
jänmäki, Reimarla) korttelin 46117 tonttien 11 ja 14 sekä katu- ja 
puistoalueiden asemakaavan muutosehdotuksen nro 12349 hyväk-
symistä. Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset ilmenevät yksityis-
kohtaisesti kaavaselostuksesta.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.
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 antaa esityksestään perusteluineen ja vuorovaikutusraportista muo-
dostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton 
tehtyihin muistutuksiin.

10.11.2015 Ehdotuksen mukaan

03.11.2015 Pöydälle

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Siv Nordström, arkkitehti, puhelin: 310 37322

siv.nordstrom(a)hel.fi
Pirjo Koivunen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37128

pirjo.koivunen(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi
Riitta Salastie, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37218

riitta.salastie(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 19.01.2016 § 5

HEL 2012-004558 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lau-
sunnon Pitäjänmäen (46ko.) asemakaavan muutoksesta nro 12349:

Asemakaavassa tulee huomioida toimivien pelastustiejärjestelyjen ra-
kentaminen. Pelastustiet on suunniteltava ohjeen: "Helsingin pelastus-
laitos, Pelastustien suunnittelu ja toteutus 1.7.2013" mukaisesti. Nyt 
esitetyssä kaavaluonnoksessa Kolkkapojanpolulle suunnitellun pelas-
tustien nostopaikan pituuskaltevuus ylittää ohjeen raja-arvon. 

Kaavassa on myös varmistettava, että nostolava-autoilla on esteetön 
pääsy Kolkkapojanpolun nostopaikalle. Nyt ajoyhteys on suunniteltu 
kevyen liikenteen väyläksi merkittyä reittiä pitkin.

Esittelijä
vs. pelastuskomentaja
Kari Virtanen

Lisätiedot
Markku Holopainen, palomestari, puhelin: 310 30224

markku.holopainen(a)hel.fi
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Yleisten töiden lautakunta 12.01.2016 § 10

HEL 2012-004558 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Asemakaavan muutos mahdollistaa asuinkerrostalojen rakentamisen 
vanhan ostoskeskuksen tilalle osoitteeseen Sulkapolku 3 sekä täyden-
nysrakentamista Pitäjänmäentien ja Turkismiehentien varteen.

Asemakaavan muutoksen ja liikennesuunnitelman toteuttamisesta ai-
heutuu kustannuksia rakennusvirastolle yhteensä noin 500 000 euroa, 
josta Sulkapolun ja Viinenkujan katurakennustöiden osuus on noin 
80 000 euroa ja Pitäjänmäentien muutostöiden osuus noin 420 000 eu-
roa. 

Yleisten töiden lautakunta muistuttaa, että asemakaavojen laatimisen 
yhteydessä on muistettava huolehtia riittävästä lumitilasta sekä tonteilla 
että yleisillä alueilla.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosta nro 12349.

Käsittely

12.01.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos: Lisätään päätösehdotukseen seuraava teksti: 

 "Yleisten töiden lautakunta muistuttaa, että asemakaavojen laatimi-
sen yhteydessä on muistettava huolehtia riittävästä lumitilasta sekä 
tonteilla että yleisillä alueilla."

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko(a)hel.fi
Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 15.12.2015 § 403

HEL 2012-004558 T 10 03 03

Päätös
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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 25.11.2015

HEL 2012-004558 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 20.11.2015

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
Sulkapolun ympäristön asemakaavan muutosehdotuksesta.  Kaupun-
ginmuseo on päättänyt antaa seuraavan lausunnon. 

Asemakaavan muutos mahdollistaa kahden uuden asuinkerrostalon ra-
kentamisen Pitäjänmäentien ja Turkismiehentien varteen sekä lisäksi 
1970-luvun liikerakennuksen korvaamisen kahdella uudella asuinker-
rostalolla. Asemakaavan muutoksessa suojellaan korttelin kaksikerrok-
siset 1940-luvun asuinrakennukset siten, että niille muodostetaan 
omat, nykyistä pienemmät tontit ja yhteinen ajoyhteys Sulkapolun kaut-
ta.

Kaupunginmuseon antamat suojelutavoitteet, jotka koskevat Pitäjän-
mäentie 23 ja 25:n kaksikerroksisia asuintaloja, on otettu asemakaa-
vaehdotuksessa hyvin huomioon. Rakennukset on merkitty kaavaehdo-
tukseen sr-2 -merkinnällä, kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaina rakennuksina. Rakennusten kaupunkikuvallinen asema kui-
tenkin muuttuu, kun Pitäjänmäentien varteen rakennetaan kaksi uutta 
nelikerroksista asuinkerrostaloa. Näiden väliin jää avoin piha-alue, jo-
ten Pitäjänmäentie 23 on edelleen nähtävissä Pitäjänmäentieltä päin. 

Kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdo-
tuksesta ja puoltaa sen hyväksymistä.

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 12.5.2015

20.1.2015 Lausunto annettu

Lisätiedot
Sari Saresto, tutkija, puhelin: +358 9 310 36483
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sari.saresto(a)hel.fi

Rakennusvirasto 1.6.2015

HEL 2012-004558 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa Sul-
kapolun ympäristön asemakaavan muutosluonnoksesta (Pitäjänmäen 
46.ko) 1.6.2015 mennessä.

Alueelle suunnitellaan vanhaa ostoskeskusta korvaavia asuinkerrosta-
loja osoitteeseen Sulkapolku 3 sekä täydennysrakentamista Pitäjän-
mäentien varteen samassa korttelissa.

Tavoitteena on säilyttää yleinen jalankulku- ja pyöräily-yhteys korttelin 
läpi Sulkapolulta Viinenkujalle. Seuraaviin kaavamerkintöihin tulee lisä-
tä määräys yleisestä jalankulusta ja pyöräilystä: autopaikkojen korttelia-
lue (LPA), alueen osa, joka tulee rakentaa aukiomaiseksi (au) ja Jalan-
kululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa (pp).

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa -merkintää tulee jatkaa 
LPA-alueen poikki Sulkapolun katualueeseen saakka.

Rakennusviraston yhteyshenkilöt kaavayhteystyössä ovat lisätiedonan-
tajat.

5.2.2015 Lausunto annettu

Lisätiedot
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

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

silja.hurskainen(a)hel.fi
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§ 117
Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2016-005086

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

 Valtuutettu Seppo Kanervan ym. aloite pyöräturvallisuuden kehittä-
misestä eräissä Helsingin kohteissa

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle val-
misteltavaksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 104
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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§ 105
Val av protokolljusterare

Beslut

På förslag av ordföranden valdes ledamöterna Laura Rissanen och 
Osku Pajamäki till protokolljusterare med ledamöterna Marcus Rantala 
och Emma Kari 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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§ 106
Initiativ från ungdomar år 2015

HEL 2016-001438 T 12 04 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag an-
teckna de initiativ som togs av ungdomar år 2015.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningsklämmar:

1. Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheterna att 
placera eluttag för passagerare i kollektivtrafikterminaler och på 
större hållplatser samt i nya trafikmedel som skaffas. (Björn 
Månsson)

2. Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att 
lägga till ett förbud mot sexuella trakasserier i ordningsreglerna 
för grundskolor och skolor på andra stadiet. (Johanna Sydän-
maa)

3. Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheterna att 
arrangera gratis utbildnings- och testtillfällen för hygienpass i 
samverkan med Helsingfors stad och med kompetenstestare 
som Evira bemyndigat som arrangörer. Hygienpasset hjälper in-
nehavaren att hitta arbetstillfällen inom branscher där hygien-
passet är obligatoriskt. Då tillfällena är avgiftsfria kan alla som 
vill delta oberoende av tillgångar och så verkställs också social 
rättvisa. (René Hursti)

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom 
redogörelse att följande tre hemställningsklämmar hade föreslagits un-
der diskussionen:

Ledamoten Björn Månsson understödd av ledamoten Mika Ebeling ha-
de föreslagit följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheterna att 
placera eluttag för passagerare i kollektivtrafikterminaler och på 
större hållplatser samt i nya trafikmedel som skaffas.
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Ledamoten Johanna Sydänmaa understödd av ledamoten Mika Ebe-
ling hade föreslagit följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att 
lägga till ett förbud mot sexuella trakasserier i ordningsreglerna 
för grundskolor och skolor på andra stadiet.

Ledamoten René Hursti understödd av ledamoten Helena Kantola ha-
de föreslagit följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheterna att 
arrangera gratis utbildnings- och testtillfällen för hygienpass i 
samverkan med Helsingfors stad och med kompetenstestare 
som Evira bemyndigat som arrangörer. Hygienpasset hjälper 
innehavaren att hitta arbetstillfällen inom branscher där hygien-
passet är obligatoriskt. Då tillfällena är avgiftsfria kan alla som 
vill delta oberoende av tillgångar och så verkställs också social 
rättvisa.

Redogörelsen befanns vara riktig.

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först stadsstyrel-
sens förslag enhälligt.

Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande omröstnings-
förfarande: Varje hemställningskläm tas särskilt upp till omröstning.

1 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröst-
ningsproposition: Den som godkänner ledamoten Björn Månssons för-
slag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen 
röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheterna 
att placera eluttag för passagerare i kollektivtrafikterminaler och på 
större hållplatser samt i nya trafikmedel som skaffas.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 83
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, 
Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor 
Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Patrik 
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Gayer, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hete-
maj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, 
Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Seppo 
Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, 
Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuu-
li Kousa, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Otto Lehti-
puu, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, 
Pekka Majuri, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Seija Muuri-
nen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan 
D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia 
Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Pu-
hakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Ran-
tala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima 
Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Pekka Saarnio, Tomi Se-
vander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka 
Taipale, Kaarin Taipale, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo 
Valokainen, Sanna Vesikansa, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Blanka: 1
Wille Rydman

Frånvarande: 1
Jukka Järvinen

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Björn Månssons förslag till 
hemställningskläm.

2 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröst-
ningsproposition: Den som godkänner ledamoten Johanna Sydänmaas 
förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen 
röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten 
att lägga till ett förbud mot sexuella trakasserier i ordningsreglerna för 
grundskolor och skolor på andra stadiet.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 82
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, 
Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor 
Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Patrik 
Gayer, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hete-
maj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, 
Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Helena 
Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, 
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Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Ti-
mo Laaninen, Maria Landén, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Eija Loukoila, 
Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Silvia Modig, Elina 
Moisio, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, 
Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sa-
ra Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi 
Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikai-
nen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rau-
hamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Ris-
sanen, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Osmo Soinin-
vaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, 
Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesi-
kansa, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Blanka: 2
Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara

Frånvarande: 1
Jukka Järvinen

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Johanna Sydänmaas förslag 
till hemställningskläm.

3 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröst-
ningsproposition: Den som godkänner ledamoten René Hurstis förslag 
till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar 
nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheterna 
att arrangera gratis utbildnings- och testtillfällen för hygienpass i sam-
verkan med Helsingfors stad och med kompetenstestare som Evira be-
myndigat som arrangörer. Hygienpasset hjälper innehavaren att hitta 
arbetstillfällen inom branscher där hygienpasset är obligatoriskt. Då till-
fällena är avgiftsfria kan alla som vill delta oberoende av tillgångar och 
så verkställs också social rättvisa.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 65
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, 
Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor 
Brettschneider, Jussi Chydenius, Patrik Gayer, Yrjö Hakanen, Eero He-
inäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, 
Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Inger-
vo, Ville Jalovaara, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, 
Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Heimo Laak-
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sonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape 
Lovén, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, 
Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Sara Paa-
volainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, 
Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tu-
omas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Pekka Saarnio, 
Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, 
Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, 
Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 1
Wille Rydman

Blanka: 18
Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Laura Kolbe, Kauko Koski-
nen, Terhi Koulumies, Otto Lehtipuu, Hannele Luukkainen, Pekka Ma-
juri, Seija Muurinen, Jan D Oker-Blom, Jaana Pelkonen, Mari Puoskari, 
Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Ulla-Marja Urho, Tu-
ulikki Vuorinen

Frånvarande: 1
Jukka Järvinen

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten René Hurstis förslag till 
hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anja Vallittu, stadssekreterare, telefon: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi
Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1 Luettelo nuorten aloitteista ja niihin annetuista vastauksista
2 Ruudin ydinryhmän lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar
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Arbetsordningen för stadsfullmäktige fick 25.3.2015 en ny 25 a §, ge-
nom vilken ett system för initiativ från ungdomar infördes. Rätten för 
ungdomar att komma med initiativ hör till systemet för deltagande och 
påverkan bland Helsingforsungdomar (Krut). I samband med att stads-
fullmäktiges beslut om paragrafen verkställdes godkände stadsstyrel-
sen anvisningar om hur initiativ från ungdomar ska behandlas 
(4.5.2015, 474 §).

Den nya 25 a § i arbetsordningen för stadsfullmäktige har följande ly-
delse: "Stadsstyrelsen ska en gång om året senast vid ett sammanträ-
de i april underrätta fullmäktige om de initiativ som ungdomar i åldern 
13–17 år har tagit i frågor som hör till stadens befogenhet och om de 
åtgärder som har vidtagits med anledning av initiativen. Stadsstyrelsen 
ska samtidigt förmedla ett utlåtande i saken från kärngruppen för syste-
met för ungas deltagande och påverkan (Krut).

Vid behandlingen av initiativ från ungdomar tillåts diskussion. Beslut 
om enskilda initiativ tillåts inte utom i fråga om hemställningsklämmar."

Syftet med rätten för ungdomar att komma med initiativ är att uppmunt-
ra och stödja ungdomarna så att de fås att delta i och påverka det sam-
hälleliga beslutsfattandet. Initiativen ger samtidigt stadens förvaltningar 
information om ungdomarnas förhoppningar och mål. Dessa utgångs-
punkter återspeglas också i behandlingen av initiativen. Processerna 
och rutinerna avviker nämligen något från dem som enligt 25 § i arbets-
ordningen för stadsfullmäktige tillämpas på initiativ från kommuninvå-
nare. 

Ungdomarna kommer huvudsakligen med initiativ via webbplatsen Ru-
uti.net (http://ruuti.munstadi.fi/). Ungdomscentralen skickade under det 
år systemet infördes (2015) initiativen vidare för behandling på den för-
valtning vars verksamhetsområde saken gällde. 

En förteckning över initiativen från ungdomar och svaren på dem finns i 
bilaga 1 till detta ärende.

Det kom år 2015 in sammanlagt 39 initiativ från ungdomar, men 3 hör 
inte till stadens verksamhetsområde och skickades vidare till VR och 
HRT. Största delen av initiativen hänför sig till ungdomsväsendet (16), 
och de övriga gäller verksamheten på eller verksamhetsområdet för ut-
bildningsverket (7), idrottsverket (5), byggnadskontoret (5), stadsplane-
ringskontoret (2) och stadskansliet (1).

Initiativen från ungdomar handlar bl.a. om ungdomslokaler och öppetti-
derna och verksamheten i dessa, elevkårsverksamhet, evenemang, id-
rottsplaner, hobbymöjligheter och trafiksäkerhetsfrågor. Många av initi-
ativen gäller närmiljön och har karaktären av förslag till lokala och kon-
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kreta förbättringar. Å andra sidan kom det in initiativ som direkt har att 
göra med bättre förutsättningar för ungdomar att påverka samhället. Ett 
av dessa går ut på att elevkårsverksamhet ska bli en valfri kurs på hög-
stadiet, och i ett annat önskas utbildning för ordförandena i elevkårssty-
relserna. Att ungdomar är ansvarskännande syns i ett om ett sådant 
förfarande att ungdomarna turvis hjälper skolkökspersonalen. I ett initi-
ativ föreslås det att sexuella minoriteter ska beaktas bättre i undervis-
ningen, och ett initiativ har som tema att sexuella trakasserier ska mot-
verkas. 

Förvaltningarnas sätt att gå till väga och svara varierar vad innehållet 
och omfattningen beträffar. De är inte tillräckligt insatta i systemet för 
initiativ från ungdomar, och det år det nya systemet infördes (2015) 
blev många initiativ behandlade som vanlig respons och besvarades 
via responssystemet, ofta i mycket allmänna ordalag. En del av svaren 
kompletterades senare. Med tanke på att ungdomarna ska uppmuntras 
till deltagande och påverkan och för ungdomsarbetets skull är det vik-
tigt att ungdomarna får motiverade svar på sina initiativ inom en rimlig 
tid. Ungdomarna har kunnat få svar snabbt via responssystemet, men 
baksidan har varit att svaret kunnat vara av mycket allmän karaktär.  

Ett utlåtande från kärngruppen för systemet för ungas deltagande och 
påverkan (Krut) utgör bilaga 2 till detta ärende. Kärngruppen understry-
ker att initiativen är till nytta och utvärderar från olika perspektiv initiativ-
systemet som en del av stadens beslutsfattande, likaså erfarenheterna 
av systemet. Initiativsystemet betraktas som bra, men utlåtandet inne-
håller också många förslag till förbättringar i behandlingen av initiativ. 
Kärngruppen anser att de som kommit med ett initiativ måste få en 
chans att påverka. Initiativsystemet bör vara sådant att de som fått ett 
negativt svar ges stöd och alternativa påverkansmöjligheter. Detta gäl-
ler också initiativ som inte har att göra med stadens verksamhetsområ-
de och som därför förmedlas till aktörer utanför stadens organisation. 
Både ungdomarna och förvaltningarna bör bli mer medvetna om initia-
tivsystemet och få mer utbildning i hur det fungerar. I utlåtandet ingår 
en önskan att systemet ska tas på allvar och att bristerna i det ska rät-
tas till.    

Stadsstyrelsen anser att förbättringsförslagen från kärngruppen för Krut 
kan understödjas. Systemet för initiativ från ungdomar görs mer känt 
och svaren bättre genom systematisk information och genom utbildning 
för tjänstemännen. Staden kommer också i fortsättningen att se till att 
initiativ som skickats till utomstående, exempelvis till HRT och VR, be-
svaras ordentligt. Rutinerna för hur initiativ från ungdomar ska behand-
las har finslipats utifrån erfarenheterna och på så sätt att de i fortsätt-
ningen sköts i enlighet med stadsstyrelsens anvisningar i saken. Initia-
tiv från ungdomar besvaras nu lika som initiativ från kommuninvånare. 
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Detta betyder att de besvaras av stadsdirektören eller en biträdande 
stadsdirektör, som vid behov kan använda utredningar från förvaltning-
ar som underlag för svaren. Förfarandet gör att svaren på initiativ får 
större tyngd och att initiativen utreds tillräckligt noggrant och utförligt re-
dan på förvaltningarna. Initiativsystemet vidareutvecklas och kontakter-
na med kärngruppen för Krut fortsätter år 2016. Avsikten är att initiativ-
systemet ska utvärderas samtidigt som hela systemet för ungas delta-
gande och påverkan (Krut) utvärderas, vilket enligt mål som ställts upp 
ska ske före utgången av år 2016.  

Det är tänkt att kärngruppen för Krut ska komma och följa behandling-
en av ärendet vid stadsfullmäktiges sammanträde och att ledamöterna 
då ska kunna träffa medlemmarna i gruppen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anja Vallittu, stadssekreterare, telefon: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi
Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1 Luettelo nuorten aloitteista ja niihin annetuista vastauksista
2 Ruudin ydinryhmän lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 11.04.2016 § 319

HEL 2016-001438 T 12 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupungin-
valtuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä nuorten aloitteet vuodelta 2015 tie-
doksi.

Käsittely

11.04.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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Vastaehdotus:
Sanna Vesikansa: Lisätään kappaleen 13 alkuun:

Kaupunginhallituksen mielestä Ruudin ydinryhmän parannusehdotuk-
set ovat kannatettavia. Nuorten aloitejärjestelmän tunnettuvuutta ja va-
stausten laatua lisätään systemaattisella tiedotuksella ja virkamiesten 
koulutuksella. Helsinki tulee myös jatkossa huolehtimaan, että kau-
pungin ulkopuolisille tahoille kuten esimerkiksi HSL:ään ja VR:ään lä-
hetettyihin aloitteisiin saadaan asiallinen vastaus.

Kannattaja: Laura Rissanen

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Sanna Vesikansan vastaeh-
dotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

04.04.2016 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Nuorisolautakunta 31.03.2016 § 39

HEL 2016-001438 T 12 04 00

Päätös

Nuorisolautakunta päätti merkitä tiedoksi nuorten aloitteiden käsittelyn 
Helsingin kaupungilla.

Esittelijä
nuorisotoimenjohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Juha Kiviniemi, verkkomoderaattori, puhelin: 310 80084

juha.kiviniemi(a)hel.fi
Katri Kairimo, osastopäällikkö, puhelin: 310 71579

katri.kairimo(a)hel.fi
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§ 107
Höjning av maximibeloppet på Helsingfors stads andel av byggkost-
naderna i projektplanen för västmetron och stadens borgen för lån 
upptagna av Länsimetro Oy

HEL 2013-016143 T 02 02 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag god-
känna att maximipriset för den justerade projektplanen för västmetron 
höjs utgående från att Helsingfors stads andel av kostnaderna uppgår 
till högst 250,1 miljoner euro (exklusive statens andel).

Stadsfullmäktige beslutar höja beloppet på stadens proprieborgen för 
Helsingfors stads betalningsandel av de lån som Länsimetro Oy tagit 
upp för metrobygget på avsnittet Gräsviken–Mattby, på följande villkor:

- Det nya sammanlagda beloppet på de lån som borgen gäller uppgår 
till högst 268 miljoner euro, som kan bestå av ett eller flera lån eller fi-
nansieringsarrangemang.

- Löptiden för lånen är högst 35 år från det att första låneposten lyfts.

- Lånen kan ha antingen fast eller rörlig ränta.

- Lånen ska ha ett amorteringsprogram och högst fem friår efter att 
första låneposten för varje lån eller dellån har lyfts.

- Borgen beviljas utan att säkerhet krävs.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom bemyndiga stadsstyrelsen att för 
stadens räkning bevilja proprieborgen för derivat som används för att 
lånen ovan med stadens borgen ska skyddas, på följande sätt:

- Borgenssumman täcker sådana allmänna avtal om derivat som ingås 
med parter med minst god kreditvärdighet och enskilda derivatavtal 
som ingås med stöd av dessa.

- Borgen täcker skyddet för hela det lånebelopp som borgen beviljas 
för.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det går att köra 
med längre metrotåg trots de kortare plattformarna i Esbo. Met-
rotågets sista vagnar skulle inte användas i Esbo. Så här går det 
att avhjälpa de framtida kapacitetsproblemen i östra Helsingfors. 
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(Paavo Arhinmäki)

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom 
redogörelse att följande två hemställningsklämmar hade föreslagits un-
der diskussionen:

Ledamoten Thomas Thomas Wallgren understödd av ledamoten Dan 
Koivulaakso hade föreslagit följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av förslaget om 
höjning av maximibeloppet på Helsingfors stads andel av bygg-
kostnaderna i projektplanen för västmetron och stadens borgen 
för lån upptagna av Länsimetro Oy att stadsstyrelsen utreder 
möjligheterna att förelägga fullmäktige förslag om hur det vid 
beredningen av reformen av ledarskapssystemet och berednin-
gen av en reviderad förvaltningsstadga bäst kan säkerställas att 
stadsfullmäktiges förmåga att heltäckande och ansvarsfullt styra 
hela stadskoncernen, i synnerhet stadens dotterbolag och int-
ressebolag, förverkligas i den utsträckning som den nya kommu-
nallagen medger.

Ledamoten Paavo Arhinmäki understödd av ledamoten Dan Koivu-
laakso hade föreslagit följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det går att köra 
med längre metrotåg trots de kortare plattformarna i Esbo. Met-
rotågets sista vagnar skulle inte användas i Esbo. Så här går det 
att avhjälpa de framtida kapacitetsproblemen i östra Helsingfors.

Redogörelsen befanns vara riktig.

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först stadsstyrel-
sens förslag enhälligt.

Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande omröstnings-
förfarande: Vardera hemställningsklämmen tas särskilt upp till omröst-
ning.

4 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröst-
ningsproposition: Den som godkänner ledamoten Thomas Wallgrens 
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förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen 
röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av förslaget 
om höjning av maximibeloppet på Helsingfors stads andel av byggkost-
naderna i projektplanen för västmetron och stadens borgen för lån upp-
tagna av Länsimetro Oy att stadsstyrelsen utreder möjligheterna att fö-
relägga fullmäktige förslag om hur det vid beredningen av reformen av 
ledarskapssystemet och beredningen av en reviderad förvaltningsstad-
ga bäst kan säkerställas att stadsfullmäktiges förmåga att heltäckande 
och ansvarsfullt styra hela stadskoncernen, i synnerhet stadens dotter-
bolag och intressebolag, förverkligas i den utsträckning som den nya 
kommunallagen medger.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 29
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Yrjö Ha-
kanen, Eero Heinäluoma, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nuutti Hyt-
tinen, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, 
Jape Lovén, Jouko Malinen, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, 
Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Nasima Razmyar, 
Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Thomas 
Wallgren, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Blanka: 52
Outi Alanko-Kahiluoto, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gun-
vor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Patrik Gayer, Juha 
Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Nina Huru, Maritta Hyvärinen, Suzan Ikä-
valko, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, 
Otso Kivekäs, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo 
Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, 
Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Elina Moisio, Seija Muurinen, Björn 
Månsson, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Pia Pakari-
nen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, 
Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, 
Risto Rautava, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Osmo 
Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, San-
na Vesikansa, Tuulikki Vuorinen

Frånvarande: 4
Jussi Chydenius, Mari Holopainen, Laura Kolbe, Jan D Oker-Blom

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Thomas Wallgrens för-
slag till hemställningskläm.

5 omröstningen
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Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröst-
ningsproposition: Den som godkänner ledamoten Paavo Arhinmäkis 
förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen 
röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det går att kö-
ra med längre metrotåg trots de kortare plattformarna i Esbo. Metrotå-
gets sista vagnar skulle inte användas i Esbo. Så här går det att avhjäl-
pa de framtida kapacitetsproblemen i östra Helsingfors.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 53
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, 
Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Patrik Gayer, 
Yrjö Hakanen, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasa-
lo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Ja-
lovaara, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Ka-
ri, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Maria Landén, Eija 
Loukoila, Jape Lovén, Pekka Majuri, Jouko Malinen, Silvia Modig, Elina 
Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Hannu Oskala, 
Sara Paavolainen, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika 
Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Pek-
ka Saarnio, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna 
Sydänmaa, Ilkka Taipale, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Tuu-
likki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Blanka: 30
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Matti Enroth, Juha Hakola, 
Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Maritta Hyvärinen, Laura Kolbe, Kau-
ko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto 
Lehtipuu, Harri Lindell, Hannele Luukkainen, Seija Muurinen, Jarmo Ni-
eminen, Matti Niiranen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Terhi Peltokor-
pi, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, 
Laura Rissanen, Wille Rydman, Kaarin Taipale, Ulla-Marja Urho, San-
na Vesikansa

Frånvarande: 2
Jussi Chydenius, Jan D Oker-Blom

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Paavo Arhinmäkis förslag till 
hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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Saara Kanto, planeringsingenjör, telefon: 310 25531
saara.kanto(a)hel.fi

Keijo Härkönen, finansexpert, telefon: 310 25656
keijo.harkonen(a)hel.fi

Bilagor

1 Tarkistetut kustannuserittelyt

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Direktionen för affärsverket Helsingfors stads trafikverk föreslår 
17.3.2016 att Helsingfors andel av maximibeloppet på den ursprungliga 
projektplanen för västmetron ska höjas till 250,1 miljoner euro (exklusi-
ve statens andel).

Direktionen föreslår samtidigt att beloppet på den borgen som beviljats 
för projektet för västmetron ska höjas till 268,0 miljoner euro.

Tidigare beslut

Stadsfullmäktige beslutade 21.5.2008 (§ 133) i enlighet med stadssty-
relsens förslag godkänna kollektivtrafiknämndens förslag 27.3.2008 till 
projektplan för västmetron och den justerade projektplanen 14.3.2008 
utgående från att de beräknade kostnaderna för projektet uppgår i pro-
jektplanen till sammanlagt 713,6 miljoner euro (exklusive mervär-
desskatt, jordbyggnadskostnadsindex 131,5 poäng/oktober 2007), och 
Helsingfors stads andel av kostnaderna uppgår till 144,3 miljoner euro 
(exklusive mervärdesskatt) i och med att staten står för 30 % av total-
kostnaderna.

Stadsfullmäktige beslutade 8.12.2010 för stadens räkning bevilja Länsi-
metro Oy proprieborgen på sammanlagt 160 miljoner euro för bolagets 
lån. Beslutet om borgen baserade sig på en kostnadsprognos för väst-
metron på 844,73 miljoner euro (exklusive mervärdesskatt) som omfat-
tade det antagna indexet under byggarbetena i projektet.

Stadsfullmäktige beslutade 12.12.2012 höja beloppet på proprieborgen 
för Länsimetro Oy:s lån till sammanlagt 191 miljoner euro. Beslutet om 
borgen baserade sig på en kostnadsprognos på 960 miljoner euro (ex-
klusive mervärdesskatt) som Länsimetro Oy hösten 2012 gjorde upp 
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och som omfattade en reservering för kostnadshöjning enligt det juste-
rade antagna indexet.

Stadsfullmäktige beslutade 12.3.2014 (§ 88) godkänna att kostnadskal-
kylen för projektplanen för västmetron justeras så att Helsingfors stads 
andel av kostnaderna uppgår till högst 217,5 miljoner euro (jordbygg-
nadskostnadsindex 10/2013). Enligt beräkningen i den justerade pro-
jektplanen uppgick det indexjusterade priset vid tidpunkten till samman-
lagt 979,2 miljoner euro, varav Helsingfors stads andel beräknades va-
ra 279,1 miljoner euro (statens andel medräknad).

Stadsfullmäktige beslutade 7.5.2014 höja beloppet på stadens proprie-
borgen för Länsimetro Oy:s lån till sammanlagt 248 miljoner euro. Be-
slutet om borgen baserade sig på en kostnadsprognos på 979,2 miljo-
ner euro (exklusive mervärdesskatt) i en justerad kostnadskalkyl för 
projektet, godkänd av stadsfullmäktige 12.3.2014.

Fördelning av kostnaderna mellan Helsingfors, Esbo och staten

Kostnaderna mellan Esbo och Helsingfors bestäms i enlighet med de-
lägaravtalet, dvs. enligt den s.k. upphovsprincipen så att städerna beta-
lar kostnaderna för byggarbetena i områdena i sin ägo. De kostnader 
som inte kan fördelas geografiskt fördelas i samma proportion.

I den ursprungliga kostnadskalkylen för västmetron beräknades 
Helsingfors stads andel till 28,9 %, dvs. 206,1 miljoner euro (exklusive 
mervärdesskatt, jordbyggnadskostnadsindex 10/2007). Enligt den ur-
sprungliga projektplanen var Helsingfors stads indexjusterade andel 
243,4 miljoner euro. Indexjusteringen har genomförts entreprenadvis 
på basis av jordbyggnadskostnadsindex i varje entreprenads mitt.

Enligt avtalet med staten står staten för 30 % av de indexjusterade 
kostnaderna för projektplanen för västmetron, men deltar inte i kost-
nadshöjningar som beror på andra omständigheter. Statens andel av 
kostnaderna för Helsingfors stad var enligt kostnadskalkylen i den ur-
sprungliga projektplanen 61,8 miljoner euro (jordbyggnadskostnadsin-
dex 10/2007). Staten satte dessutom ett kostnadstak på 200 miljoner 
euro (jordbyggnadskostnadsindex 10/2007) på sin andel av kostnader-
na för byggfasen. Kostnadstaket överskreds år 2015.

På basis av avtalet och kostnadstaket kommer statens andel av kost-
naderna för Helsingfors stad enligt slutkostnadsprognosen att uppgå till 
75,0 miljoner euro (ca 23 % av Helsingfors kostnadsandel).

Jordbyggnadskostnadsindexets inverkan på kostnaderna
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Jordbyggnadskostnadsindex, som tillämpas i projektet som ett referen-
sindex bl.a. i att fastställa statens andel, har stigit så att den ursprungli-
ga kostnadskalkylen på 713,6 miljoner euro för projektplanen för väst-
metron har uppgått till 848 miljoner euro efter indexjustering. Indexju-
steringen har genomförts entreprenadvis på basis av jordbyggnads-
kostnadsindex i varje entreprenads mitt. I kalkylen beaktas indexför-
ändringarna under entreprenaderna i förhållande till jordbyggnadskost-
nadsindex 10/2007. På det ovan angivna sättet blir Helsingfors stads 
andel av den ursprungliga projektplanen 170,4 miljoner euro (statens 
kostnadsandel avdragen). Eftersom Helsingfors ursprungliga andel var 
144,3 miljoner euro, blir indexhöjningen i andelen 26,1 miljoner euro.

Överskridning av kostnaderna

Slutkostnadsprognosen för projektet uppgår för närvarande till 
1 088,0 miljoner euro. Kostnaderna för hela projektet överskrids med 
240,0 miljoner euro jämfört med det ursprungliga indexjusterade to-
talpriset för projektplanen. I slutkostnadsprognosen beaktas alla kost-
nader som redan realiserats och anges en beräkning av kostnaderna 
för att slutföra projektet.

Helsingfors andel av den ovannämnda slutkostnadsprognosen för pro-
jektet är 325,1 miljoner euro (statens andel på ca 23 % medräknad). 
Helsingfors andel av de prognoserade kostnadsöverskridningarna upp-
går enligt förslaget från affärsverket Helsingfors stads trafikverk till 
81,7 miljoner euro (statens andel medräknad) jämfört med den indexju-
sterade ursprungliga projektplanen (ca 34 %).

Efter beslutet om höjning av totalpriset år 2014 har Helsingfors andel 
av slutkostnadsprognosen stigit med 44,1 miljoner euro (19 %, jord-
byggnadskostandsindex 10/2007). De viktigaste faktorerna som höjde 
Helsingfors andel av kostnaderna efter år 2014 var byggarbetena på 
stationerna och fördröjningar i samband med dessa, tilläggstätningarna 
i stationshallarna och ökningen av prestationsantalet (överskridning på 
39,5 %, dvs. 34,4 miljoner euro, i prisnivån 10/2007) och ökade tät-
ningsarbeten på tunnlarna och nödutgångarna/ventilationsschakten 
med anledning av berggrundens kvalitet och ändringar i antalet schakt 
och förbindelsetunnlar (överskridning på 12,4 %, dvs. 10,3 miljoner eu-
ro, i prisnivån 10/2007). Andra viktiga faktorer som höjde kostnaderna 
var planerings- och byggherrekostnader som påverkades av att planer-
na preciserades och att tidtabellen för färdigställandet av byggandet 
sköts upp från slutet av 2015 till augusti 2016 (9,7 %, dvs. 3,5 miljoner 
euro) och merkostnaderna för överbyggnadsprojektet (57 %, dvs. 
3,5 miljoner euro).
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Besparingarna har blivit sammanlagt ca 7,8 miljoner euro (jordbygg-
nadskostnadsindex 10/2007) i spårelektricitets- och säkerhetsanord-
ningsentreprenaderna till följd av att styrsystemet ändrades från auto-
matmetro till bemannad trafik. Besparingarna var mindre än väntat med 
anledning av ändringar i system för driftssäkerhet som berodde på änd-
ringen ovan, bl.a. i rökventilationssystemen i stationerna och projektut-
gifterna för planeringen av automatmetron.

Mer preciserade uppgifter om kostnaderna framgår av affärsverket 
Helsingfors stads trafikverks framställning som ingår i beslutshistorien.

Som bilaga 1 finns en justerad specificering av kostnadsöverskridning-
arna i projektplanen och av utvecklingen av totalkostnaderna för projek-
tet åren 2007–2016.

Förslag till höjning av maximibeloppet på Helsingfors stads andel av byggkostnaderna

Affärsverket Helsingfors stads trafikverk föreslår att maximibeloppet på 
Helsingfors stads andel av den ursprungliga projektplanen för västmet-
ron ska höjas till 250,1 miljoner euro (exklusive statens andel). Höjning-
en uppgår då till 79,7 miljoner euro (ca 47 %) jämfört med Helsingfors 
stads andel av den indexjusterade ursprungliga projektplanen.

Finansiering

Städerna tar hand om finansieringen för Länsimetro Oy i samarbete 
med Länsimetro Oy. Besluten om upplåning fattas av bolagets styrelse, 
och lånen bokförs i bolagets balansräkning.

Bolaget amorterar lånen genom finansieringsvederlag som det årligen 
fakturerar av Helsingfors och Esbo. För Helsingfors stads del inverkar 
finansieringsvederlagen på storleken av infrastödet till affärsverket 
Helsingfors stads trafikverk och av betalningsandelen till samkommu-
nen HRT i enlighet med det s.k. infraavtalet.

I enlighet med stadsfullmäktiges beslut har bolaget tagit upp lån med 
städerna som borgensmän för att täcka kostnaderna för byggfasen. För 
tillfället har bolaget tagit upp lån på 770 miljoner euro. Helsingfors an-
del av lånet är 215,6 miljoner euro. Lånen har konkurrensutsatts mellan 
penninginstitut som tillhandahåller långfristig finansiering. För tillfället 
har 450 miljoner euro av lånen tagits ut hos Europeiska investerings-
banken (EIB), 120 miljoner euro hos Nordiska investeringsbanken 
(NIB) och 200 miljoner euro hos Kommunfinans Abp.

Borgen

Västmetron tas i bruk i augusti 2016. Största delen av projektkostna-
derna har redan realiserats och man har förberett sig på de tilläggs- 
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och ändringsarbeten som man har kännedom om. I syfte att slutföra 
projektet föreslås det att maximibeloppet på borgen ska höjas till 
268 miljoner euro.

Borgen omfattar följande:

- byggkostnader på 250,1 miljoner euro

- finansieringskostnader på 15,9 miljoner euro

- reservering på 2,0 miljoner euro för att snabba upp byggarbetena

- sammanlagt 268,0 miljoner euro

Stadsstyrelsens ställningstaganden

Stadsstyrelsen konstaterar att projektet för västmetron är ett krävande 
och långfristigt projekt i förhållandena i Finland. Totalprojektet omfattar 
10 schaktningsentreprenader, 12 byggnadsentreprenader, 9 VVS-entre-
prenader, 9 elentreprenader och 20 andra stora systementreprenader. 
Kostnadskalkylen har överskridits fastän man redan i den ursprungliga 
projektplanen strävade att identifiera och beakta de största riskerna för 
projektet. I projektplanen beräknades det preliminärt att kostnadsrisker-
na under planeringen uppgår till ca 20 % av investeringskostnaderna.

Efter godkännandet av projektplanen har ändringsbehov som kommit 
fram i projektet medfört kostnadsöverskridningar med anledning av 
bl.a. berggrundens kvalitet och byggarbetena på stationerna. Också ef-
ter höjningen av maximipriset år 2014 har Helsingfors andel av kostna-
derna ökat särskilt i fråga om byggande av stationer. Tilläggsarbeten 
har orsakats av bl.a. Björkholmens stations undervattensläge och de 
konstruktionslösningar som beror på detta och i fråga om Drumsö sta-
tion av större tätningsbehov än väntat med anledning av berggrundens 
kvalitet. Kostnaderna för stationerna har överskridits med 39,5 % och 
kostnaderna för hela projektet med 19,1 % åren 2014–2016 (i kost-
nadsnivån 10/2007).

Under hela projektet har Helsingfors andel av kostnaderna överskridits 
med ca 47 %, dvs. med 79,7 miljoner euro (exklusive statens andel) 
jämfört med den indexjusterade ursprungliga projektplanen. Statens 
andel av kostnaderna har inte ökat i samma proportion utan andelen 
stannar på 23 % av kostnaderna för båda städerna.

Stadsstyrelsen konstaterar att 280 miljoner euro av Helsingfors kost-
nadsandel har realiserats och de bundna kostnaderna uppgår för när-
varande till sammanlagt 311,5 miljoner euro. Slutkostnadsprognosen 
av Helsingfors andel, 325,1 miljoner euro (statens andel medräknad), 
omfattar de tilläggs- och ändringsarbeten som man har kännedom om. 
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Siffrorna ovan omfattar inte reserveringar för eventuella utgifter eller 
kompensationer som beror på hävande av avtal för upphandling av 
metrons automatisering.

Stadsstyrelsen anser att det är motiverat att höja Helsingfors stads an-
del av maximipriset för projektplanen för västmetron och nödvändigt att 
höja beloppet på borgen i syfte att slutföra projektet.

Västmetron tas i bruk i augusti 2016.

Länsimetro Oy kommer att låta en utomstående aktör göra en efterbe-
dömning av projektet. I bedömningen granskas också de faktorer som 
ledde till kostnadsöverskridningar. Utredningen föreläggs koncernsek-
tionen i sinom tid. Stadsstyrelsen anser att det är erforderligt och nöd-
vändigt att enligt ovan låta utarbeta en utredning särskilt med tanke på 
genomförandet av nya stora kollektivtrafikprojekt som eventuellt kom-
mer att inledas.

Om stadsfullmäktige godkänner borgensförslaget, kommer stadsstyrel-
sen i sitt verkställighetsbeslut att uppmana stadskansliets avdelning 
rättstjänsten att ingå borgensförbindelserna.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
Saara Kanto, planeringsingenjör, telefon: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi
Keijo Härkönen, finansexpert, telefon: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Bilagor

1 Tarkistetut kustannuserittelyt

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

HKL

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 11.04.2016 § 320

HEL 2013-016143 T 02 02 02



Helsingfors stad Protokoll 8/2016 167 (303)
Stadsfullmäktige

Ryj/4
27.04.2016

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

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä länsimetron tarkistetun hankesu-
unnitelman enimmäishinnan korottamisen siten, että Helsingin osuus 
kustannuksista on enintään 250,1 milj. euroa (ilman valtionosuutta).

Kaupunginvaltuusto päättää korottaa kaupungin omavelkaisen takauk-
sen määrää Länsimetro Oy:n metron rakentamiseen välille Ruoholahti-
Matinkylä saamille lainoille Helsingin maksuosuuden osalta seuraavin 
ehdoin:

- Taattavien lainojen uusi yhteismäärä on enintään 268 milj. euroa si-
ten, että summa voi koostua yhdestä tai useammasta lainasta tai rahoi-
tusjärjestelystä.

- Lainojen laina-aika on enintään 35 vuotta lainan ensimmäisen erän 
nostosta.

- Lainat voivat olla joko kiinteä- tai vaihtuvakorkoisia.

- Lainojen tulee olla lyhennysohjelmaisia ja niissä voi olla enintään viisi 
vapaavuotta kunkin lainan tai lainaerän ensimmäisen erän nostosta 
laskettuna.

- Takauksille ei edellytetä vastavakuutta.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen 
myöntämään kaupungin omavelkaisen takauksen edellä mainittujen 
kaupungin takaamien lainojen suojaamisessa käytettäville johdannaisil-
le seuraavasti:

- Takaus kattaa vähintään hyvän luottokelpoisuuden omaavien vasta-
puolien kanssa tehtävät johdannaisten yleissopimukset sekä niiden pe-
rusteella tehtävät yksittäiset johdannaissopimukset.

- Takaus kattaa koko taattavan lainamäärän suojaukset.

Samalla kaupunginhallitus toteaa, että mikäli kaupunginvaltuusto hy-
väksyy takauspäätöksen, kaupunginhallitus tulee toimeen-
panopäätöksessään kehottamaan kaupunginkanslian oikeuspalvelut –
osastoa tekemään takaussitoumukset.

Käsittely

11.04.2016 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Tuula Saxholm
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Esittelijä muutti esitystään siten, että kappaleen 47 alusta poistetaan 
seuraava lause:

Hankkeen etenemisestä ja kustannuksista on säännöllisesti raportoitu 
kaupunginhallituksen konsernijaostolle osana Länsimetro Oy:n raporto-
intia.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

24.02.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
Saara Kanto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 17.03.2016 § 49

HEL 2013-016143 T 02 02 02

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti esittää kaupunginhalli-
tukselle, että se esittäisi kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi länsimet-
roa koskevan alkuperäisen hankesuunnitelman Helsingin osuuden 
enimmäismäärän korottamisen 250,1 miljoonaan euroon.

Samalla johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että länsimet-
rohankkeelle myönnettyä kaupungin takausvaltuutusta korotettaisiin 20 
milj. eurolla niin, että takausvaltuus olisi tämän korotuksen jälkeen yh-
teensä 268 milj. euroa. Johtokunta katsoo, että takausvaltuuden nosto 
on länsimetrohankkeen loppuun saattamiseksi välttämätöntä. 

1. Aikaisemmat päätökset

Kaupunginvaltuusto päätti 21.5.2008 (133 §) kaupunginhallituksen eh-
dotuksen mukaisesti hyväksyä Länsimetron toteuttamisen hankesuun-
nitelman joukkoliikennelautakunnan esityksen 27.3.2008 sekä tarkiste-
tun, 14.3.2008 päivätyn hankesuunnitelman mukaisesti siten, että 
hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensä 713 600 000 euroa (alv 
0 %, maanrakennusindeksi 131,5 pistettä; lokakuu 2007) ja Helsingin 
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kaupungin osuus kustannuksista 144 300 000 euroa (alv 0 %), kun val-
tion osuus kustannuksista on 30 % kokonaiskustannuksista laskettuna.

Kokouksessaan 12.12.2012 kaupunginvaltuusto päätti antaa Länsimet-
ro Oy:lle kaupungin omavelkaisen takauksen yhteensä 191 miljoonalle 
eurolle. Takauspäätös perustui Länsimetro Oy:n syksyllä 2012 laati-
maan Länsimetron kustannusennusteeseen 960 milj. euroa (alv 0 %).

Kaupunginvaltuusto on 12.3.2014 (88 §) päättänyt hyväksyä Länsimet-
ron hankesuunnitelman tarkistetun kustannusarvion siten, että 
Helsingin osuus kustannuksista on enintään 217,5 milj. euroa (MAKU 
10/2013). Tarkistetun hankesuunnitelman mukainen arvio indeksikorja-
tuksi kokonaishinnaksi oli tuolloin yhteensä 979,1 M€, mistä Helsingin 
osuudeksi arvioitiin 279,1 M€.

2. Hankesuunnitelman tarkistaminen 2016

Hankesuunnitelma tarkistettiin 2014, jolloin metrotunnelien ja asemien 
louhinnat oli saatu lähes päätökseen, talonrakennusurakat olivat käyn-
nistymässä ja LVISE-urakat oli pääosin hankittu. Rakentamisen aika-
taulu perustui tuolloin arvioon, että automaattimetron henkilöliikenne al-
kaa vuoden 2015 lopulla.

Rakentamisen edetessä on myös vuoden 2014 tehdyn hankesuunnitel-
man tarkistamisen jälkeen jouduttu tarkentamaan suunnitelmia lukuis-
ten yksityiskohtien osalta, mistä on aiheutunut suunnitelmamuutoksia ja 
niistä edelleen lisä- ja muutostöitä. Suurimmat hankkeeseen muutoksia 
aiheuttaneet syyt liittyvät seuraaviin asioihin.

2.1. Louhinnat

Muutokset vuoden 2014 tarkistuksen jälkeen ovat aiheuttaneet Lautta-
saaren itäisen liukuporraskuilun huonosta kalliolaadusta johtuvat beto-
niset tukikaaret sekä varautuminen ostoskeskuksen säilymiseen tuke-
malla vanha rakennus turvallisesti louhintojen ajaksi. Nämä ovat kas-
vattaneet kustannuksia 3,6 M€. Louhintojen jälkeen on edelleen joudut-
tu turvautumaan täydentäviin kallion jälkitiivistyksiin, joiden kustannus-
vaikutus on noin 1 M€. 

2.2. Rakentaminen

Koivusaaren aseman merenalaisuus on nostanut kustannuksia merkit-
tävästi 2014 arvioitua enemmän. Suurimpia lisäkustannuseriä on 
merenvastaisten rakenteiden ratkaiseminen niin, että tulvariski voitiin 
välttää koko rakentamisen ajan (n. 1 M€). Tarjousvaiheen suunnitelmat 
edellyttivät tarkentamista erityisesti liimapuu sekä teräsrakenteiden 
osalta (n. 2,3 M€). Rakenteiden sijoitusluvan saaminen katualueelle vii-



Helsingfors stad Protokoll 8/2016 170 (303)
Stadsfullmäktige

Ryj/4
27.04.2016

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

vytti rakennusluvan myöntämistä, joka johti rakentamisen pysähtymi-
seen joulukuussa 2014 (n. 1,4 M€). Toteutuneet suoritemäärät ovat 
kasvaneet 2014 arvioidusta (3,8 M€). Projektinjohtourakan tavoitehinta 
ylittyy ja sopimusrakenteen mukaisesti sen vaikutus on n. 2,2 M€. (Ura-
koitsija palkkio pienenee tähän liittyen 0,8 M€.)  Tämän lisäksi on 
jouduttu tekemään lukuisia pienempiä lisä- ja muutostöitä kaikkiaan n. 
4,7 M€ edestä. 

Lauttasaaren aseman rakennusurakan kustannuksia ovat vuoden 2014 
tarkistuksen jälkeen korottaneet louhintaurakan itäisen sisäänkäynnin 
em. lisätyöt jotka viivyttivät rakennusurakan aloitusta lähes vuodella. 
Tämä johti väistämättömiin urakan kiihdytyskustannuksiin ratatöiden 
etenemisen varmistamiseksi (1,2 M€). Aikataulun pitämisen varmista-
miseksi laituri muutettiin mosaiikkibetonista kivilaattoihin (1,4 M€). Ase-
maurakan alueella on jouduttu vesivuotojen tukkimiseksi jälkitiivistystöi-
hin (0,6 M€). Gyldenintien sisäänkäynnin jännebetonipalkkien sekä 
teräs- ja liimapuurakenteiden muutokset (0,6 M€). Rakenteiden betoni- 
ja raudoitusteräsmäärät kasvoivat 2014 tilanteeseen verrattuna mm. 
kalliovastaisten rakenteiden täsmennyttä (1,8 M€). Tämän lisäksi on 
mm. edellä mainittuihin töihin liittyen jouduttu tekemään lukuisia pie-
nempiä lisä- ja muutostöitä kaikkiaan n. 6,0 M€ edestä.

2.3. LVISE urakat 

Suunnittelun tarkentuessa LVI-kanavien ja johtojen reitityksiä on 
jouduttu vaihtamaan aikaisemmin suunnitellusta sekä kasvattamaan 
järjestelmien toiminnallista mitoitusta toimivan kokonaisuuden aikaan-
saamiseksi. LVISE kustannuksia on korottanut myös CE-merkintään li-
ittyvä heinäkuussa 2014 voimaan astunut lainsäädäntö. Metron raken-
tamiseen tarvitaan paljon tuotteita, joilla ei ole CE-merkintää. Tämä on 
johtanut paikalliseen hyväksyntään rakennusvalvontojen kanssa ja 
edelleen mm. LVI-kanavien ainevahvuuksien kasvattamiseen urakka-
sopimuksen mukaisista. Tämänkaltaiset muutokset nostavat osaltaan 
rakennuskustannuksia. 

Koivusaaren osalta LVI-järjestelmän muutosten kustannusvaikutus 
2014 jälkeen on ollut kaikkiaan 2,3 M€ ja sähköjärjestelmän 1,3 M€ se-
kä muiden erillisjärjestelmien 1,0 M€.   

Lauttasaaren asemalla vastaavat lisäkustannukset ovat 2,7 M€, 2,1 M€ 
ja 0,7 M€.

2.4. Suunnittelu ja rakennuttaminen

Suunnittelun edetessä on syntynyt tarve täydentää ja osin myös muut-
taa aikaisempia suunnitelmia edellä esitettyihin lisä- ja muutostöihin liit-
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tyen. Suunnittelukustannukset ovat kasvaneet vuoden 2014 jälkeen 0,7 
M€.

Rakennuttamisen lisäkustannukset liittyvät samojen aiheiden ratkaise-
miseen liittyviin tehtäviin. Hankkeen aikataulun pidentyminen nostaa 
osaltaan rakennuttamisen kustannuksia 3,5 M€.

2.5. Verkostojen siirrot 

Louhintavaiheessa tehtiin tarvittavat teknisten järjestelmien siirrot mm. 
kunnallisteknisiä linjastoja sekä sähkö- ja tietoliikennekaapeleita. Em. 
siirtojen palauttamisen kustannukset ylittävät 2014 ennusteen kaikki-
aan 0,8 M€.   

2.6. Vuosaaren huoltoraide

Ei kustannusvaikutuksia 2014 jälkeen.

2.7. Väestösuojat

2014 valtuusto päätti, että Lauttasaaren ja Koivusaaren asemien työ-
tunnelit varustetaan sisäasiainministeriön määrittelyjen mukaisiksi liik-
kuvan väestön väestönsuojiksi. Ei kustannusvaikutusta 2014 jälkeen.

2.8 Ratasähkö ja turvalaitteet

Automaattimetron peruunnuttua käynnistettiin 2014 joulukuussa kor-
vaavan turvalaitejärjestelmän hankinta. Hankintayksikkönä on HKL ja 
Länsimetro Oy kattaa kustannukset omalta osuudeltaan. Ratasähkön ja 
turvalaitteiden kokonaiskustannus laskee 2014 ennustetusta 8,0 M€. 
Asemille on tehty tämän johdosta muutoksia ja ne sisältyvät asemakoh-
taisiin ennusteisiin.

2.9 Päällysrakenne

Urakka oli hankintavaiheessa 2014. Ennusteessa hankinnalle ollut va-
raus ylittyy 2,8 M€. Suurelta osin lisäkustannukset johtuvat sopeutumi-
sesta edeltävien urakoiden viivästymisiin. Tämänkaltaisia kustannuse-
riä ovat mm. korvaukset henkilöstö- ja varastointikuluista sekä muille 
urakoille järjestetyt välttämättömät kuljetuspalvelut (n. 1,5 M€). Myös 
logististen yhdystunneleiden rakennustöitä on siirretty päällysraken-
neurakkaan (n. 0,7 M€).

Yhteenveto hankesuunnitelman tarkistuksen perusteena olevista kust-
annusylityksistä

Kustannusyhteenveto Helsingin osuudesta [M€]:
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Kustannusyhteenveto Helsingin osuudesta hankesuunnitelman jaot-
telulla [M€]:

3. Tarkistetun hankesuunnitelman mukainen loppukustannusarvio

Tarkistetun hankesuunnitelman loppukustannusarvio on nyt 1088,0 M€ 
missä määrässä ovat mukana kaikki jo toteutuneet kustannukset lisät-
tynä arviolla hankkeen loppuunsaattamisen kaikista kustannuksista. 
Helsingin osuus kustannuksista on 325,1 M€. 

4. Länsimetron kustannusten jakaminen Helsingin, Espoon ja valtion kesken

Helsingin ja Espoon välisessä Länsimetro Oy:n osakassopimuksessa 
länsimetron kustannukset on sovittu jaettavan maantieteellisen toteutu-
man mukaisesti, eli Helsingin alueella tapahtuvan rakentamisen kust-
annukset tulevat Helsingin maksettaviksi ja Espoon alueella Espoon 
maksettaviksi. Sellaiset kustannukset, joita ei voida jakaa maantieteelli-
sesti, jaetaan samassa suhteessa. Kaupunkien osuudet tarkentuvat 
hankkeen edetessä sitä mukaa kun arvioidut kustannukset muuttuvat 
toteutuneiksi. 
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Alkuperäisen hankesuunnitelman kustannusarvion perusteella 
Helsingin kustannusosuudeksi arvioitiin 28,5 %. Nyt käsittelyssä olevan 
tarkistetun hankesuunnitelman loppukustannusennusteen mukaan 
Helsingin kustannusosuus on 29,9 %. 

Valtio on sitoutunut maksamaan 30 % osuuden hankesuunnitelman 
mukaisen laajuuden indeksitarkistetuista kokonaiskustannuksista, mut-
ta ei muista syistä aiheutuvia lisäkustannuksia. Valtio asetti lisäksi 240 
milj. euron katon osuudelleen vuoden 2007 hintatasossa (MAKU 
10/2007). Valtionavustukselle asetettu katto ylittyi 2015. 

Valtionavustus tulee tasata nyt tarkistettavan hankesuunnitelman mu-
kaisten loppukustannusten perusteella niin, että kummankin kaupungin 
osuus valtionavustuksesta on yhtä suuri. Valtionavustuksen määrä tu-
lee olemaan noin 22,9 % koko hankkeen kustannuksista. Tämä tarkoit-
taa, että Helsingin osuus avustuksesta kasvaa n. 3,3 M€ ja Espoon 
osuus vastaavasti pienenee.

5. Yhteenveto länsimetrohankkeen kokonaiskustannusten kehityksestä 2007–2016

Koko hankkeen kustannusennuste on 1088 M€, eli kustannusennuste 
on noussut 240,0 M€ verrattuna alkuperäisen hankesuunnitelman in-
deksikorjattuun kokonaishintaan. Kustannusten nousu koostuu alkupe-
räiseen hankesuunnitelmaan tarvituista muutoksista ja toteutuneista 
kustannusten muutoksista, joita on selvitetty edellisessä hankesuunni-
telman tarkistuksessa 2014 ja edellä nyt käsiteltävän hankesuunnitel-
man tarkistamisen yhteydessä.

Edellä esitetty Helsingin osuus kokonaiskustannuksista on nyt tarkis-
tettavan hankesuunnitelman mukaan 325,1 M€. Kustannukset ovat siis 
kohonneet 2014 ennusteen 282,7 miljoonasta eurosta 42,4 M€. 

Nyt käsiteltävän hankesuunnitelman kustannusennuste perustuu nyt to-
teutuneisiin ja sidottuihin kustannuksiin sekä ennusteeseen tulevista tö-
istä, eikä se sisällä enää lainkaan hankevarauksia.

Taulukko kustannuksista:
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6. Takausvaltuuden korottaminen

Hankkeelle myönnetty takausvaltuus on määrältään 248 milj. euroa, 
mitä valtuutta on käyttämättä 32,4 milj. euroa. Edellä tarkoitetun loppu-
kustannusennusteen mukaiset kustannukset sekä rakentamisen aikais-
ten pääomitettujen korkokustannusten kattaminen sekä varautuminen 
mahdollisesti tarvittaviin kiihdytystoimiin edellyttävät valtuuden nostoa 
20 milj. euron määrällä 268 milj. euron määrään.

7. Lausuma

Edelleen johtokunta katsoo, että on välttämätöntä selvittää yksityiskoh-
taisesti ja perusteellisesti tapahtuneiden ylitysten syyt ja mitä niiden 
välttämiseksi olisi tullut hankkeen aikana tehdä toisin. Tämä tieto on er-
ittäin tarpeellista alkamassa olevien suurten infrahankkeiden, kuten 
Raide-Jokerin ja Kruunusiltojen johtamisessa.

Johtokunta perää kriittistä tarkastelua Länsimetro Oy:n pienen organi-
saation kyvystä hallita ja seurata länsimetron kokoluokan suunnittelu- 
ja rakennushanketta

Länsimetro Oy:n hallitus on kokouksessaan 15.3.2016 päättänyt osana 
hankkeen kokonaisarviointia käynnistää kustannuksiin liittyvän ulkopu-
olisen arvioinnin. 

Käsittely

17.03.2016 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Ville Lehmuskoski
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Johtokunta päätti yksimielisesti lisätä jakson 7 ensimmäisen kappaleen 
jälkeen seuraavan uuden kappaleen: 

"Johtokunta perää kriittistä tarkastelua Länsimetro Oy:n pienen organi-
saation kyvystä hallita ja seurata länsimetron kokoluokan suunnittelu- 
ja rakennushanketta." 

23.01.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

09.01.2014 Palautettiin

19.12.2013 Palautettiin

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Stadsfullmäktige 12.03.2014 § 88

HEL 2013-016143 T 02 02 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag god-
känna att kostnadskalkylen i projektplanen för västmetron justeras så 
att Helsingfors stads andel av kostnaderna uppgår till högst 217,5 mn 
euro (jordbyggnadskostnadsindex oktober 2013).

Behandling

12.03.2014 Enligt förslaget

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom 
redogörelse att följande två hemställningsklämmar hade föreslagits un-
der diskussionen:

Ledamoten Tuomas Valokainen understödd av ledamoten Thomas 
Wallgren hade föreslagit följande hemställningskläm:

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av tilläggsfinansieringen 
för västmetron att Helsingfors stad, främst HST, utreder hur fullmäktige 
ska underrättas om de faktorer som gäller prisförändringarna och tids-
schemat för västmetron.

Ledamoten Yrjö Hakanen understödd av ledamoten Pekka Saarnio ha-
de föreslagit följande hemställningskläm:
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Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen vidtar åtgärder i syfte att 
säkerställa att nya överskridningar inte längre sker i kostnadsandelarna 
för västmetron. 

Redogörelsen befanns vara riktig.

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först stadsstyrel-
sens förslag enhälligt.

Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande omröstnings-
förfarande: Vardera hemställningsklämmen tas särskilt upp till omröst-
ning.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröst-
ningsproposition: Den som godkänner ledamoten Tuomo Valokainens 
förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen 
röstar nej.

1 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av tilläggsfi-
nansieringen för västmetron att Helsingfors stad, främst HST, utreder 
hur fullmäktige ska underrättas om de faktorer som gäller prisföränd-
ringarna och tidsschemat för västmetron.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 36
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Gunvor Brettschneider, Yr-
jö Hakanen, Jussi Halla-aho, Eero Heinäluoma, Veronika Honkasalo, 
Rene Hursti, Nina Huru, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kanto-
la, Jessica Karhu, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra 
Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Henrik Nyholm, 
Sara Paavolainen, Tom Packalén, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala, Na-
sima Razmyar, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Päivi Storgård, Ilkka 
Taipale, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Thomas Wallgren, Tuomo Valo-
kainen, Anna Vuorjoki

Blanka: 48
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mi-
ka Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, 
Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Mohamed Abdirahim Hussein, 
Katriina Juva, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Ki-
vekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, 
Minerva Krohn, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Lasse 
Männistö, Antti Möller, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, 
Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Ter-
hi Peltokorpi, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Ta-
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tu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Aura 
Salla, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavu-
ori, Tuulikki Vuorinen, Ville Ylikahri

Frånvarande: 1
Anni Sinnemäki

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröst-
ningsproposition: Den som godkänner ledamoten Yrjö Hakanens för-
slag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen 
röstar nej.

2 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen vidtar åtgär-
der i syfte att säkerställa att nya överskridningar inte längre sker i kost-
nadsandelarna för västmetron. 
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 28
Zahra Abdulla, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Jussi Halla-aho, Heidi 
Hautala, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Ville Jalovaara, Jukka 
Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, 
Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Sami Mutti-
lainen, Terhi Mäki, Antti Möller, Henrik Nyholm, Tuomas Rantanen, 
Pekka Saarnio, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Thomas Wallgren, Tuomo 
Valokainen, Tuulikki Vuorinen

Nej-röster: 1
Harri Lindell

Blanka: 55
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Selja-
vaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Juha 
Hakola, Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Veronika Honkasalo, Rene 
Hursti, Nina Huru, Mohamed Abdirahim Hussein, Katriina Juva, Jessica 
Karhu, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumi-
es, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn 
Månsson, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Maria Ohi-
salo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom Packa-
lén, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, 
Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, 
Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Aura 
Salla, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Kaarin Tai-
pale, Tarja Tenkula, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Anna Vuorjoki, 
Ville Ylikahri
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Frånvarande: 1
Anni Sinnemäki

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamöterna Tuomo Valokainens 
och Yrjö Hakanens förslag till hemställningsklämmar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
Saara Kanto, planeringsingenjör, telefon: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi
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§ 108
Projektplan för ombyggnad av Brändö metrobro

HEL 2016-002338 T 08 00 07

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag god-
känna projektplanen för ombyggnad av Brändö metrobro utgående från 
att projektkostnaderna uppgår till högst 6 115 000 euro exklusive mer-
värdesskatt, jordbyggnadskostnadsindex (MAKU) = 109,10 (2010 = 
100).

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
Saara Kanto, suunnitteluinsinööri, telefon: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi

Bilagor

1 LIITE 1 Kulosaaren metrosilta korjaussuunnitelma yleispiirustus
2 LIITE 2 Kulosaaren metrosilta korjaussuunnitelma yleispiirustus tuet 

mt1 mt2
3 LIITE 3 Kulosaaren metrosilta korjaussuunnitelma yleispiirustus vt3-9 

leikka
4 LIITE 4Kulosaaren metrosilta korjaussuunnitelma yleispiirustus vt10-11 

mt2
5 LIITE 5 Kulosaaren metrosillan vahventaminen kustannusarvio

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Direktionen för affärsverket Helsingfors stads trafikverk föreslår 
3.3.2016 att projektplanen för ombyggnad av Brändö metrobro ska 
godkännas utgående från att projektkostnaderna uppgår till högst 
6 115 000 euro exklusive mervärdesskatt, jordbyggnadskostnadsindex 
(MAKU) = 109,10 (2010 = 100).

Bakgrund
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Brändö metrobro är en bro över vattenområdet mellan Sörnäs och 
Brändö. Bron blev färdig år 1973 och har byggts om åren 2003–2005. 
Ombyggnaden gick ut på att brons mittfäste förstärktes, brodäckets 
membranisolering förnyades och en vägg byggdes i mitten av däcket 
för att göra det lättare att förnya membranisoleringen ett spår åt gång-
en.

Bron är sammanlagt 411,5 meter lång och har tolv spann. Däckets nyt-
tiga bredd är 8,5 meter. Det finns två metrospår på däcket. Bron har en 
pålad grundläggning av platsgjutna betongkonstruktioner. Det kontinu-
erliga brodäcket har lådsektioner och är efterspänt. I brokonstruktionen 
har den tyska förspänningsmetoden KA och flätade stålkablar av typen 
Sigma Oval utnyttjats.

Den spänntyp som använts i bron har konstaterats vara känslig för 
sprödbrott som orsakas av vätekorrosion. Den ifrågavarande stålkvali-
tén kan bli skör på grund av korrosion, och detta kan leda till sprödbrott 
i samband med belastning. En bristning kan inträffa plötsligt inne i bro-
konstruktionen och syns alltså inte ovanpå. Förspänningsmetoden KA 
har utnyttjats bl.a. i ett vattentorn som rasade i Jyväskylä, Kvarnbron i 
Åbo och två andra broar som efter konditions- och bärighetsutredningar 
har rivits och kommer att byggas om.

Man har utfört en specialkontroll av Brändö metrobro i syfte att under-
söka spannens kondition genom metoder som inte skadar materialet. 
Dessa metoder går ut på att man granskar objektet och söker sådana 
fel på ytan eller inne i konstruktionen som kan medföra bristningar. 
I syfte att bedöma risken för skador har också bärighets- och risk-
granskningar gjorts för brokonstruktionerna eftersom det inte är möjligt 
att få säkerhet om spannens skick utan att öppna konstruktionerna och 
skada dem.

På basis av granskningarna har brokonstruktionen inte konstaterats ut-
göra någon omedelbar fara, och sådana skador som kräver omedelbar 
reparation har inte upptäckts. Det har dock ansetts som nödvändigt att 
utarbeta en förstärkningsplan för bron i syfte att säkerställa brons sä-
kerhet också vid allvarlig spannskada. Dessutom har ett tillfälligt moni-
toreringssystem installerats på bron för att kunna följa böjningen i de 
olika brospannen i realtid. Det har satts upp kritiska värden för böjning-
arna och om värdena överskrids bedöms metrotrafikens säkerhet och 
särskilda nödvändiga åtgärder.

Förstärkningsplan

Enligt förstärkningsplanen förbättras brons bärighet så att den axel-
massa på 13 ton som utnyttjades vid planeringen under byggandet höjs 
till 15 ton. Förstärkningen minskar spänningarna i spännstålen och för-
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länger därigenom brons trygga livslängd. Den extra bärigheten under-
lättar också upphandlingen av trafik- och servicemateriel i framtiden.

Brons bärighet förstärks genom nya stålbalkar på båda sidor av däcket. 
Balkarna stöds mot stödkonstruktioner av betong. Förstärkningen gör 
det möjligt att förflytta lastningen från det ursprungliga däcket till för-
stärkningsbalkarna och -pelarna om skador förekommer i spannen.

Förstärkningskonstruktionerna har planerats så att de bär hela däck-
konstruktionen, metrobanan och tyngden av två tåg vid en olyckssitua-
tion. Bron utrustas dessutom med ett permanent monitoreringssystem 
med vilket stålspänningar i förstärkningskonstruktionerna kan följas. 
Med hjälp av systemet kan bron följas hela tiden och eventuella skador 
i spannen kan upptäckas genast vid deras uppkomst.

Hela arbetet kommer att äga rum under bron, och ombyggnaden har 
alltså ingen inverkan på metrotrafiken. 

En mer detaljerad beskrivning av projektet anges i affärsverket Helsing-
fors stads trafikverks framställning som framgår av beslutshistorien. Bil-
derna på planerna finns som bilagor 1–4. Kostnadskalkylen finns som 
bilaga 5.

Kostnadskalkyl och tidtabell

Projektkostnaderna beräknas uppgå till 6 115 000 euro som omfattar 
följande:

- Byggnadsdelar 3 515 094 euro (57,4 %)

- Byggplatsuppgifter 738 170 euro (12,1 %)

- Beställaruppgifter 639 053 euro (10,5 %)

- Projektreserveringar 1 222 683 euro (20,0 %)

Det är möjligt att genomföra projektet inom ramen för de föreslagna an-
slagen för 2016 och 2017 i affärsverket Helsingfors stads trafikverks in-
vesteringsprogram för de följande tio åren som utgör bilaga till den god-
kända budgeten för 2016 och ekonomiplanen för 2017–2018 (stadsfull-
mäktige 2.12.2015). För projektet har 3,0 miljoner euro reserverats för 
2016 och 5,0 miljoner euro för 2017. Projektet finansieras genom låne-
medel.

Investeringen med 30 års avskrivningstid och linjära avskrivningar or-
sakar årligen extra avskrivningskostnader på 0,205 miljoner euro.

På basis av samkommunen Helsingforsregionens trafik HRT:s 
grundavtal kan 50 % av avskrivningarna för investeringen (ca 0,103 mil-
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joner euro om året) och 50 % av de kalkylmässiga ränteutgifterna 
(sammanlagt ca 2,3 miljoner euro under 30 års tid, kalkylränta på 5 %) 
faktureras av HRT. Affärsverket Helsingfors stads trafikverk återbetalar 
de kalkylmässiga ränteutgifterna på 50 % som trafikverket fakturerat av 
HRT till staden i form av s.k. ränteintäkter på infrastrukturen.

Resten av avskrivningarna (ca 0,103 miljoner om året) och de verkliga 
räntekostnaderna på ca 3,3 miljoner euro för finansiering av investe-
ringen under lånetiden (räntefot på 4 % och 25 års amorteringstid) blir 
kostnader för staden i form av infrastöd för Helsingfors stads trafikverk. 
Dessutom blir en del av den avskrivningsandel på 50 % som faktureras 
av HRT och 50 % av den kalkylmässiga räntan årligen kostnader för 
staden genom HRT:s betalningsandel. Den sammanlagda inverkan på 
stadens omkostnader blir i genomsnitt 0,215 miljoner euro om året un-
der 30 år, dvs. sammanlagt ca 6,45 miljoner euro.

Enligt planerna inleds byggarbetena hösten 2016 och avsikten är att 
slutföra arbetena sommaren 2017.

Stadsstyrelsens ställningstaganden

Stadsstyrelsen konstaterar att projektet är nödvändigt för att säkerställa 
säkerheten hos brokonstruktionen.

Det är nödvändigt att snart fatta beslut om projektet för att kunna sam-
manjämka förstärkningsarbetena med byggandet av Fiskehamnens 
köpcenter. De två brospannen närmast centrum sträcker sig in i köp-
centret som är under byggnad, och det är ändamålsenligt att tidsmäs-
sigt samordna förstärkningsarbetena på bron med det pågående byg-
gandet av köpcentrets stomkonstruktion.

Förutom Brändö metrobro är det i fortsättningen nödvändigt att repare-
ra åtminstone Sågaregatans två metrobroar och Skepparvikens metro-
bro som alla har undersökts och konstaterats ha blivit byggda enligt en 
motsvarande problematisk förspänningsmetod som Brändö metrobro. 
Någon undersökning har ännu inte genomförts för att kontrollera vilken 
förspänningsmetod som utnyttjats i Igelkottsvägens metrobro.

Alla dessa broar är mindre än Brändö bro och affärsverket Helsingfors 
stads trafikverk har därför beräknat att kostnaderna för de kommande 
förstärkningsreparationerna blir mindre än i fråga om Brändö bro.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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Saara Kanto, suunnitteluinsinööri, telefon: 310 25531
saara.kanto(a)hel.fi

Bilagor

1 LIITE 1 Kulosaaren metrosilta korjaussuunnitelma yleispiirustus
2 LIITE 2 Kulosaaren metrosilta korjaussuunnitelma yleispiirustus tuet 

mt1 mt2
3 LIITE 3 Kulosaaren metrosilta korjaussuunnitelma yleispiirustus vt3-9 

leikka
4 LIITE 4Kulosaaren metrosilta korjaussuunnitelma yleispiirustus vt10-11 

mt2
5 LIITE 5 Kulosaaren metrosillan vahventaminen kustannusarvio

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 11.04.2016 § 321

HEL 2016-002338 T 08 00 07

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Kulosaaren metrosillan perus-
korjauksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen arvonlisäveroton 
enimmäiskustannus on 6 115 000 euroa, maanrakennuskustannusin-
deksi (MAKU) = 109,10 (2010=100).

Käsittely

11.04.2016 Ehdotuksen mukaan

Asian käsittelyn aikana kuultavana oli Ville Lehmuskoski. Asiantuntija ei 
ollut läsnä päätöksenteon aikana. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
Saara Kanto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 03.03.2016 § 45

HEL 2016-002338 T 08 00 07

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti osaltaan hyväksyä Kulo-
saaren metrosillan peruskorjauksen hankesuunnitelman siten, että 
hankkeen arvonlisäveroton enimmäiskustannus on 6.115.000,00 eu-
roa, maanrakennuskustannusindeksi (MAKU) = 109,10 (2010=100).

Johtokunta päättää lähettää hankesuunnitelman kaupunginhallitukselle, 
jotta se tekisi kaupunginvaltuustolle esityksen hankesuunnitelman hy-
väksymisestä.

Tausta ja hankkeen kuvaus

Kulosaaren metrosilta on Sörnäisten ja Kulosaaren välissä sijaitseva 
Vanhankaupunginselälle johtavan Kuorekarinsalmen ylittävä vesistösil-
ta. Silta on valmistunut vuonna 1973. Silta on peruskorjattu vuosina 
2003 - 2005, jolloin sillan keskitukea vahvennettiin sekä uusittiin kan-
nan vesieristykset. Lisäksi kannen keskelle lisättiin seinämä, joka hel-
pottaa jatkossa vesieristeen uusimista raide kerrallaan.

Sillan kokonaispituus on 411,5 m ja sillalla on kaksitoista aukkoa, joi-
den jännemitat ovat 20,00 + 30,00 + 34,00 + 35,00 + 34,00 + 30,75 + 
35,75 + 40,00 + 42,00 + 40,00 + 40,00 + 30,00. Kannen hyödyllinen le-
veys on 8,5 m. Kannella on kaksi metroraidetta.

Sillan perustukset ovat paalutettuja, betonirakenteisia ja paikalla valet-
tuja. Kotelorakenteinen jatkuva kansi on jälkijännitetty. Sillan rakentee-
seen on käytetty saksalaista KA-jännemenetelmää, jossa teräksenä on 
Sigma Oval -punosjänne.

Jännetyypissä on todettu alttiutta vetykorroosiohaurasmurtumaan. Eri-
tyisesti jänteissä, joiden suojainjektointi on heikosti onnistunut, on to-
dettu säröilyä. Ilmiö on todetusti aiheuttanut Jyväskylän kaupungin 
Kangasvuoren vesitornin murtumisen. Todennäköisesti Turun kau-
pungissa sijainneen Myllysillan sortumiseen vaikutti ainakin osaltaan 
saman jänneteräksen käyttö erityisesti vesipinnan alapuolelle kulkevis-
sa jänteissä, joiden olosuhteet korroosiolle olivat otollisia. Turun saa-
ristossa sijainnut Strömman silta ja Helsingissä Hakamäen tiellä sijain-
nut Metsämäen ylikulkusilta, joissa molemmissa oli käytetty KA-jänne-
menetelmää, on kunto- ja kantavuusselvityksen sekä riskitarkastelun 
jälkeen purettu ja rakennetaan uudestaan.

Sillalle tehdyt tutkimukset
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Sillalle on tehty erikoistarkastus, jossa on tutkittu jänteiden kuntoa ai-
netta rikkomattomilla menetelmillä. Tutkimuksilla on selvitetty injektoin-
tien onnistumista suojaputkissa.

Yleisesti on todettu, että huono injektointi mm. puretuissa silloissa on 
korreloinut jänteen kuntoon siten, että niiden kohdilla on havaittu jänne-
teräksen korroosion edenneen ja aiheuttaneen teräksen säröilyä. Nyt 
tehtyjen tutkimusten perusteella ei havaittu alueita, joissa injektoinnissa 
näkyisi selkeitä heikkoja kohtia. Tutkimuksen tuloksista ei voi päätellä 
varmasti jänteiden kuntoa avaamatta rakenteita. Avaaminen ei ole 
mahdollista vaurioittamatta rakenteita. Tästä johtuen rakenteille on 
tehty kantavuus- ja riskitarkastelut tilanteen vaurioitumisen mahdollisu-
uden arvioimiseksi.

Tarkastelujen perusteella sillalle on laadittu vahventamissuunnitelma, 
jolla varmistetaan sillan turvallisuus myös vakavan jännevaurion tilante-
essa. 

Tehtyjen tarkastelujen perusteella sillalle on myös asennettu väliaikai-
nen monitorointijärjestelmä, jolla seurataan sillan taipumia eri aukoissa. 
Taipumille on annettu kriittiset arvot, joiden ylittyessä arvioidaan metro-
liikenteen turvallisuus ja erikseen tarvittavat toimenpiteet.

Kantavuustarkastelun perusteella sillan kantavuutta on suunniteltu 
parannettavaksi siten, että rakentamisen aikainen suunnittelussa käy-
tetty 13 tonnin akselimassa on korotettu 15 tonniin. Vahventaminen pi-
enentää jänneterästen jännityksiä ja siten pidentää sillan turvallista 
käyttöikää. Lisäkantavuus helpottaa tulevaisuudessa myös liikenne- ja 
huoltokaluston hankintaoja.

Sillalle tehty kantavuustarkastelu

Sillalle on suoritettu kantavuustarkastelu noudattaen soveltuvin osin Lii-
kenneviraston kantavuuslaskentaohjetta sekä Metron kuormitusohjeita. 
Laskelmat on laadittu LUSAS-ohjelmalla ja lähtötiedot on otettu käytös-
sä olleista alkuperäisistä suunnitelmista.

Kantavuudet on laskettu sekä nykyisin käytössä olevalle akselimassalle 
että korotetulle 15 tonnin akselimassalle. Kantavuustarkastelu 14 ton-
nin akselimassalle osoitti, että käyttöasteet sillan aukoissa vaihtelivat 
92,6 % ja 65,1 % sekä tuilla 77,2 % ja 64,2 % välillä. Selvityksen perus-
teella voidaan todeta, että tukialueen jänneteräksistä voi 22,8 - 35,8 % 
hävitä esimerkiksi jänneteräksen säröilyn johdosta sillan kantokyvyn 
säilyessä. Kun huomioidaan, että kentän kapasiteetit ovat rasituksia su-
urempia, voidaan tehtyjen laskelmien perusteella yleisesti todeta, että 
tukialueiden jänneterästen kapasiteeteista voi 35 % vaurioitua menettä-
en lujuutensa ennen kuin sillan kantavuus saavutetaan. 
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Kantavuustarkastelu 15 tonnin akselimassalle osoitti, että lasketut 
käyttöasteet sillan aukoissa vaihtelivat 114,1 % ja 75,8 % sekä tuilla 
107,9 % ja 88,4 % välillä. Selvityksen perusteella voidaan todeta, että 
akselipainoja ei voida korottaa vahventamatta siltakantta.

Suunniteltu vahventaminen

Keskustan puoleisissa kuudessa aukossa on vahventaminen suunnitel-
tu tehtäväksi kannen molemmin puolin asennettavilla teräspalkeilla, jo-
ista alkuperäisen kannen pohja on tuettu poikkipalkeilla, joiden keskeltä 
keskelle etäisyys on noin 4-5 metriä. Palkit on tuettu alkuperäisiltä tuilta 
tai niiden yhteyteen rakennettavilta uusilta tuilta.

Sillan Kulosaaren puoleisissa kuudessa aukossa vahventaminen on 
suunniteltu kannen sivuille rakennettavilta ristikoilta. Muuten rakenne 
on toisessa päässä toteutetun kaltainen.

Palkit ja ristikot rakennetaan ylöspäin kaareviksi niin, että tunkattaessa 
rakenteen päätä ylöspäin kanteen mobilisoituu nostava voima 25 kN/m 
molemmin puolin kantta. Vahventaminen mahdollistaa jänteiden vaurio-
ituessa kuorman siirtymisen alkuperäiseltä kannelta vahvistuspalkeille 
ja –pilareille.

Vahventamisen rakenteet on suunniteltu siten, että ne kantavat onnet-
tomuustilanteessa koko kansirakenteen, radan sekä kahden junan pai-
non. Silta varustetaan myös pysyvällä monitorointijärjestelmällä, jolla 
seurataan teräsjännityksiä vahvistusrakenteissa. Järjestelmän avulla 
sillan toimintaa voidaan seurata jatkuvasti ja mahdolliset jänteissä ilme-
nevät vauriot voidaan havaita heti niiden ilmetessä.

Kustannukset

Vahventamistyöstä on laadittu kustannusarvio, jonka kustannukset on 
arvioitu SILAVA-järjestelmän ja Fore-ohjelman avulla. Yksittäisiä yksik-
kökustannuksia on tarkennettu vielä kokemusten perusteella.

Kustannusarvion yhteenveto:

 Rakennusosat     3.515.094 €     (57.4 %)
 Työmaatehtävät     738.170 €     (12,1 %)
 Tilaajatehtävät        639.053 €     (10,5 %)
 Hankevaraukset  1.222.683 €     (20,0 %)

 Hanke yhteensä  6.115.000 €     (100,0 %)

Rahoitussuunnitelma
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Hankkeeseen on varauduttu HKL:n johtokunnan elokuussa 2015 hy-
väksymässä talousarvio- ja taloussuunnitelmassa 2016 - 2025 yhteen-
sä 8,0 milj. eurolla siten että vuoden 2016 osuus on 3,0 milj. euroa ja 
vuoden 2017 osuus 5,0 milj. euroa. HKL:n vuoden 2016 tulosbudjetissa 
hankkeeseen on varattu 3,0 milj. euroa.

Hanke rahoitetaan lainarahoituksella.

Vaikutukset käyttötalouteen ja henkilöstöön

6,115 milj. euron (alv 0 %) infrainvestointi aiheuttaa 30 vuoden poistoa-
jalla tasapoistoina 0,205 milj. euron vuotuisen lisäyksen poistokustan-
nuksiin.

Vakuusrahastomaksu on 0,1 % pääoma-arvosta eli koko investoinnin 
käyttöajalta 0,09 milj. euroa.  

HSL:n perussopimuksen perusteella HKL voi laskuttaa 50 % investoin-
nin poistoista HSL:ltä. Loppuosa poistoista eli noin 0,103 milj. euroa/vu-
osi jää kaupungin maksettavaksi. Käytännössä kaupunki maksaa ko. 
summan infratukena HKL:lle.

HSL:n perussopimuksen perusteella HKL voi laskuttaa 50 % hankkeen 
laskennallisista korkomenoista (laskentakorko 5 %) HSL:ltä. HKL pa-
lauttaa tämän ns. infran korkotulon kaupungille. Infran korkotulo on yh-
teensä noin 2,3 milj. euroa. 

Vastaavasti kaupunki maksaa infratukena HKL:lle investoinnin rahoitta-
misesta aiheutuvat todelliset korkokulut. Todelliset korkokulut ovat yh-
teensä noin 3,3 milj. euroa (korkokanta 4 % ja laina-aika 25 vuotta). 

Hankkeen toteutus ei edellytä lisähenkilöiden palkkaamista.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Juha Saarikoski, hankepäällikkö, puhelin: 310 35288

juha.saarikoski(a)hel.fi
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§ 109
Beviljande av avsked från tjänsten som idrottsdirektör vid idrotts-
verket

HEL 2016-003056 T 01 01 04 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag bevil-
ja Anssi Rauramo avsked från tjänsten som idrottsdirektör vid idrotts-
verket räknat från 1.8.2016.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Anssi Rauramo har meddelat att han lämnar tjänsten som idrottsdirek-
tör för att gå i pension 1.8.2016.

Enligt 16 § i förvaltningsstadgan beslutar den anställande myndigheten 
om upphävande av ett tjänsteförhållande. Enligt 12 § i instruktionen för 
idrottsförvaltningen anställs verkschefen av stadsfullmäktige.

Stadsstyrelsen har 21.3.2016 i sitt verkställighetsbeslut om reformen av 
ledarskapssystemet fastställt att verkschefs- och avdelningschefstjäns-
ter som blir vakanta inte tillsätts tills vidare, utan sköts med tidsbundna 
arrangemang. Stadsstyrelsen anser att det inte är ändamålsenligt att i 
det här skedet utlysa tjänsten som idrottsdirektör på grund av den på-
gående reformen av ledarskapssystemet.

En handhavare av en vakant tjänst förordnas för en viss tid och lönen 
bestäms av den anställande myndigheten enligt 15 § i förvaltningsstad-
gan. Då stadsfullmäktige är denna myndighet kan stadsstyrelsen utfär-
da ett förordnande, för högst 180 dagar. Stadsstyrelsen beslutar sepa-
rat om förordnandet av en handhavare av den vakanta tjänsten.
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Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Liikuntajohtaja
Liikuntavirasto
Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 18.04.2016 § 352

HEL 2016-003056 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Anssi Rauramolle eron liikuntavi-
raston liikuntajohtajan virasta 1.8.2016 alkaen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi
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§ 110
Trafikplan för Tavastvägen, Aspnäsgatan och Femte linjen

HEL 2014-002244 T 08 00 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag god-
känna den på stadsplaneringskontorets trafikplaneringsavdelnings rit-
ningar 6511-1 och 6512-7 angivna trafikplanen för Tavastvägen, Femte 
linjen och Aspnäsgatan som underlag för den fortsatta planeringen.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningsklämmar:

1. Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen vid sidan av tra-
fikplanen för Tavastvägen bereder en övergripande plan för 
förbättring av gatan. Planen ska beakta behoven med avseende 
på bostadsgatan, de små butikerna, gångtrafiken, de äldre och 
barnfamiljerna osv. vid Tavastvägen. Vid gatan ska det plante-
ras träd och annan växtlighet som förbättrar trivsamheten och 
möjligheterna att vistas där. Spårtrafik och elbussar hör till Ta-
vastvägens framtid. (Osku Pajamäki)

2. Stadsfullmäktige förutsätter att fotgängarvänligheten beaktas i 
den fortsatta beredningen. (Sirpa Asko-Seljavaara)

3. Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av trafikplanen för 
Tavastvägen, Aspnäsgatan och Femte linjen att det vid den fort-
satta planeringen av området beaktas tillräckligt väl hur trafiken 
löper på de gator som tar över trafik från Tavastvägen eller som 
annars påverkas, speciellt rutten Österleden-Tågvägen-Industri-
gatan. (Jape Lovén)

4. Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av planen att tra-
fiksäkerheten utreds också i fråga om synskadade. (Sami Mutti-
lainen)

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-
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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 Maria Landén understödd 
av ledamoten Tuomo Valokainen under diskussionen hade föreslagit 
att stadsfullmäktige skulle besluta återremittera ärendet till stadsstyrel-
sen för ny beredning så att genomfart inte begränsas för privatbilar på 
Tavastvägen.

Redogörelsen befanns vara riktig.

6 omröstningen

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

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige beslutar återremittera trafikplanen för Ta-
vastvägen, Aspnäsgatan och Femte linjen för ny beredning så att ge-
nomfart inte begränsas för privatbilar på Tavastvägen.

Ja-röster: 57
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, 
Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Patrik Gayer, 
Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nu-
utti Hyttinen, Maritta Hyvärinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville 
Jalovaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, 
Tuuli Kousa, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Eija Loukoila, Jape Lovén, 
Petra Malin, Jouko Malinen, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilai-
nen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, Hannu Oskala, Sara 
Paavolainen, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Pu-
hakka, Mari Puoskari, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Raut-
ava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Tomi Sevan-
der, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Tai-
pale, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Tuulikki Vuorinen, Anna Vu-
orjoki, Ville Ylikahri

Nej-röster: 17
Harry Bogomoloff, Juha Hakola, Nina Huru, Seppo Kanerva, Helena 
Kantola, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Maria 
Landén, Harri Lindell, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, 
Wille Rydman, Ilkka Taipale, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen
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Blanka: 10
Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Eero Heinäluoma, Fatbardhe He-
temaj, Heimo Laaksonen, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija 
Muurinen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki

Frånvarande: 1
Jan D Oker-Blom

Stadsfullmäktige hade beslutat fortsätta behandlingen av ärendet.

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

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde ord-
föranden såsom redogörelse att ledamoten Risto Rautava understödd 
av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara under diskussionen hade föresla-
git att stadsfullmäktige skulle besluta återremittera ärendet till stadssty-
relsen för ny beredning. Innan beslut om att eventuellt avbryta genom-
fartstrafiken på Tavastvägen fattas, utreds det hur de stora trafikprojek-
ten i området Fiskehamnen-Sörnäs-Havshagen-Hagnäs påverkar trafi-
ken i området och med vilka lösningar det går att underlätta möjlighe-
terna att ta sig till centrumområdet också med personbilar både under 
byggprojekten och efter dessa.

Redogörelsen befanns vara riktig.

7 omröstningen

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

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige beslutar återremittera trafikplanen för Ta-
vastvägen, Aspnäsgatan och Femte linjen för ny beredning. Innan be-
slut om att eventuellt avbryta genomfartstrafiken på Tavastvägen fat-
tas, utreds det hur de stora trafikprojekten i området Fiskehamnen-Sör-
näs-Havshagen-Hagnäs påverkar trafiken i området och med vilka lös-
ningar det går att underlätta möjligheterna att ta sig till centrumområdet 
också med personbilar både under byggprojekten och efter dessa.

Ja-röster: 51
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, 



Helsingfors stad Protokoll 8/2016 193 (303)
Stadsfullmäktige

Kaj/7
27.04.2016

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

Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Patrik Gayer, Yrjö Hakanen, 
Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, 
Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivu-
laakso, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Eija 
Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Jouko Malinen, Silvia Modig, Elina 
Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, 
Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, 
Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Marcus Rantala, Tuomas 
Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Tomi Sevander, Osmo 
Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Tho-
mas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Nej-röster: 31
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, 
Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Nina Huru, Maritta Hy-
värinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Kauko Ko-
skinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Maria Landén, Harri Lin-
dell, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Matti Niira-
nen, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamä-
ki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Ilkka Taipale, Ulla-
Marja Urho, Tuulikki Vuorinen

Blanka: 2
Eero Heinäluoma, Tuomo Valokainen

Frånvarande: 1
Jan D Oker-Blom

Stadsfullmäktige hade beslutat fortsätta behandlingen av ärendet.

Efter att ha förklarat diskussionen i själva ärendet avslutad anförde ord-
föranden såsom redogörelse att följande fem hemställningsklämmar 
hade föreslagits under diskussionen:

Ledamoten Osku Pajamäki understödd av ledamoten Maija Anttila ha-
de föreslagit följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen vid sidan av tra-
fikplanen för Tavastvägen bereder en övergripande plan för 
förbättring av gatan. Planen ska beakta behoven med avseende 
på bostadsgatan, de små butikerna, gångtrafiken, de äldre och 
barnfamiljerna osv. vid Tavastvägen. Vid gatan ska det planteras 
träd och annan växtlighet som förbättrar trivsamheten och möjlig-
heterna att vistas där. Spårtrafik och elbussar hör till Tavastvä-
gens framtid.
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Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara understödd av ledamoten Timo Rait-
tinen hade föreslagit följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att fotgängarvänligheten beaktas i 
den fortsatta beredningen.

Ledamoten Jape Lovén understödd av ledamoten Björn Månsson hade 
föreslagit följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av trafikplanen för 
Tavastvägen, Aspnäsgatan och Femte linjen att det vid den fort-
satta planeringen av området beaktas tillräckligt väl hur trafiken 
löper på de gator som tar över trafik från Tavastvägen eller som 
annars påverkas, speciellt rutten Österleden-Tågvägen-Industri-
gatan.

Ledamoten Sami Muttilainen understödd av ledamoten René Hursti ha-
de föreslagit följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av planen att tra-
fiksäkerheten utreds också i fråga om synskadade. Förändring-
sarbetena innebär att trafikljus tas bort, varför också synskada-
des säkerhet ska beaktas.

Ledamoten Nina Huru understödd av ledamoten Mika Raatikainen ha-
de föreslagit följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av trafikplanen för 
Tavastvägen att trafikljusen på gatuavsnittet bevaras med tanke 
på fotgängarnas säkerhet.

Redogörelsen befanns vara riktig.

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först stadsstyrel-
sens förslag enhälligt.

Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande omröstnings-
förfarande: Varje hemställningskläm tas särskilt upp till omröstning.

8 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröst-
ningsproposition: Den som godkänner ledamoten Osku Pajamäkis för-
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slag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen 
röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen vid sidan av 
trafikplanen för Tavastvägen bereder en övergripande plan för förbätt-
ring av gatan. Planen ska beakta behoven med avseende på bostads-
gatan, de små butikerna, gångtrafiken, de äldre och barnfamiljerna osv. 
vid Tavastvägen. Vid gatan ska det planteras träd och annan växtlighet 
som förbättrar trivsamheten och möjligheterna att vistas där. Spårtrafik 
och elbussar hör till Tavastvägens framtid. 
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 52
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, 
Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Patrik Gayer, 
Yrjö Hakanen, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasa-
lo, Rene Hursti, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville 
Jalovaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, 
Otto Lehtipuu, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Jouko Malinen, 
Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Jarmo Niemi-
nen, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, 
Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, 
Nasima Razmyar, Jukka Relander, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, 
Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Tho-
mas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, 
Ville Ylikahri

Nej-röster: 3
Seppo Kanerva, Maria Landén, Wille Rydman

Blanka: 29
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Matti Enroth, Juha Hakola, 
Fatbardhe Hetemaj, Nina Huru, Maritta Hyvärinen, Helena Kantola, Ar-
ja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo 
Laaksonen, Timo Laaninen, Harri Lindell, Hannele Luukkainen, Pekka 
Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, 
Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, 
Risto Rautava, Laura Rissanen, Ulla-Marja Urho, Tuulikki Vuorinen

Frånvarande: 1
Jan D Oker-Blom

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Osku Pajamäkis förslag till 
hemställningskläm.

9 omröstningen
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Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröst-
ningsproposition: Den som godkänner ledamoten Sirpa Asko-Seljavaa-
ras förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig kläm-
men röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att fotgängarvänligheten beak-
tas i den fortsatta beredningen.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 77
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, 
Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor 
Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Patrik Gayer, Yrjö Haka-
nen, Juha Hakola, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holo-
painen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, 
Maritta Hyvärinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, He-
lena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivu-
laakso, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, 
Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Jape 
Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Petra Malin, Jouko Malinen, 
Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn 
Månsson, Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Sara Paavolai-
nen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sir-
pa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus 
Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima 
Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Tomi Sevander, Osmo So-
ininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Tai-
pale, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Tuulikki 
Vuorinen, Anna Vuorjoki

Blanka: 6
Seppo Kanerva, Otto Lehtipuu, Eija Loukoila, Hannu Oskala, Wille 
Rydman, Ville Ylikahri

Frånvarande: 2
Jan D Oker-Blom, Tuomo Valokainen

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Sirpa Asko-Seljavaaras för-
slag till hemställningskläm.

10 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröst-
ningsproposition: Den som godkänner ledamoten Jape Lovéns förslag 
till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar 
nej.
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JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av trafikpla-
nen för Tavastvägen, Aspnäsgatan och Femte linjen att det vid den 
fortsatta planeringen av området beaktas tillräckligt väl hur trafiken lö-
per på de gator som tar över trafik från Tavastvägen eller som annars 
påverkas, speciellt rutten Österleden-Tågvägen-Industrigatan.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 76
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, 
Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Mika 
Ebeling, Matti Enroth, Patrik Gayer, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Eero 
Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasa-
lo, Rene Hursti, Nuutti Hyttinen, Maritta Hyvärinen, Suzan Ikävalko, 
Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivu-
laakso, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, 
Timo Laaninen, Maria Landén, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Lu-
ukkainen, Pekka Majuri, Petra Malin, Jouko Malinen, Silvia Modig, Eli-
na Moisio, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mä-
ki, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, 
Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa 
Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus 
Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima 
Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Se-
vander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka 
Taipale, Kaarin Taipale, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo 
Valokainen, Sanna Vesikansa, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki, Ville 
Ylikahri

Blanka: 8
Harry Bogomoloff, Nina Huru, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja 
Karhuvaara, Terhi Koulumies, Otto Lehtipuu, Harri Lindell

Frånvarande: 1
Jan D Oker-Blom

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Jape Lovéns förslag till hem-
ställningskläm.

11 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröst-
ningsproposition: Den som godkänner ledamoten Sami Muttilainens 
förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen 
röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av planen att 
trafiksäkerheten utreds också i fråga om synskadade. Förändringsarbe-
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tena innebär att trafikljus tas bort, varför också synskadades säkerhet 
ska beaktas.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 73
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, 
Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor 
Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Patrik Gayer, Yrjö Haka-
nen, Juha Hakola, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holo-
painen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, 
Maritta Hyvärinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, He-
lena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivu-
laakso, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Timo Laaninen, Maria Landén, Otto 
Lehtipuu, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Jouko 
Malinen, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, 
Björn Månsson, Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, Hannu Oskala, Sara 
Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki 
Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Marcus Ran-
tala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Nasima Razmyar, Jukka Re-
lander, Laura Rissanen, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stra-
nius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Thomas Wall-
gren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Tuulikki Vuorinen, Anna 
Vuorjoki, Ville Ylikahri

Nej-röster: 1
Wille Rydman

Blanka: 10
Seppo Kanerva, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, 
Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Matti Niiranen, Timo Raittinen, 
Risto Rautava, Ulla-Marja Urho

Frånvarande: 1
Jan D Oker-Blom

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Sami Muttilainens förslag till 
hemställningskläm.

12 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröst-
ningsproposition: Den som godkänner ledamoten Nina Hurus förslag till 
hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av trafikpla-
nen för Tavastvägen att trafikljusen på gatuavsnittet bevaras med tan-
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ke på fotgängarnas säkerhet.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 24
Zahra Abdulla, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor 
Brettschneider, Matti Enroth, Juha Hakola, Rene Hursti, Nina Huru, 
Sirkku Ingervo, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, 
Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Maria Landén, Hannele Luukkai-
nen, Pekka Majuri, Sami Muttilainen, Matti Niiranen, Sirpa Puhakka, 
Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Ulla-Marja Urho

Nej-röster: 6
Otto Lehtipuu, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Tuomas Rantanen, Osmo 
Soininvaara, Ville Ylikahri

Blanka: 54
Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, 
Mika Ebeling, Patrik Gayer, Yrjö Hakanen, Eero Heinäluoma, Fatbard-
he Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, 
Maritta Hyvärinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Emma Kari, Otso 
Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, 
Timo Laaninen, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, 
Jouko Malinen, Silvia Modig, Elina Moisio, Seija Muurinen, Björn Måns-
son, Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, 
Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Mari Puoskari, Marcus Rantala, Risto 
Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille 
Rydman, Tomi Sevander, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Tai-
pale, Kaarin Taipale, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Ve-
sikansa, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Frånvarande: 1
Jan D Oker-Blom

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Nina Hurus förslag till 
hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Sijaintikartta
2 Piirustus 6511-1
3 Piirustus 6512-7
4 Hämeentien liikennesuunnitelma - raportti
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5 Vuorovaikutusraportti
6 Rakennuslautakunnan lausunto
7 HSLn lausunto internet

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Tavastvägen planeras få enkelriktade cykelbanor i enlighet med målen 
för cykelnätet i innerstaden. Dessutom vidtas åtgärder som gör buss- 
och spårvagnstrafiken smidigare. Förändringen kräver att genomfart 
begränsas för personbilar på avsnittet Hagnäs torg–Helsingegatan. 

Busstrafiken blir 1 minut snabbare. Spårvagnstrafiken blir 1,5 minuter 
snabbare i nordlig riktning och 2 minuter snabbare i sydlig riktning. Bil-
trafiken beräknas bli 0,5 minuter långsammare i genomsnitt. 

Det kostar ca 14,1 mn euro att genomföra trafikplanen vad Tavastvä-
gen beträffar. En andel på 8 mn euro hänför sig till spårvägen. Kostna-
derna för förändringarna på Femte linjen och Aspnäsgatan uppgår till 
sammanlagt 1,5 mn euro. De årliga kostnaderna för spårvagnstrafiken 
beräknas bli ca 0,5 mn euro lägre.

Föredragandens motiveringar

Motivering till och utgångspunkter för projektet

Ett av målen i stadens strategiprogram 2013–2016 är att hållbar mobili-
tet ska främjas genom att andelen gång-, cykel- och kollektivtrafik blir 
större i trafiken. Till de åtgärder som vidtas för att målet ska nås hör att 
nätet av gång- och cykelbanor görs mer sammanhängande och att pro-
jekt som ökar andelen kollektiv-, gång- eller cykeltrafik prioriteras.

Målen i programmet för utveckling av mobiliteten i Helsingfors (stads-
styrelsen 12.1.2015) är följande: Hållbara färdsätt ska bli så mycket 
mer tillgängliga att de kan konkurrera med biltrafiken i vardagen. Trafik-
planeringsvalen ska vara sådana att de olägenheter som invånarna ut-
sätts för genom trafiksystemet minskar. Trafikökningen ska styras mot 
hållbara färdsätt.

Tavastvägen planeras få enkelriktade cykelbanor i enlighet med målen 
för cykelnätet i innerstaden. Nätet har godkänts av stadsplanerings-
nämnden. Det finns för närvarande inga cykelbanor på det avsnitt av 
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Tavastvägen som ingår i planeringsområdet. Femte linjen och Aspnäs-
gatan har en dubbelriktad cykelbana utmed västra kanten. 

Tavastvägen är utifrån gatuklassificeringen en regional matargata för 
biltrafik. Antalet fordon varierar i planeringsområdet mellan 10 000 och 
13 500 per dag. Bussar inom HRT:s trafik står för en andel på 3 000. 
Hastighetsbegränsningen är beroende på kvartersavsnitt 30, 40 eller 
50 km i timmen. Gatan har spårvagnsfält, bussfält och ett enda bilfält i 
vardera riktningen. Spårvagnarna 6, 7A och 7B går för närvarande mel-
lan Sörnäskurvan och Hagnäs, men enligt en plan för spårvagnstrafi-
ken ska linjerna i fråga förenklas och i framtiden bestå av linjerna 6 och 
7.

Trafikplan

Trafiken på Tavastvägen mellan Hagnäs och Sörnäskurvan har plane-
rats på så sätt att det på båda sidorna av gatan finns en gångbana intill 
byggnaderna, utmed vardera gångbanan en cykelbana åtskild från 
gångbanan och körbanan med kantsten och utmed vardera cykelbanan 
ett enda bilfält avsett för buss-, taxi- och servicetrafik och för körning till 
tomterna. Bilfälten ersätter de nuvarande bussfälten. Mitt på gatan 
finns en spårväg som är avskild med kantsten.

Trafikplanen förbättrar förutsättningarna för gångtrafik på Tavastvägen 
även om gångbanorna måste bli smalare på de smalaste gatuavsnit-
ten. I korsningsområdena fortsätter gångbanorna över sidogatorna, vil-
ket främjar målen med anknytning till en hållbar miljö. Avståndet mellan 
fotgängarna och busstrafiken blir större, vilket gör att gatan blir trivsam-
mare. 

Vad cykeltrafiken på Tavastvägen beträffar har det planerats enkelrik-
tade cykelbanor som är åtskilda från körbanan och gångbanan med 
kantsten. Tack vare att cykeltrafiken är ordentligt åtskild från gångtrafi-
ken får fotgängarna en trivsam gatumiljö. Cykeltrafiken på Femte linjen 
och Aspnäsgatan blir enkelriktad för att vara i överensstämmelse med 
det som planerats för Tavastvägen. 

Mitt på Tavastvägen finns en spårväg som är avskild med kantsten. 
Målet för bredden nås. Den förbättrade spårvägen gör resorna snabba-
re och mer störningsfria. Hållplatserna inom kollektivtrafiken ändras på 
flera ställen i planeringsområdet, både i Sörnäs och i korsningen Ta-
vastvägen/Femte linjen. Tack vare ändringarna kan bussresenärerna 
och cyklisterna bättre samsas om hållplatsområdena. Hållplatsen vid 
Göksgränden för spårvagnstrafiken söderut slopas.
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Hållplatserna och cykelbanorna gör att två entréer till biljetthallen på 
metrostation Sörnäs måste stängas. HST, HRT och räddningsmyndig-
heterna håller med om att ändringen är möjlig.

Genomfart på Tavastvägen begränsas för personbilar mellan Hagnäs 
och Sörnäs, men körning till fastigheterna är fortfarande tillåten. I och 
med att genomfart förhindras på Tavastvägen minskar personbilstrafi-
ken på gatan tillräckligt för att bussar, taxibilar och andra motorfordon 
ska kunna dela ett körfält. 

Genomfart begränsas på fyra ställen på Tavastvägen. Bara buss- och 
taxitrafik är tillåten söderifrån på avsnittet Broholmsgatan–Hag-
nästorgsgatan. Servicetrafiken till saluhallen leds via Hagnästorgsga-
tan. Bara buss- och taxitrafik är tillåten norrut på avsnittet Aspnäsga-
tan–Ekogatan. Servicetrafiken till Väinö Tanners plan leds via Aspnäs-
gatan och Ekogatan. När det gäller trafik norrifrån får bara bussar och 
taxibilar fortsätta söderut på Tavastvägen från korsningen Tavastvä-
gen/Helsingegatan. I korsningen Tavastvägen/Femte linjen får bara 
bussar och taxibilar fortsätta direkt genom korsningen söderut. Person-
bilstrafiken leds mot Aspnäsgatan eller Femte linjen.   

Där Tavastvägen korsar Fjärde linjen, Ekogatan. Fågelviksgatan och 
Zachrisgatan ska det enligt trafikplanen bli ensidiga anslutningar. Ta-
vastvägen skärs av för motorfordonstrafik från Tredje linjen och Näc-
kens gränd. Åtgärder som gör trafiken lugnare behövs för att trafiken 
från sidogatorna ska styras till de signalreglerade korsningarna på Ta-
vastvägen och kollektivtrafiken utsättas för mindre störningar.   

Det finns nu trafiksignaler i tio korsningar i planeringsområdet, och 
dessutom är fyra övergångsställen vid spårvagnshållplatser signalre-
glerade. Eftersom trafikmängden minskar och de körfält för motorfor-
don som korsas blir färre på Tavastvägen kan trafiksignalerna slopas i 
fyra korsningar och på tre separata övergångsställen. Det blir i regel 
fler mittrefuger i korsningarna för att fotgängarna ska kunna gå tryggt 
över gatan. Positiva följder av att trafiksignalerna slopas är att ett hin-
der för fotgängarna att snabbt korsa gatan försvinner, att cykeltrafiken 
blir smidigare och att kollektivtrafiken blir snabbare. Trafiksignalerna 
slopas där Tavastvägen korsar Tredje linjen, Fjärde linjen, Ekogatan 
och Fågelviksgatan, vidare där Vilhelmsbergsgränden möter korsning-
en Tavastvägen/Helsingegatan vad trafiken mot korsningen beträffar 
och dessutom på separata övergångsställen vid spårvagnshållplatser-
na Göksgränden och Aspnäs.     

Parkeringen ändras genom trafikplanen. Antalet platser för boende 
ökar med fem och antalet besöksplatser minskar med tjugoen. Platser-
na för boende kan användas också av besökare. Bättre förutsättningar 
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skapas för servicetrafik i planeringsområdet. Lastplatserna bli sju fler 
(12 m per plats) och placeras jämnare utmed Tavastvägen. Antalet 
lastplatser och lägena preciseras när planeringen fortskrider. 

Möjligheterna att komplettera planteringarna i planeringsområdet ut-
reds i samband med gatuplaneringen.

Konsekvenser

Konsekvenserna av trafikplanen har bedömts med fokus på trivsel, 
gångtrafik, cykeltrafik, kollektivtrafik, servicetrafik, parkering, biltrafik, 
säkerhet, hälsosamhet och företagande. De beskrivs närmare i bilagor. 
Till det positiva hör att kollektivtrafiken blir smidigare, att förhållandena 
för cyklister förbättras och att bullret och kväveutsläppen från trafiken 
minskar på Tavastvägen.

Det har misstänkts att de positiva konsekvenserna för Tavastvägen in-
nebär att det i stället blir mer trafik och olägenheter på andra ställen i 
gatunätet, bl.a. på Sörnäs strandväg. Enligt en beräkning över antalet 
fordon i korsningar som stadsplaneringskontorets trafikplaneringsavdel-
ning gjorde år 2001 var antalet fordon i korsningen Sörnäs strand-
väg/Vilhelmsbergsgatan ca 55 000 per dygn. År 2014 hade antalet 
minskat till 42 000. Trafikmängderna har också beräknats utifrån ryt-
men i utbyggnaden av Fiskehamnen, och resultatet tyder på att det inte 
blir några svårare stockningar i största delen av gatunätet. Sörnäs 
strandväg med omgivning är inte heller, efter en eventuell tillbyggnad, 
så schaktliknande som nuvarande Tavastvägen. Dessutom kan det vid 
nybyggnad bättre ses till att avgaser renas med byggnadstekniska me-
toder än när det gäller gammalt byggnadsbestånd.   

Utredningar visar att busstrafiken blir 1 minut snabbare. Spårvagnstrafi-
ken blir 1,5 minuter snabbare i nordlig riktning och 2 minuter snabbare i 
sydlig riktning. Biltrafiken beräknas bli 0,5 minuter långsammare i ge-
nomsnitt. När konsekvenserna undersöktes med modeller blev resulta-
tet dels att belastningen ökade på de sträckor i modellnätet där det re-
dan nu tidvis råder kapacitetsbrist, dels att kapaciteten i nätet av hu-
vudgator i stort sett räckte till på samma sätt som den gör i dagens lä-
ge. 

Förutsättningarna för företag påverkas bl.a. av huruvida lastplatserna 
och platserna för besöksparkering räcker till. Med tanke på att det kan 
ske förändringar i användningen av affärslokaler är avsikten att lastplat-
serna inte ska anvisas för enskilda affärslokaler utan för hela kvarter. 
Det har planerats att också tvärgatorna till Tavastvägen ska kunna an-
vändas för parkering precis som hittills. Stadsstyrelsen anser det vara 
viktigt att detta beaktas i tillräckligt hög grad i gatuplaneringen. 
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Byggande och tidsplan

Det är tänkt att hela gatuområdet för Tavastvägen ska sättas i stånd. 
El-, gas- och va-systemen m.m. är i stor utsträckning i behov av sane-
ring, likaså spårvägsskenorna i planeringsområdet. Skenorna har vis-
serligen i sig en mycket lång livslängd, men slitaget orsakar buller och 
gör ibland att spårvagnsmateriel går sönder redan före slutet av den 
egentliga livslängden. Tavastvägen saneras förmodligen på hela bred-
den i nästan hela planeringsområdet, vilket är ändamålsenligt för att 
gatan inte ska behöva grävas upp flera gånger olika år.   

Det som ingår i trafikplanen för Tavastvägen bedöms vara ett av de vik-
tigaste utvecklingsprojekten vad cykel- och kollektivtrafiken beträffar. 
Genomförandet påskyndas därför om möjligt i stadens investeringspro-
gram för tio år. De preliminära genomförandeåren är 2017–2019.

Kostnader (exklusive moms)

Tavastvägen      14,1 mn euro, varav 8,0 mn euro hänför sig 
till spårtrafiken  

Femte linjen 0,6 mn euro
Aspnäsgatan 0,9 mn euro

Kostnadsprognosen är preliminär och preciseras när planeringen fort-
skrider.

Växelverkan

Processen kring växelverkan om trafikplanen var tudelad. Planerings-
principerna för Tavastvägen diskuterades på webbtjänsten Kerrokanta-
si 25.11–31.12.2014. Där registrerades då 164 inlägg. Att genomfart på 
Tavastvägen ska förhindras i fråga om personbilar valdes till principiell 
lösning inför den fortsatta planeringen. 

Den beredda trafikplanen var offentligt framlagd för kommentarer på 
webbtjänsten Kerrokantasi 28.9–11.10.2015. Där registrerades då 860 
inlägg, och dessutom kontaktades stadsplaneringskontorets trafikpla-
neringsavdelning direkt. Åsikterna i sammandrag ingår i en separat 
rapport över växelverkan (bilaga 5), och genmälen om det centrala in-
nehållet ingår där i sin helhet. Alla kommentarer kan läsas på webb-
tjänsten Kerrokantasi.  

Ett öppet möte om Tavastvägen arrangerades på informationscentret 
Plattformen under båda planeringsfaserna. Information om mötet gavs 
genom meddelanden till medierna, genom e-postmeddelanden till invå-
narorganisationerna och till intressegrupper som representerar olika 
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färdsätt, genom Helsinki suunnittelee på Facebook och Twitter och via 
stadens webbplats. Före webbdiskussionen och det öppna mötet hös-
ten 2015 delades meddelanden ut till företagen vid Tavastvägen. Dess-
utom sattes meddelanden upp på dörrarna till trapphusen vid gatan.  

Företagarna i affärerna i gatunivå vid Tavastvägen intervjuades med en 
etnografisk forskningsmetod i slutet av år 2014 för att konsekvenserna 
för företagen skulle fås fram. Dessutom gav Helsingforsregionens han-
delskammare utlåtande om trafikplanen. 

Efter att trafikplanen varit framlagd justerades den utifrån kommenta-
rerna. Helsingforsregionens trafik (HRT), affärsverket trafikverket (HST) 
och byggnadskontoret deltog i planeringen.

Programmet för utveckling av mobiliteten följs i trafikplanen

Trafikplanen för Tavastvägen är i linje med principerna i det av stads-
styrelsen godkända programmet för utveckling av mobiliteten.

Utlåtanden

Utlåtanden om trafikplanen gavs av nämnden för allmänna arbeten, 
byggnadsnämnden, direktionen för affärsverket trafikverket, samkom-
munen Helsingforsregionens trafik, miljönämnden och fastighetsnämn-
den. Utlåtandena finns i beslutshistorien och i bilagor. 

Utlåtandena stöder allmänt taget trafikplanen, och det som tas upp gäl-
ler sådant som kan beaktas under den fortsatta planeringen. Affärsver-
ket trafikverket önskar att trafikplanen ska godkännas snarast för att 
den största utgiftsposten, som hänför sig till för spårflyttning och repa-
rationsarbeten, ska få plats i investeringsplanerna för de närmaste 
åren. Det som fastighetsnämnden påpekar om bedömning av trafik-
mässiga och andra konsekvenser kan beaktas i samband med gatupla-
neringen.

Invånarinitiativ

Till ärendet ansluter sig ett invånarinitiativ, lämnat till staden 
11.11.2015, som gäller ett cykelfält på Tavastvägen. Initiativet är un-
dertecknat av mer än 2 % av de röstberättigade helsingforsarna, vilket 
innebär att frågan ska tas upp till behandling i stadsfullmäktige inom 
sex månader från det att den väcktes. Frågan får sin lösning genom det 
aktuella ärendet. 

Stadsplaneringsnämnden fattade sitt beslut efter en omröstning där 
rösterna föll 5–4. Omröstningen framgår av beslutshistorien.

Föredragande
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Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Sijaintikartta
2 Piirustus 6511-1
3 Piirustus 6512-7
4 Hämeentien liikennesuunnitelma - raportti
5 Vuorovaikutusraportti
6 Rakennuslautakunnan lausunto
7 HSLn lausunto internet

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 11.04.2016 § 325

HEL 2014-002244 T 08 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Hämeentien, Viidennen linjan ja 
Haapaniemenkadun liikennesuunnitelman kaupunkisuunnitteluviraston 
liikennesuunnitteluosaston piirustusten 6511-1 ja 6512-7 mukaisina jat-
kosuunnittelun pohjaksi.

Käsittely

11.04.2016 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Palautusehdotus:
Lasse Männistö: Esitän, että asia palautetaan valmisteltavaksi saman-
sisältöisen palautusesityksen mukaisesti, kuin kaupunkisuunnittelulaut-
akunnassa hävinnyt kanta.

Kannattaja: Arja Karhuvaara

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jatka-
mista.
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Hylkäysehdotus:
Mika Raatikainen: Tehty Hämeentien, Haapaniemenkadun ja Viiden-
nen linjan
liikennesuunnitelma toteutuessaan varsin todennäköisesti haittaa lii-
kennettä enemmän kuin hyödyttää. Suunnitelma on toteutuessaan se-
kä kallis että hyödytön.

Mika Raatikaisen hylkäysehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Äänestys:

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Lasse Männistön palautusehdotuksen mukaan

Jaa-äänet: 10
Jorma Bergholm, Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Silvia Modig, 
Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Mir-
ka Vainikka, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 5
Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, Mika Raatikainen, Tatu Rauhamäki, 
Laura Rissanen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 10 - 5.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

04.04.2016 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 25.02.2016 § 88

HEL 2014-002244 T 08 00 00

Lausunto



Helsingfors stad Protokoll 8/2016 208 (303)
Stadsfullmäktige

Kaj/7
27.04.2016

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

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle 11. kaupunginosan 
(Kallio) ja 10. kaupunginosan (Sörnäinen) alueelle sijoittuvasta Häme-
entien ym. liikennesuunnitelmasta seuraavan lausunnon:

Taustaa

Helsingin strategiaohjelman 2013 - 2016 yhtenä tavoitteena on 
kestävän liikkumisen edistäminen lisäämällä kävelyn, pyöräilyn ja jouk-
koliikenteen osuutta liikenteestä. Tavoitteeseen tähtääviin toimenpitei-
siin sisältyvät mm. jalankulku- ja pyöräilyverkostojen jatkuvuuden pa-
rantaminen sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn osuutta nostavi-
en hankkeiden priorisointi.

Hämeentielle on suunniteltu kantakaupungin tavoiteverkon mukaiset 
yksisuuntaiset pyörätiet sekä bussi- ja raitioliikennettä sujuvoittavat jär-
jestelyt. Muutos edellyttää henkilöautoliikenteen läpiajon rajoittamista 
Hakaniemen torin ja Helsinginkadun välisellä osuudella.

Suunnitelma

Hämeentien liikenne Hakaniemen ja Helsinginkadun välillä on suunni-
teltu siten, että kadun reunoilla rakennusten vieressä on jalkakäytävät, 
niiden vieressä reunakivellä ajoradasta ja jalkakäytävästä erotellut 
pyörätiet sekä pyörätien vieressä yhdet autokaistat, jossa kulkevat bus-
sit, taksit sekä tontti- ja huoltoliikenne. Kadun keskellä on rakenteelli-
sesti eroteltu raitiotie, joka nopeuttaa ja edesauttaa häiriötöntä kulkua.

Pyöräliikenteelle on suunniteltu ajoradasta ja jalankulusta reunakivellä 
erotellut yksisuuntaiset pyörätiet. Pyöräliikenteen rakenteellinen erot-
telu jalankulusta turvaa jalankulkijalle miellyttävän katuympäristön.

Hämeentien henkilöautoliikenteen läpiajo estetään Hakaniemen ja Sör-
näisten välillä, mutta jokaiselle kiinteistölle pääsy autolla on edelleen 
mahdollista. Läpiajon poistaminen Hämeentieltä vähentää henkilöauto-
liikenteen määrää kadulla riittävästi, jotta bussit, taksit ja muu moottori-
ajoneuvoliikenne voivat jakaa saman kaistan.

Suunnitelman myötä pysäköintijärjestelyjä muutetaan. Kaikkiaan asu-
kaspaikkojen määrä kasvaa viidellä ja asiointipaikat vähenevät 21:llä. 
Asukaspaikkoja voi toisaalta käyttää myös asiointiin.

Huoltoliikenteelle muodostetaan aikaisempaa paremmat edellytykset 
toimia suunnittelualueella. Suunnitelmassa 12 metriä pitkiä lastauspaik-
koja on seitsemän enemmän kuin nykyisin ja ne sijaitsevat aikai-
sempaa tasaisemmin Hämeentien varrella. Kauppahallin huoltoliikenne 
hoidetaan Hakaniemen torikadun kautta.

Vaikutukset
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Suunnitelma parantanee jalankulun edellytyksiä, joskin kapeimmilla ka-
tuosuuksilla joudutaan kaventamaan jalkakäytäviä. Jalankulkijoiden 
etäisyys bussiliikenteestä on nykyistä suurempi, mikä todennäköisesti 
parantaa kadun miellyttävyyttä ja siten muun muassa ravintoloiden ja 
muiden kivijalkaliikkeiden toimintaedellytyksiä sekä Hämeentien varrel-
la asuvien asumisolosuhteita.

Liikennesimulointien perusteella liikennesuunnitelman toteuttamisella ei 
olisi merkittäviä vaikutuksia henkilöautoliikenteeseen aamu- eikä iltapä-
iväruuhkatunnin aikana. Bussiliikenteen on arvioitu nopeutuvan alueella 
keskimäärin noin 6 %.

Yrityskyselyn tuloksia

Etnografinen tutkimustoimisto Kenno Oy on tehnyt haastattelututkimuk-
sen alueen yrityksille. Tutkimuksen perusteella Hämeentien erityiseksi 
valtiksi koetaan sen sijainti yleisen kulkureitin varrella, joka takaa näky-
vyyttä ja helppoja kulkureittejä liikkeisiin. Erityisesti bussit koetaan tär-
keiksi näkyvyyden kannalta, mutta toisaalta nämä vähentävät suuresti 
viihtyvyyttä alueella. Toisaalta näkyvyys ja sijainti koetaan sellaisiksi 
alueen valteiksi, että ollaan valmiita kestämään puutteita ympäristössä.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että autoilun merkitys asiakkaille on yrittäjien 
keskuudessa osittain ristiriitainen. Toiset näkevät sen tärkeänä, koska 
autoilevien asiakkaiden on helpompi poiketa sisään ja ohiajavat autot li-
säävät näkyvyyttä. Toisaalta osa yrittäjistä ei usko, että asiakkaat saa-
puvat autolla lainkaan tai että ohiajavan autoliikenteen tuoma näkyvyys 
olisi merkittävää. Yrittäjät kokevat alueen katutilan hyvin ahtaana. 
Tämä ei johdu pelkästään sen fyysisestä kapeudesta, vaan myös siitä, 
että jalkakäytävää käyttävät niin monet erilaiset liikkujat, kuten jalankul-
kijat, pyöräilijät sekä huoltoliikenne ja parkkeeratut autot.

Kyselyyn vastanneista Hämeentien yrittäjistä moni on sitä mieltä, että 
alue on hiljentynyt vuosien saatossa. Alueen elinvoimaisuuden tärkein 
kriteeri on heidän mukaansa se, että alue houkuttelee ihmisiä. Yhtäältä 
yrittäjät uskovat, että eläväisempi Hämeentie houkuttelisi sinne enem-
män asiakkaita. Toisaalta he pelkäävät, että radikaalien muutosten 
myötä niin ei käykään.

Huoltoliikenteen sujuvuus aiheuttaa kyselyn mukaan huolta sekä tule-
vaisuuden suunnitelmissa että tämänhetkisessä tilanteessa, koska sille 
on paikoitellen niin vähän tilaa. Nykyisin pyöräilyn alueella koetaan ai-
heuttavan vaaratilanteita sekä jalkakäytävällä että autotiellä. Yleinen 
kokemus on, että asialle on tehtävä jotain, mutta aihe ei kuitenkaan ole 
sydämen asia yrittäjille.

Johtopäätöksiä
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Yhdysvalloissa vastaavalla kadulla tehdyn tutkimuksen perusteella kä-
velijät käyttivät eniten rahaa palveluihin, joukkoliikenteen käyttäjät toi-
seksi eniten ja kolmanneksi pyöräilijät. Vähiten käyttivät henkilöautoili-
jat.

On todennäköistä, että lähialueen asukkaat tuovat suurimman osan 
ostovoimasta alueen yrityksiin. Yritysten menestyessä hyvin heidän vu-
okranmaksukykynsä yleensä paranee, mikä voi heijastua positiivisesti 
kiinteistöjen arvoihin. Myös asuinolojen paraneminen liikenteen vähen-
tyessä nostaisi todennäköisesti alueen ja asuntojen arvoa. Kaupungilla 
ei kuitenkaan, yleisiä alueita lukuun ottamatta ole, Hämeentien varrella 
maanomistusta, joten mahdollisesta arvonnoususta hyötyisivät käytän-
nössä lähinnä yksityiset kiinteistöjen ja asuntojen omistajat. 

Hakaniemen torin pysäköinti on tälläkin hetkellä parhaiten saavutetta-
vissa Sörnäisten rantatien kautta, joten liikennesuunnitelmalla ei liene 
negatiivisia vaikutuksia torin kaupalliseen kehittämiseen. Joukkoliiken-
teellä torin saavutettavuus paranee entisestään. Kallion ja Sörnäisten 
alueella tulisi tutkia myös alueellisen yksityisen pysäköintilaitoksen to-
teuttamisedellytyksiä, mikä parantaisi katutilan viihtyvyyttä ja Lintulah-
den alueen yritysten toimintaedellytyksiä.

Kiinteistölautakunta pitää liikennesuunnitelmaluonnoksen tavoitteita 
kannatettavina. Kiinteistölautakunta pitää kuitenkin tärkeänä, että jatko-
suunnittelussa tutkitaan ja arvioidaan tarkasti esitetyn suunnitelman 
heijastevaikutukset muuhun katuverkkoon ja Esim. Hakaniemen torin 
alueen elinvoimaisuuteen. Tällöin tulee kiinnittää huomiota muun ohella 
esim. Sörnäisten rantatien ja Kalasataman alueen suunnitellun 
maankäytön kehityssuuntiin.  Kiinteistölautakunta pitää edelleen tär-
keänä, että liikennesuunnitelman jatkosuunnittelun yhteydessä selvite-
tään ja esitetään ne toimenpiteet, joilla mahdolliset negatiiviset heijas-
tevaikutukset voidaan minimoida.

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Hanneli Alho, kiinteistölakimies, puhelin: 310 64159

hanneli.alho(a)hel.fi
Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 18.02.2016 § 34

HEL 2014-002244 T 08 00 00

Lausunto



Helsingfors stad Protokoll 8/2016 211 (303)
Stadsfullmäktige

Kaj/7
27.04.2016

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

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti antaa seuraavan lausun-
non kaupunginhallitukselle:

Liikennesuunnitelman lähtökohdissa on huomioitu liikennelaitos -liike-
laitoksen näkökulmasta raitioliikenteen kehittämistavoitteet. Kehittä-
mistavoitteista molemmissa suunnitelman vaihtoehdoissa on huomioitu 
sujuvuus, luotettavuus, häiriöttömyys ja raitioliikenteen nopeuttamista-
voite. 

Vaihtoehtovertailussa kahden eri vaihtoehdon A ja B välillä merkittävin 
hyöty matkustajan näkökulmasta on havaittavissa vaihtoehto A:ssa. 
Kyseisessä vaihtoehdossa nousevat esille myös selkeästi raitioliiken-
teen kehittämistavoitteista liikenteen nopeutuminen sekä luotettavuus. 
Leveämmät kaistat lisäävät häiriöttömyyttä ja luotettavuutta sekä mah-
dollistavat nopeamman ajon ja pienemmät kustannukset. Luotettavuus 
ja häiriöttömyys ovat oleellinen osa joukkoliikenteen houkuttelevuuden 
näkökulmasta. Helsingin yleiskaavaehdotus sisältää ajatuksen kaupun-
kibulevardeista, joilla merkittävä osa tiivistyvän kaupungin liikennevir-
rasta kulkee nopeita raitioteitä pitkin. Edellytys sille, että kaupunkibule-
vardit vastaavat näitä tavoitteita, on raitioliikenteen nopeus ja luo-
tettavuus. Raitioliikenteen kaistojen riittävä leveys on välttämätön 
lähtökohta nopealle, luotettavalle ja palvelukykyiselle raitioliikenteelle. 
Hämeentien raitiotien nopeus ja luotettavuus ovat keskeinen edellytys 
myös Malmin lentokenttäalueen tärkeäksi säteittäiseksi yhteydeksi su-
unnitellun Lahdenväylän suuntaisen raitiotien palvelukyvylle.

Liikennesuunnitelman vaihtoehto A:ssa on huomioitu tärkeimmät raitio-
liikenteen kehittämistavoitteet siten, että kyseinen vaihtoehto on myös 
HKL:n näkökulmasta paras vaihtoehto.

Liikennesuunnitelman toteutumisen osalta HKL toivoo ajankohdan var-
mistuvan mahdollisimman pikaisesti. Suunnitelman toteuttamisaikatau-
lulla on merkittävä vaikutus siihen, että Hämeentien raitiotiekiskojen hu-
oltotoimet ja korvausinvestoinnit voidaan aikatauluttaa HKL:n toiminta-
suunnitelmiin ja investointiohjelmiin kokonaistaloudellisesti edullisesti 
niin, että ne yhteensovitetaan hyvin Hämeentien suunnitelman toteutta-
misaikatauluun.

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Markus Keisala, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35838

markus.keisala(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 16.02.2016 § 74
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Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Ympäristölautakunnan mielestä Hämeentien liikennesuunnitelma to-
teuttaa hyvin sekä Helsingin strategiaohjelman että Liikenteen kehittä-
misohjelman tavoitteita kestävän liikkumisen edistämisessä. Hämeenti-
en muuttamisella osaksi pyöräilyn pääverkkoa voidaan parantaa pyörä-
ilyn edellytyksiä ja sujuvoittaa pyöräliikennettä. Liikennesuunnitelman 
toteuttaminen vähentää liikennemääriä, mikä parantaa myös myös ka-
tuympäristön ilmanlaatu- ja melutilannetta.

Hämeentien läpiajoliikenne siirtyy pääosin Sörnäisten rantatielle. Tämä 
edellyttää ilman epäpuhtaus- ja melupäästöjen lisääntymisen huomioi-
mista kaavoituksessa ja uusien rakennusten suunnittelussa. Haittojen 
lieventämiseksi on tarpeen pyrkiä myös vähentämään liikennemääriä 
mm. joukkoliikennettä ja ajoneuvoliikenteen hinnoittelua kehittämällä.

Ilmanlaatu ja melu

Hämeentie on yksi Helsingin vilkasliikenteisistä katukuiluista, joissa 
EU:n ilmanlaatudirektiivissä typpidioksidille asetettu vuosiraja-arvo ylit-
tyy. Myös hengitettävien hiukkasten vuorokausiraja-arvon ylittyminen 
on mahdollista epäsuotuisissa sääoloissa. Ilmanlaatua heikentävät eri-
tyisesti kadun autoliikenne, suuri raskaan liikenteen osuus sekä kadun 
kuilumainen rakenne, joka heikentää epäpuhtauksien laimenemista. Lii-
kenne aiheuttaa alueelle myös merkittäviä meluhaittoja.

Hämeentiellä on ollut HSY:n siirrettävä ilmanlaadun mittausasema vii-
meksi vuonna 2014. Tuolloin typpidioksidin (NO2) vuosipitoisuus oli 45 
μg/m3, kun sallittu vuosiraja-arvo on 40 μg/m3.  NO2-pitoisuudet ovat 
viime vuosina laskeneet jonkin verran, mutta eivät riittävästi. Syynä yli-
tykseen ovat autoliikenteen, etenkin dieselajoneuvojen korkeat type-
noksidipäästöt. Hämeentiellä ylittyivät vuonna 2014 myös WHO:n pien-
hiukkasille antamat ohjearvot. Hiukkasia pidetään terveyshaitoiltaan 
merkittävimpinä ilman epäpuhtauksina.

HSY on tehnyt ilmansuojelusuunnitelman valmistelun yhteydessä mal-
linnuksia  Hämeentien liikennesuunnitelman vaikutuksista kadun ilman-
laatuun. Lähtöoletuksena on kadun autoliikennemäärän väheneminen 
noin 80 %:lla. Muutoksen arvioidaan vähentävän liikenteen typenoksi-
dipäästöjä Hämeentiellä noin 28%, jolloin typpidioksidipitoisuuden ar-
vioidaan laskevan noin 11%. Muutoksen ansiosta alueen ilmanlaatu 
paranee huomattavasti eikä typpidioksidin vuosiraja-arvon alueella ar-
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vioida enää ylittyvän vuonna 2020. NOx-päästöjen ja NO2-pitoisuuden 
väheneminen jatkuu mallinnusten mukaan edelleen tämän jälkeen.

Suunnitelmaan liittyvän vaikutusarvioinnin mukaan autoliikenteen vähe-
neminen laskisi melutasoa noin 2-3 dB, mikä vastaa lähes liikenne-
määrän puolittumista.

Liikenteen siirtyminen Sörnäisten rantatielle nostaa liikenteen päästöjä 
siellä. Tämä nostaa myös typpidioksidipitoisuuksia Sörnäisten rantatiel-
lä, jolla ilmanlaadun raja-arvot voivat jatkossa ylittyä. Taloudelliset oh-
jauskeinot ovat HSY:n mallinnusten ja muiden tutkimusten mukaan 
osoittautuneet tehokkaaksi keinoksi vähentää liikennemääriä ja liiken-
teen päästöjä, jolloin myös ilmanlaatu paranee. Yleiskaavan liikennejär-
jestelmän lähtökohtana on, että entistä parempi kestävien kulkumuoto-
jen palvelutaso, tiiviimpi kaupunkirakenne sekä liikenteen hinnoittelun 
uudistaminen vaikuttavat liikkumistottumuksiin. Kaupunkibulevardien 
seudullisten vaikutusten arvioinnin lähtöoletuksen mukaan seudulla on 
käytössä ajoneuvoliikenteen hinnoittelu. 

Ilmanlaadun paraneminen Hämeentiellä vähentää asukkaiden ja alue-
ella liikkuvien ihmisten altistumista ilmansaasteille. Kadunvarren raken-
nuskanta on pääosin varsin vanhaa, eikä sen suunnittelussa siten ole 
voitu huomioida kasvaneen liikenteen haittojen torjuntaa riittävästi. Ka-
tukuiluissa ilmansaasteista aiheutuva terveyshaitta on arvion mukaan 
liikennemäärästä ja sujuvuudesta riippuen moninkertainen verrattuna 
avoimien väylien varteen. Vanhoissa rakennuksissa on vähemmän 
mahdollisuuksia parantaa sisäilman laatua kuin uusissa rakennuksissa. 
Sörnäisten rantatien varren täydennysrakentamisen suunnittelussa on 
mahdollista suunnitteluratkaisuin vähentää altistumista sekä ilman epä-
puhtauksille että melulle, jolloin terveys- ja viihtyisyyshaitat  asukkaille 
pienenevät.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Outi Väkevä, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31516

outi.vakeva(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 09.02.2016 § 58

HEL 2014-002244 T 08 00 00

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:



Helsingfors stad Protokoll 8/2016 214 (303)
Stadsfullmäktige

Kaj/7
27.04.2016

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

Liikennesuunnitelma on laadittu yhteistyössä rakennusviraston kanssa. 
Rakennusvirasto on teettänyt samanaikaisesti liikennesuunnittelun 
kanssa teknisen yleissuunnitelman. 

Rakennuskustannukset on arvioitu hankeosalaskennalla teknisen yleis-
suunnitelman laatimisen yhteydessä. Kadun rakentamista koskevat 
kustannusarviot ovat alustavia ja tarkentuvat katusuunnitelman laatimi-
sen yhteydessä. 

Toteutuksen ajankohdasta päätetään talousarvion ja investointiohjel-
man käsittelyn yhteydessä. Liikennesuunnitelman hyväksymisen jäl-
keen ja teknisen yleissuunnitelman pohjalta voidaan aloittaa katusuun-
nitelman laatiminen vuonna 2016. Toteutus on mahdollista aloittaa 
loppuvuodesta 2017 ja parannustyöt valmistuisivat vuonna 2019.

Kadun parantamisen yhteydessä toteutetaan laajamittaiset saneerauk-
set vesijohdoille, viemäreille, kaasu- ja kaukolämpöjohdoille sekä säh-
kö- ja tietoliikennekaapelille. Myös raitiotiealue kiskoineen uusitaan.

Pysäkkijärjestelyistä ja pyöräteistä johtuen joudutaan poistamaan kaksi 
metron sisäänkäyntiä Sörnäisissä. Muutostöiden kustannuksista ei ole 
vielä laadittu kustannusarvioita. Sörnäisten metroaseman sisäänkäynti-
en ja kansirakenteiden korjaustyöt tulee toteuttaa ennen kadun pintara-
kennetöitä.

Hanke on toteutettava ”Yhteinen kunnallistekninen työmaa”-sopimuk-
sen periaatteiden mukaisesti. Toteutukseen on osapuolten varattava ri-
ittävät resurssit. 

Käsittely

09.02.2016 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Terhi Koulumies: Hämeentien liikennesuunnitelma pitäisi arvioida ja 
laatia uudestaan sellaiseksi, ettei ratkaisu rajoita henkilöautoliikenteen 
läpikulkua kadulla.

Vastaehdotus raukesi kannattamattomana. Terhi Koulumies jätti 
päätöksestä vastaehdotuksensa mukaisen eriävän mielipiteen.

Eriävä mielipide:

Terhi Koulumies: Hämeentien liikennesuunnitelma pitäisi arvioida ja 
laatia uudestaan sellaiseksi, ettei ratkaisu rajoita henkilöautoliikenteen 
läpikulkua kadulla.

Esittelijä
osastopäällikkö
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Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Juha Väätäinen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38547

juha.vaatainen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 08.12.2015 § 393

HEL 2014-002244 T 08 00 00

Hankenro 0926_13

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Häme-
entien, Viidennen linjan ja Haapaniemenkadun liikennesuunnitelmat hy-
väksytään liikennesuunnitteluosaston piirustusten 6511-1 ja 6512-7 
mukaisina. Kaupunkisuunnittelulautakunta edellytti myös, että niiden 
katujen joihin Hämeentieltä poistuva liikenne siirtyy tai muuten vaikut-
taa, erityisesti Itäväylä-Junatie-Teollisuuskatu reitin, liikenteen sujuvuus 
huomioidaan alueen jatkosuunnittelussa riittävällä tasolla.

Käsittely

08.12.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Palautusehdotus:
Matti Niiranen: Palautusehdotus, Niiranen Matti 
 Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää palauttaa Hämeentien, Haapa-
niemenkadun ja Viidennen linjan liikennesuunnitelman uudelleen val-
misteltavaksi siten, että: 
-  suunnitelma toteutetaan kun Kalasataman liikennejärjestelyt ovat val-
miit, Hanasaaren voimalaitosalueen uudisrakentamisen sekä mm. Kru-
ununsiltojen ja Hakaniemensillan rakentamisen aikataulut ja suunnitel-
mat ovat valmiit.
- selvitetään nyt esitettyä tarkemmin mm. Sörnäisten tunnelin vaikutuk-
set liikenteen sujuvuuteen, mahdolliset toimet poikittaisliikenteen suju-
vuuden parantamiseksi sekä Jokeri 0-linjan toimivuus.

Kannattaja: Tom Packalén

Vastaehdotus:
Jape Lovén: Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää kaupunginhalli-
tukselle, että Hämeentien, Viidennen linjan ja Haapaniemenkadun lii-
kennesuunnitelmat hyväksytään liikennesuunnitteluosaston piirustusten 
6511-1 ja 6512-7 mukaisina. Kaupunkisuunnittelulautakunta edellyttää 
myös, että niiden katujen joihin Hämeentieltä poistuva liikenne siirtyy 
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tai muuten vaikuttaa, erityisesti Itäväylä-Junatie-Teollisuuskatu reitin, li-
ikenteen sujuvuus huomioidaan alueen jatkosuunnittelussa riittävällä 
tasolla.

Kannattaja: Osmo Soininvaara

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Palautusehdotus, Niiranen Matti 
 Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää palauttaa Hämeentien, Haapa-
niemenkadun ja Viidennen linjan liikennesuunnitelman uudelleen val-
misteltavaksi siten, että: 
-  suunnitelma toteutetaan kun Kalasataman liikennejärjestelyt ovat val-
miit, Hanasaaren voimalaitosalueen uudisrakentamisen sekä mm. Kru-
ununsiltojen ja Hakaniemensillan rakentamisen aikataulut ja suunnitel-
mat ovat valmiit.
- selvitetään nyt esitettyä tarkemmin mm. Sörnäisten tunnelin vaikutuk-
set liikenteen sujuvuuteen, mahdolliset toimet poikittaisliikenteen suju-
vuuden parantamiseksi sekä Jokeri 0-linjan toimivuus.

Jaa-äänet: 5
Pekka Buttler, Jape Lovén, Outi Silfverberg, Osmo Soininvaara, Heta 
Välimäki

Ei-äänet: 4
Michael Berner, Matti Niiranen, Tom Packalén, Risto Rautava

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä  esittelijän ehdotus voitti  äänin  5-4.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää kaupunginhalli-
tukselle, että Hämeentien, Viidennen linjan ja Haapaniemenkadun lii-
kennesuunnitelmat hyväksytään liikennesuunnitteluosaston piirustusten 
6511-1 ja 6512-7 mukaisina. Kaupunkisuunnittelulautakunta edellyttää 
myös, että niiden katujen joihin Hämeentieltä poistuva liikenne siirtyy 
tai muuten vaikuttaa, erityisesti Itäväylä-Junatie-Teollisuuskatu reitin, li-
ikenteen sujuvuus huomioidaan alueen jatkosuunnittelussa riittävällä 
tasolla.
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Jaa-äänet: 3
Michael Berner, Matti Niiranen, Risto Rautava

Ei-äänet: 6
Pekka Buttler, Jape Lovén, Tom Packalén, Outi Silfverberg, Osmo Soi-
ninvaara, Heta Välimäki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä  jäsen Lovénin vastaehdotus  voitti äänin 
6-3.

Matti Niiranen: Eriävä mielipide, Niiranen Matti 
 Katson, että Hämeentien, Haapaniemenkadun ja Viidennen linjan lii-
kennesuunnitelma ei ole kiireellinen, vaan se tulisi käsitellä sitten kun 
-   Kalasataman liikennejärjestelyt ovat valmiit ja Hanasaaren voimalai-
tosalueen uudisrakentamisen sekä mm. Kruununsiltojen ja Hakanie-
mensillan rakentamisen aikataulut ja suunnitelmat ovat valmiit.
-   mm. Sörnäisten tunnelin vaikutukset liikenteen sujuvuuteen, mahdol-
liset toimet poikittaisliikenteen sujuvuuden parantamiseksi sekä Jokeri 
0-linjan toimivuus on selvitetty tarkemmin.
Toisin kuin valmistelussa on perusteluina annettu ymmärtää Hämeenti-
en raitiotiekiskot on tarpeen uudistaa vain osittain vasta 2020-luvun al-
kupuolelta lukien. Keskimäärin linjan eri osuuksien ratametreillä elin-
kaarta on jäljellä 8,75 vuotta.

Eriävään mielipiteeseen yhtyivät: Risto Rautava, Michael Berner, Tom 
Packalén

01.12.2015 Pöydälle

24.11.2015 Pöydälle

17.11.2015 Pöydälle

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Taneli Nissinen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37447

taneli.nissinen(a)hel.fi
Niko Palo, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37220

niko.palo(a)hel.fi
Anna Pätynen, liikenneinsinööri, liikenteen toimivuustarkastelut, puhelin: 310 37110

anna.patynen(a)hel.fi
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Jari Rantsi, liikenneinsinööri, ympäristövaikutukset, puhelin: 310 37215
jari.rantsi(a)hel.fi

Hanna Strömmer, liikenneinsinööri, liikenneturvallisuus, puhelin: 310 37106
hanna.strommer(a)hel.fi
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§ 111
Godkännande av projekthelheten för Bunkern på Busholmen utgå-
ende från byggtävlingens resultat

HEL 2014-008155 T 10 03 09

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ären-
det.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Katri Erroll, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi
Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

A

bemyndiga fastighetsnämnden att med vinnaren SRV Rakennus Oy i 
byggtävlingen för Bunkern på Busholmen ingå ett byggavtal, ett föravtal 
för fastighetsaffären och den slutliga fastighetsaffären enligt föravtalet 
för Bunkern i enlighet med bolagets anbud.

Anbudsbegäran finns som bilaga 1, anbudsbrevet daterat 1.4.2016 en-
ligt anbudsbegäran som bilaga 2, ett utkast till byggavtal som bilaga 3 
och ett föravtal för fastighetsaffären som bilaga 4.

Genom den slutliga fastighetsaffären enligt byggavtalet och föravtalet 
för fastighetsaffären säljs den normativa tomten 2 (ett outbrutet område 
på ca 8 588 m² av fastigheten 91-20-9909-100) i kvarteret 20811 i 20 
stadsdelen (Busholmen), och byggnaden Bunkern på tomten, till bola-
get eller till den som bolaget bestämt.

Köpesumman är 22 711 000 euro. Köpesumman justeras med en årlig 
höjning på två (2) procent under tidsperioden mellan den sista inläm-
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ningsdagen för anbud i byggtävlingen för Bunkern (1.4.2016) och un-
derskriftsdagen för det slutliga köpebrevet.

Fastighetsnämnden bemyndigas att göra upp köpebrevet i enlighet 
med villkoren i föravtalet för fastighetsaffären och i övrigt enligt stadens 
sedvanliga villkor.

Fastighetskontorets förvaltningsavdelning bemyndigas att med beak-
tande av avtalshelheten göra små ändringar och preciseringar i byg-
gavtalet, föravtalet för fastighetsaffären och det slutliga köpebrevet för 
fastigheten.

B

godkänna den som bilaga 5 upptagna projektplanen för de idrotts- och 
simhallslokaler som ska byggas i Bunkern och hyras ut, utgående från 
att projektet omfattar högst 18 915 kvadratmeter bruttoyta och 13 080 
kvadratmeter lägenhetsyta.

Fastighetskontorets lokalcentral bemyndigas samtidigt att ingå det som 
bilaga 6 upptagna hyresavtal om idrotts- och simhallslokalerna som 
stämmer överens med utkastet till hyresavtal och ansvarsfördelningsta-
bellen, i enlighet med projektplanen och SRV Rakennus Oy:s härmed 
sammanhängande anbud om kapitalhyrorna på en bestämd tid på 25 
år.

Enligt anbudet blir hyran för idrottslokalerna 18,00 euro per kvadratme-
ter lägenhetsyta i månaden och för simhallslokalerna 25,00 euro per 
kvadratmeter lägenhetsyta i månaden. Kapitalhyran kapitaliserad för en 
fast hyresperiod på 25 år blir sammanlagt ca 47,7 miljoner euro. Lokal-
centralen bemyndigas att hyra lokalerna vidare till idrottsverket på sam-
ma villkor och höjt med 0,50 euro per kvadratmeter i månaden för sak-
kunnigarvode. Kapitalhyresbeloppet är bundet till levnadskostnadsin-
dex (1951:10=100) och bestämt enligt indexpoängtalet för januari 2016 
som basindex.

Sammandrag

Målet för byggtävlingen för Bunkern på Busholmen har varit att för 
landmärkesbyggnaden för Busholmen hitta en ny ägare som utvecklar 
och planerar en mångsidig lokalhelhet för Bunkern och bygger de id-
rottslokaler i Bunkern som staden behöver före den av staden bestäm-
da tiden 31.5.2019 på ett för staden totalekonomiskt förmånligt sätt. 
SRV Rakennus Oy har kommit med ett anbud 1.4.2016.

Staden förbinder sig att med idrottsverket och utbildningsverket ingå ett 
hyresavtal på 25 år om bl.a. de ovannämnda idrottslokalerna och sim-
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hallen för skolbruk. Idrottsnämnden tillstyrker projektplanen för hyreslo-
kalerna i Bunkern.

I syfte att kunna genomföra tävlingsförslaget har en nödvändig detalj-
planeändring beretts vid sidan av byggtävlingen för att spara tid och för 
att få hyreslokalerna i skolornas bruk innan skolorna inleder sin verk-
samhet. Förslaget till detaljplaneändring godkändes av stadsplane-
ringsnämnden 16.2.2016 och detaljplaneändringen hålls offentligt fram-
lagd till 22.4.2016. Kartan i förslaget till detaljplaneändring finns som bi-
laga 7.

Alla idrottslokaler har planerats i enlighet med lokalprogrammet god-
känt av idrottsverket. De av staden angivna energieffektivitetsmålen 
överskrids. Tävlingsförslaget uppfyller de funktionella, ekonomiska och 
tidtabells- och stadsbildsmässiga målen för projekthelheten. Referens-
planen i anbudet representerar högklassig arkitektur.

Föredragandens motiveringar

Genom byggtävlingen för Bunkern på Busholmen har man sökt en ak-
tör för en för staden totalekonomiskt, funktionellt och tidtabells- och 
stadsbildsmässigt genomförbar lösning att återanvända landmärkes-
byggnaden på Busholmen. Eftersom staden angett som utgångspunkt 
att byggnaden Bunkern åtminstone delvis bevaras på sin plats har det 
varit motiverat att ordna en tävling för att på bästa möjliga sätt utnyttja 
byggnaden så att fastighetsutvecklingen inte belastar stadens investe-
ringsbudget.

Beslutet om att ordna en byggtävling i två faser för Bunkern och om mi-
nimipriserna för försäljning av byggrätten fattades av stadsfullmäktige 
26.11.2014 (366 §). Fastighetsnämnden beslutade 28.4.2015 (186 §) 
om byggtävlingens första fas, valet av deltagarna i tävlingen och fort-
sättning av tävlingen. Anbudsbegäran skickades 8.1.2016, och ett vill-
korligt anbud kom in 3.2.2016. Med anledning av villkoren för anbudet 
och i syfte att följa de bestämda formerna för upphandlingsförfarande 
beslutade fastighetsnämnden 25.2.2016 (75 §) övergå till förhandlat 
förfarande. Efter förhandlingsfasen anhöll man om ett anbud 29.3.2016 
och ett slutligt anbud kom in 1.4.2016.

Möjligheterna att konvertera hamnens gamla styckegodslager Bunkern 
till ett nytt användningsändamål har utretts i flera faser sedan år 2000. 
Ursprungligen var det meningen att utöver idrottsverkets lokaler också 
bygga lokaler för utbildningsväsendet i byggnaden, men man har sena-
re avstått från detta. Eftersom stadens egen användning i framtiden 
kommer att begränsas till de understa våningarna i byggnaden var man 
tvungen att söka ett nytt användningsändamål för den övriga byggna-
den och en privat byggentreprenör för helheten.
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Fastighetskontoret och stadsplaneringskontoret har konstaterat att det 
är möjligt att i Bunkern (i nuläget ca 38 800 m² vy) bygga bostäder på 
ca 20 000 m² vy och våningsyta för andra ändamål på ca 16 000 m² 
(bl.a. idrottslokaler, simhall och kommersiell service). Våningar i Bun-
kern kan rivas för byggande av idrottslokaler och bostäder.

Ett av tävlingsvillkoren är att idrottslokalerna ska bli färdiga senast 
31.5.2019. Tidtabellen bygger på byggtidtabellen för Jätkäsaaren pe-
ruskoulu som i budgeten för 2016 och i ekonomiplanen för 2016–2018 
har schemalagts för åren 2018–2019. Befolkningsprognoserna stöder 
denna tidtabell. Egna idrottslokaler har inte budgeteras eller planlagts i 
anslutning till skolorna utan enligt detaljplanen fastställd år 2009 är det 
meningen att skolorna ska utnyttja idrottslokalerna i Bunkern.

Vinnaren i byggtävlingen för Bunkern bygger idrottslokalerna och sim-
hallen, och staden (lokalcentralen/idrottsverket) förbinder sig att hyra 
lokalerna i fråga genom ett långfristigt hyresavtal på 25 år.

Investeringseffekter

Inga penningpriser eller belöningar delas ut i byggtävlingen. Byggtäv-
lingen eller dess resultat har ingen inverkan på stadens investerings-
program. Den kalkylmässiga reparationsskulden för Bunkern beräknas 
uppgå till 35 miljoner euro, som avskrivs när projektet förverkligas.

Inkomsteffekter

Enligt anbudet får staden 22,711 miljoner euro som försäljningspris för 
fastigheten. Idrottsverket beräknar att inkomsterna från biljetter till sim-
hallen och idrottslokalerna uppgår till 3,0 miljoner euro om året.

Inverkan på hyran och driftsekonomin

Driftsutgifterna beräknas uppgå till 5,531 miljoner euro om året. Kapital-
hyran blir 3,241 miljoner euro om året enligt anbudet. Underhållshyran 
beräknas bli 0,8 miljoner euro om året och personalutgifterna 1,5 miljo-
ner euro om året.

Kapitalhyran kapitaliserad för en fast hyresperiod på 25 år blir sam-
manlagt ca 47,7 miljoner euro.

Man ska förbereda sig på hyreskostnader och underhållskostnader för 
hyresgästen i planeringen av fastighetskontorets lokalcentrals, idrotts-
verkets och utbildningsverkets driftsekonomi räknat från år 2019.

Projektets genomförande och tidtabell

Byggtävlingen för Bunkern inleds hösten 2014
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Byggtävlingen för Bunkern avgörs våren 2016

Detaljplaneändringen blir färdig hösten 2016

Utkastsplanering för Bunkern hösten 2015–våren 2016

Byggplaneringen för Bunkern sommaren–hösten 2016

Byggarbeten våren 2017–sommaren 2019

Idrottslokalerna överlåts till hyresgästerna senast 31.5.2019.

Det är fråga om ett exceptionellt projekt och därför kommer byggnads-
kontorets expertis att utnyttjas för övervakning och kontroll under bygg-
tiden och garantiperioden.

Till slut

Förslagets innehåll stämmer överens med fastighetsnämndens fram-
ställning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Katri Erroll, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi
Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Tarjouspyyntö 29.3.2016
2 Tarjous 1.4.2016
3 Luonnos toteutussopimukseksi 29.3.2016
4 Kiinteistökaupan esisopimus
5 Hankesuunnitelma 4.1.2016
6 Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 20 p.)
7 Liikuntalautakunnan lausunto hankesuunnitelmasta

Bilagematerial

1 Vipuset - Helsinki ry:n vetoomus 31.3.2016

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
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SRV Rakennus Oy Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6

För kännedom

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Liikuntalautakunta
Opetuslautakunta
Talous- ja suunnitteluosasto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 18.04.2016 § 354

HEL 2014-008155 T 10 03 09

Esitys

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

A

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään 
Jätkäsaaren Bunkkerin toteutuskilpailun voittajan SRV Rakennus Oy:n 
kanssa yhtiön tekemän tarjouksen mukaisesti Bunkkeria koskevat to-
teutussopimuksen, kiinteistökaupan esisopimuksen ja sen mukaisen lo-
pullisen kiinteistökaupan.

Tarjouspyyntö on liitteenä 1, sen mukainen 1.4.2016 päivätty tarjouskir-
je liitteenä 2, toteutussopimusluonnos liitteenä 3 ja kiinteistökaupan esi-
sopimus liitteenä 4.

Toteutussopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen mukaisella lo-
pullisella kiinteistökaupalla yhtiölle tai sen määräämälle myydään 
Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Jätkäsaari) korttelin nro 
20811 ohjeellinen tontti nro 2 (noin 8 588 m²:n suuruinen määräala kiin-
teistöstä 91-20-9909-100) ja sillä oleva Bunkkeri-rakennus. 

Kauppahinta on 22 711 000 euroa. Kauppahintaa tarkistetaan vuotui-
sella kahden (2) prosentin korotuksella Bunkkerin toteutuskilpailun tar-
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jousten viimeisen jättämispäivän (1.4.2016) ja lopullisen kauppakirjan 
allekirjoituspäivän väliseltä ajalta.

Kiinteistölautakunta oikeutetaan tekemään kauppakirja kiinteistökaupan 
esisopimuksessa sanotuin ja muuten kaupungin tavanomaisin ehdoin.

Kiinteistöviraston hallinto-osasto oikeutetaan tekemään sopimuskoko-
naisuus huomioiden vähäisiä muutoksia ja tarkennuksia toteutussopi-
mukseen, kiinteistökaupan esisopimukseen sekä lopulliseen kiinteistön 
kauppakirjaan. 

B

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä 5 olevan Jätkäsaaren 
Bunkkeriin vuokratiloiksi rakennettavien liikunta- ja uimahallitilojen han-
kesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 18 915 brut-
toneliömetriä ja 13 080 huoneistoneliömetriä.

Kiinteistöviraston tilakeskus oikeutetaan samalla tekemään liitteenä 6 
olevan vuokrasopimusluonnoksen ja vastuunjakotaulukon mukainen 
vuokrasopimus liikunta- ja uimahallitiloista hankesunnitelman ja siihen 
liittyvän SRV Rakennus Oy:n pääomavuokrista tekemän tarjouksen 
mukaisesti 25 vuoden määräajaksi.

Tarjouksen mukaan liikuntatilojen vuokra on 18,00 euroa huoneistoneli-
ömetriltä kuukaudessa ja uimahallitilojen 25,00 euroa huoneistoneliö-
metriltä. Pääomavuokra pääomitettuna kiinteälle 25 vuoden vuokra-
ajalle on yhteensä noin 47,7 miljoonaa euroa. Tilakeskus on oikeutettu 
vuokraamaan nämä tilat edelleen liikuntavirastolle samoin ehdoin ja vu-
okrin lisättynä 0,50 euroa neliömetriltä maksettavalla kuukausittaisella 
asiantuntijapalkkiolla. Pääomavuokran määrä on sidottu elinkustannus-
indeksiin (1951:10=100) ja määritelty pitäen perusindeksinä tammikuun 
2016 indeksipistelukua.

Käsittely

18.04.2016 Ehdotuksen mukaan

Asian käsittelyn aikana kuultavina olivat Minna Aarnio ja Jaakko Stauf-
fer. Asiantuntijat eivät olleet läsnä päätöksenteon aikana. 

17.11.2014 Ehdotuksen mukaan

10.11.2014 Pöydälle

03.11.2014 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
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Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 07.04.2016 § 140

HEL 2014-008155 T 10 03 09

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että 

A

Jätkäsaaren Bunkkerin toteutuskilpailu todetaan ratkaistuksi ja SRV 
Rakennus Oy (Y-tunnus 1728244-6) valitaan kilpailun voittajaksi 
1.4.2016 päivätyn tarjouksen (liite nro 2) mukaisesti.

B

kiinteistölautakunta oikeutetaan tekemään SRV Rakennus Oy:n kanssa 
Jätkäsaaren Bunkkeria koskeva, liitteenä oleva toteutussopimus (liite 
nro 8) ja liitteenä oleva kiinteistökaupan esisopimus (liite nro 6).

C

Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Jätkäsaari) korttelin nro 
20811 ohjeellinen tontti nro 2 (noin 8 588 m²:n suuruinen määräala kiin-
teistöstä 91-20-9909-100) ja sillä oleva Bunkkeri-rakennus myydään 
SRV Rakennus Oy:lle tai sen määräämälle allekirjoitetun toteutussopi-
muksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen mukaisesti sekä kiintei-
stölautakunta oikeutetaan tekemään kauppakirja kiinteistökaupan esi-
sopimuksessa (liite nro 6) sanotuin ehdoin ja kaupungin tavanomaisin 
ehdoin siten, että kauppahinta on ennen jäljempänä sanottua korotusta 
22 711 000 euroa.

Kauppahinta muodostuu lisäksi edellä mainittuun kauppahintaan koh-
distuvasta kahden (2) prosentin vuotuisesta korotuksesta Bunkkerin to-
teutuskilpailun tarjousten viimeisen jättämispäivän (1.4.2016) ja kaup-
pakirjan allekirjoituspäivän väliseltä ajalta.

D
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kiinteistöviraston hallinto-osasto oikeutetaan tekemään sopimuskoko-
naisuus huomioiden vähäisiä muutoksia ja tarkennuksia päätöskohdan 
B mukaiseen toteutussopimukseen ja kiinteistökaupan esisopimukseen 
sekä päätöskohdan C mukaiseen lopulliseen kiinteistön kauppakirjaan. 

E

liitteenä oleva Jätkäsaaren Bunkkerin vuokratiloja koskeva hankesuun-
nitelma (liite nro 3) hyväksytään siten, että vuokratilahankkeen enim-
mäislaajuus on 18 915 brm² ja 13 080 htm².

F

kiinteistöviraston tilakeskuksen toimitilapäällikkö oikeutetaan tekemään 
vuokrasopimus Jätkäsaaren Bunkkeriin rakennettavista liikunta- ja ui-
mahallitiloista SRV Rakennus Oy:n 31.3.2016 pääomavuokran 
määrästä antaman tarjouksen (liite nro 2) mukaisesti hintaan liikuntati-
lat 18,00 euroa/htm²/kk ja uimahallitilat 25,00 euroa/htm²/kk sekä vuo-
kraamaan kyseessä olevat vuokratilat liikuntavirastolle samoin ehdoin 
ja vuokrin sekä 0,50 euron/m²/kk suuruisella asiantuntijapalkkiolla.

G

Kiinteistölautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta 
heti.

Käsittely

07.04.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Minna Aarnio: Muutan esitystäni seuraavasti:

Päätösehdotuksen G kohta poistetaan niin, että H kohta muuttuu 
samalla kohdaksi G. 

Esityksen perustelujen kohdan Vuokravaikutus ja vaikutus käyttötalou-
teen viimeinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Hankkeen poikkeuksellisuuden vuoksi rakennusaikaiseen ja takuuajan 
valvontaan tullaan käyttämään rakennusviraston asiantuntemusta.

25.02.2016 Ehdotuksen mukaan

28.04.2015 Ehdotuksen mukaan

02.10.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kiinteistöjen kehittämispäällikkö
Minna Aarnio
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Stadsfullmäktige 26.11.2014 § 366

HEL 2014-008155 T 10 03 09

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 

A

bemyndiga fastighetsnämnden att ordna en byggtävling för den norma-
tiva tomten nr 2 och byggnaden Bunkern på tomten i fråga i kvarteret 
20811 i 20 stadsdelen (Busholmen) i syfte att planera och bebygga om-
rådet i fråga enligt huvudprinciperna i den preliminära projektbeskriv-
ningen som finns som bilaga 1.

B

bemyndiga fastighetsnämnden att till den som vinner byggtävlingen 
som avses i punkt A sälja och överlåta den normativa tomten 2 och 
byggnaden Bunkern på tomten i fråga i kvarteret 20811 i 20 stadsdelen 
(Busholmen) i enlighet med 4 kapitlet i den projektbeskrivning som ut-
gör bilaga 1 och till följande minimiförsäljningspriser:

- bostadsbyggrätt 900 euro/m² vy
- byggrätt för idrottslokaler 300 euro/m² vy 
- byggrätt för kontor och andra lokaler, 
affärslokaler och butiker

500 euro/m² vy

- byggrätt för parkerings- och servicelokaler 
ovan och under jord

0 euro/m² vy

Försäljningspriserna ovan är bundna vid indexpoängtalet 1909 (augusti 
2014) för det officiella levnadskostnadsindexet (1951 = 100). Köpesum-
man bestäms med stöd av ett à-pris som justerats enligt det vid försälj-
ningstidpunkten senast publicerade indexpoängtalet.

Föredragande
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Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
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§ 112
Försäljning och utveckling av fastigheter som Metropolia Ammatti-
korkeakoulu Oy lämnar

HEL 2016-001787 T 10 01 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ären-
det.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Atte Malmström, chef för koncernstyrningen, telefon: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar bemyndiga fastighetsnämnden att ingå ett ra-
mavtal om försäljning och utveckling av fastigheter i enlighet med bila-
ga 1 och göra de fastighetsaffärer som avses i avtalet och att träffa 
eventuella föravtal om en fastighetsaffär med Merasco Real Estate Ltd 
Oy eller med ett eller flera bolag som Merasco Real Estate Ltd Oy har 
bildat eller ämnar bilda på följande villkor och i övrigt på de avtalsvillkor 
som framgår av bilaga 1:

Ramavtalet gäller fastigheter i stadens ägo, som för närvarande an-
vänds av Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, på följande adresser:

 Abrahamsgatan 1–3, Bulevarden 29–31, tomten 477/3, fastighets-
beteckning 91-4-77-3

 Agricolagatan 1–38, tomten 11334/3, fastighetsbeteckning 91-11-
334-8

 Albertsgatan 40–42 (Kalevagatan 37–43, Eriksgatan 36), tomten 
475/33, fastighetsbeteckning 91-4-75-33

 Lyckovägen 18, tomten 25899/18, fastighetsbeteckning 91-25-899-
18

 Sofielundsgatan 5, ett outbrutet område av tomten 24948/1, fastig-
hetsbeteckning 91-24-948-1 (en del av den byggnad som hör till 
fastigheten och ett outbrutet område som bildas för byggnadsdelen)
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 Stockholmsgatan 10, tomten 15526/3, fastighetsbeteckning 91-15-
526-3.

Den fasta andelen av den totala köpesumman är enligt avtalet minst 
80,9 miljoner euro. Den rörliga andelen av köpesumman baserar sig för 
varje fastighet på byggrättsökningen i och med den våningsyta som en 
ny detaljplan medger och som räknas in i byggrätten och på en omdis-
ponering av de enskilda fastigheterna.

Den fasta andelen av köpesumman betalas på följande sätt:

Vid undertecknandet av ramavtalet betalas 20,225 miljoner euro.

Andra posten, 20,225 miljoner euro, betalas senast 31.12.2017.

Tredje posten, 20,225 miljoner euro, betalas senast 31.12.2018.

Sista posten, 20,225 miljoner euro, betalas senast 31.12.2019.

Sammandrag

När Metropolias campus i Kvarnbäcken blir färdigt åren 2018–2019, 
slutar Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy använda ett flertal fastigheter 
i stadens ägo. Enligt den av stadsfullmäktige 5.5.2015 (§ 120) godkän-
da projektplanen för Metropolias campus i Kvarnbäcken kommer cam-
pusbygget i Kvarnbäcken delvis att finansieras med inkomsterna från 
försäljning av de fastigheter som nu blir lediga.

Fastighetskontoret har underhandlat om ett ramavtal med Merasco Re-
al Estate Ltd Oy om försäljning och utveckling av de fastigheter som 
Metropolia Ammatiikorkeakoulu Oy lämnar. Merasco Real Estate Ltd 
Oy är en oberoende inhemsk rådgivare inom fastighetsregleringar. Bo-
laget söker upp och förhandlar fram slutplacerare för de fastigheter 
som avtalet gäller och ansvarar gentemot staden för att avtalen blir ge-
nomförda.

Ramavtalet gäller fastigheter i stadens ägo, som för närvarande an-
vänds av Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, på följande adresser: 

-  Abrahamsgatan 1–3, Bulevarden 29–31 fastighetsbeteckning 91-4-
77-3
-  Agricolagatan 1–38, fastighetsbeteckning 91-11-334-8
-  Albertsgatan 40–42 (Kalevagatan 37–43, Eriksgatan 36), fastighets-
beteckning 91-4-75-33 
-  Lyckovägen 18, fastighetsbeteckning 91-25-899-18 
-  Sofielundsgatan 5, fastighetsbeteckning 91-24-948-1 (en del av den 
byggnad som hör till fastigheten och ett outbrutet område som bildas 
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för byggnadsdelen)  
-  Stockholmsgatan 10, fastighetsbeteckning 91-15-526-3.

Den sammanlagda byggrätten för fastigheterna och fastighetsdelarna 
ovan är ungefär 76 500 kvadratmeter våningsyta enligt antingen de gäl-
lande detaljplanerna eller det faktiska läget.

Ramavtalet ingås på följande villkor: 

Köparen köper fastigheterna som en enda helhet.

Den sammanlagda köpesumman för de fastigheter och fastighetsdelar 
som ramavtalet gäller består av en fast andel (minimipris) och en rörlig 
andel. 

Den sammanlagda fasta andelen av köpesumman uppgår till 
80 900 000 euro.

Ett särskilt köpekontrakt upprättas för varje fastighet.

Den fasta andelen av köpesumman betalas enligt betalningsplanen i fy-
ra poster.

Första posten av köpesummans fasta andel, 20 225 000 euro, betalas 
vid undertecknandet av köpekontraktet.

Andra posten av köpesummans fasta andel, 20 225 000 euro, betalas 
senast 31.12.2017.

Tredje posten av köpesummans fasta andel, 20 225 000 euro, betalas 
senast 31.12.2018.

Fjärde posten av köpesummans fasta andel, 20 225 000 euro, betalas 
senast 31.12.2019.

På de obetalade posterna av den fasta andelen betalar köparen en år-
lig ränta på en procent tills posten i fråga har betalats.

Den rörliga delen av köpesumman baserar sig för varje fastighet på 
byggrättsökningen i och med den våningsyta som en ny detaljplan 
medger och som räknas in i byggrätten och/eller på en omdisponering. 
Den rörliga andelen bestäms utifrån de olika à-priser som överenskom-
mits i ramavtalet enligt disponeringen.

Den rörliga andelen av köpesumman för en fastighet betalas i regel när 
följande förutsättningar har uppfyllts: 

En detaljplaneändring för fastigheten eller ett beslut om permanent 
omdisponering av den har vunnit laga kraft, hyrestiden i hyresavtalet 
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med Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy har gått ut och Metropolia har 
överlåtit besittningen av fastigheten till köparen.

Om den rörliga andelen av köpesumman för en enskild fastighet förfal-
ler till betalning innan alla ovan avsedda betalningsposter som hör till 
den fasta betalningsandelen har förfallit, förfaller dock den obetalade 
fasta andelen av köpesumman samtidigt till betalning.

Köparen ställer en av fastighetskontorets förvaltningsavdelning god-
känd säkerhet hos staden för betalningen av den obetalade fasta och 
rörliga andelen av köpesumman och de övriga fordringar som baserar 
sig på ramavtalet. Säkerheten gäller i sju år efter undertecknandet av 
ramavtalet.

De fastigheter som ska säljas är enligt ramavtalet i Metropolia Ammatti-
korkeakoulu Oy:s användning i enlighet med villkoren i de nuvarande 
hyresavtalen tills de inte längre används av detta bolag när campus i 
Kvarnbäcken har blivit färdigt åren 2018–2019. Köparen har dock rätt 
att säga upp hyresavtalen så att de löper ut senast 31.12.2020.

Vid undertecknandet av ramavtalet undertecknar staden och köparen 
ett köpekontrakt för varje fastighet eller outbrutna område i enlighet 
med den modell som utgör bilaga till ramavtalet.

Ägande- och besittningsrätten till fastigheterna överförs vid underteck-
nandet av köpekontraktet. Staden överför samtidigt de hyresavtal för 
fastigheterna som är i stadens besittning och de övriga avtal som är vä-
sentliga med tanke på användningen, inklusive ansvar och rättigheter, 
till köparen.

När äganderätten har övergått på köparen tar köparen i enlighet med 
ramavtalet ansvaret för utveckling av fastigheten och bär den kommer-
siella, tekniska och övriga risken i anslutning till detta.

Om utvecklingen av en enskild fastighet i enlighet med ramavtalet helt 
och hållet blir förhindrad, har både staden och köparen rätt att för fas-
tigheten i fråga kräva att det genomförs ett återköp på de villkor som 
anges i ramavtalet. Vid undertecknandet av ramavtalet undertecknar 
staden och köparen också ett föravtal för fastighetsaffären i enlighet 
med den föravtalsmodell som utgör bilaga till ramavtalet. Föravtalet 
gäller återköp av fastigheten inom den tidsfrist och i de fall som anges i 
detta.

Det föreslagna arrangemanget med ett ramavtal är motiverat från sta-
dens synpunkt, eftersom ramavtalet innebär att köparen utom det tek-
niska och ekonomiska ansvaret för utvecklingen av alla fastigheter som 
avtalet gäller också bär den ekonomiska risken med avseende på fas-



Helsingfors stad Protokoll 8/2016 234 (303)
Stadsfullmäktige

Kaj/9
27.04.2016

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

tigheternas nuvarande skick och för att utvecklingsprojekten ska lyc-
kas.

Köparen betalar den fasta andelen av den i ramavtalet angivna köpe-
summan, 80,9 miljoner euro, i lika stora poster fram till 31.12.2019, och 
då kan byggandet av Metropolias campus i Kvarnbäcken finansieras 
med köpesumman. I praktiken betalas en betydande del av den fasta 
andelen av köpesumman i förväg innan de detaljplaneändringar som 
utvecklingsåtgärderna i fastigheterna kräver har trätt i kraft. De avtal-
senliga betalningarna sker dessutom innan Metropolia Ammattikorke-
akoulu Oy:s verksamhet upphör i de fastigheter som avtalet gäller.

Den köpesumma som betalas med stöd av avtalet utgör minst den fas-
ta andelen av köpesumman enligt ramavtalet. Denna minimiköpesum-
ma är i genomsnitt ca 1 060 euro/kvadratmeter våningsyta angiven i 
byggrätten. För den eventuella värdestegring som utvecklingen av fas-
tigheterna leder till ersätter köparen dessutom senare staden till fullt 
belopp enligt à-priserna i ramavtalet.

Enligt värderingsinstrument daterade 3.4.2014 och ett värderingsutlå-
tande daterat 15.2.2016 från Newsec Valuation Oy motsvarar köpe-
summan för objekten gängse prisnivå med beaktande av objektens lä-
ge och disponering.

Föredragandens motiveringar

Bakgrund

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy koncentrerar enligt sin lokalstrategi, 
daterad 25.11.2011, sin verksamhet i huvudstadsregionen till fyra cam-
pusområden, som kommer att finnas i Kvarnbäcken och Arabiastran-
den i Helsingfors, Alberga i Esbo och Myrbacka i Vanda. Samtidigt av-
står Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy från de övriga fastigheter i sta-
dens ägo som för närvarande används av bolaget. Stadsstyrelsen gav 
25.6.2012 (771 §) utlåtande om lokalstrategin.

Stadsstyrelsen behandlade Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:s cam-
puslösning 24.6.2013 (741 §) och uppmanade då fastighetskontoret att 
i samråd med stadsplaneringskontoret och ekonomi- och planerings-
centralen utreda och förbereda möjligheterna att utveckla de fastigheter 
i stadens ägo som för närvarande används av Metropolia Ammattikor-
keakoulu Oy. 

Stadsfullmäktige godkände 5.5.2015 (120 §) projektplanen för yrkes-
högskolan Metropolias campus i Kvarnbäcken med maximipriset 165 
miljoner euro exkl. moms.  Byggnaden kommer enligt projektplanen att 
ägas av ett fastighetsaktiebolag i stadens ägo. Det är också fastighets-
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bolaget som genomför projektet. Campusbygget i Kvarnbäcken kom-
mer delvis att finansieras med inkomster från försäljning av de fastighe-
ter som nu används av Metropolia Ammatikorkeakoulu Oy.

När Metropolias campus i Kvarnbäcken färdigställs åren 2018–2019, 
har Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy i enlighet med lokalstrategin fått 
sin verksamhet koncentrerad till fyra campusområden. De fastigheter 
som ska säljas är enligt ramavtalet i Metropolia Ammattikorkeakoulu 
Oy:s användning till dess.

Med undantag av fastigheterna i Metropolias besittning vid Lyckovägen 
18 och Sofielundsgatan 5 har fastigheterna år 1995 överförts från fins-
ka staten till Helsingfors stad för att användas för undervisningsända-
mål. 

Fastigheterna belastas av ett servitut, enligt vilket statsbidraget till fas-
tigheterna måste återbetalas om de omdisponeras (s.k. evig överlåtel-
sebegränsning). Staden och undervisnings- och kulturministeriet har 
preliminärt fört förhandlingar enligt vilka staten kan avstå från kravet 
ovan om byggnaderna omdisponeras och säljs till en tredje part till de-
ras verkliga värde. En förutsättning för detta är att staden deltar i finan-
sieringen av Metropolias nya campus på villkor för eget kapital enligt 
priset för försäljningen av byggnaderna i Metropolias besittning med 
avdrag för de investeringar som gjorts i byggnaderna mellan försälj-
ningstidpunkten och överföringen år 1995. Innan ett slutligt ramavtal 
träffas bör dock undervisnings- och kulturministeriet ha gett tillstånd att 
använda köpesumman för finansiering av kostnaderna för campusbyg-
get.

Köpesumma

Enligt ramavtalet består köpesumman av en fast andel och en rörlig an-
del. Prissättningen av fastigheterna baserar sig på hur stor den nuva-
rande och den framtida byggrätten är och hur den disponeras.

Den fasta andelen av köpesumman utgör minimipriset. Den samman-
lagda fasta andelen av köpesumman uppgår till 80 900 000 euro. Den 
baserar sig på den detaljplaneenliga eller genomförda byggrätten för 
fastigheterna och på byggrättens värde med antagandet att alla fastig-
heter disponeras som kvartersområde för kontorsbyggnader (KT). Vär-
det på fastigheternas byggrätt enligt köpesummans fasta andel blir i 
genomsnitt ca 1 060 euro/kvadratmeter våningsyta angiven i byggrät-
ten.

Den fasta andelen av köpesumman betalas i fyra poster i enlighet med 
betalningsplanen i ramavtalet. Första posten av köpesummans fasta 
andel, 20 225 000 euro, betalas vid undertecknandet av köpekontrak-
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tet. Om undertecknandet blir uppskjutet till efter 30.9.2016, beaktas en 
senareläggning som motsvarar förseningen i de tidsgränser som fö-
reslås i ramavtalet. Om ramavtalet av omständigheter som inte beror 
på parterna inte har undertecknats senast 31.12.2017, förfaller ramav-
talet, såvida parterna inte då kommer överens om något annat.

Newsec Valuation Oy har för objekten gett värderingsinstrument, date-
rade 3.4.2014, i vilka fastigheternas totala värde uppskattas till 79 mil-
joner euro med en felmarginal på +/-10 %. Newsec Valuation Oy har vi-
dare gett ett värderingsutlåtande om objekten, daterat 15.2.2016. Enligt 
detta har marknadsläget inte förändrats sedan 2014 och objektens vär-
de i februari 2016 är på samma nivå som i april 2014, dvs. ungefär 79 
miljoner euro. Värderingsinstrumenten och värderingsutlåtandet ger vid 
handen att de ovan föreslagna köpesummorna följer gängse prisnivå 
med beaktande av objektens läge och disposition.

Den rörliga delen av köpesumman baserar sig för varje fastighet på 
byggrättsökningen i och med den våningsyta som en ny detaljplan 
medger och som räknas in i byggrätten och/eller på en omdisponering. 
Den rörliga andelen bestäms utifrån de olika à-priser som överenskom-
mits i ramavtalet enligt disponeringen.

Verksamhetsmodell för avtalet

Det huvudsakliga målet med ramavtalet är att säkerställa att staden får 
ersättning till fullt belopp för fastigheternas nuvarande byggrätt och en 
eventuell framtida ändrad byggrätt och samtidigt att göra det möjligt att 
utveckla fastigheterna i enlighet med gemensamt godkända principer.

Köparen köper fastigheterna som en enda helhet i enlighet med ramav-
talet. Ett särskilt köpekontrakt upprättas för varje fastighet.

Köparen är medveten om objektens ålder, byggsätten och -materialen 
vid byggtidpunkten, byggnadernas användningshistoria och dispone-
ring, utförda reparationer uppgivna av staden och omfattningen av änd-
ringsbehov. Alla byggnader som ingår i köpet är i behov av grundlig re-
paration och en omdisponering av dem kräver avsevärda ombyggnader 
och investeringar.

Efter undertecknandet av köpekontrakten börjar köparen planera hur 
de enskilda fastigheterna ska disponeras och ansöka om en detaljpla-
neändring som behövs för detta eller något annat permanent tillstånd 
som medger en omdisponering. Köparen genomför den ovan avsedda 
planeringen enligt principerna för öppenhet och transparens och i sam-
råd med staden.

Giltighetstid för avtalet
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Ramavtalet gäller så länge staden eller köparen kan ha sådana ford-
ringar eller rättigheter gentemot den andra parten som baserar sig på 
ramavtalet eller på köpekontraktet och/eller föravtalet för varje enskild 
fastighet, dock längst i tio år efter undertecknandet av ramavtalet.

Uppgifter om köparen

De placerare som hänför sig till projektet är solida inhemska aktörer 
som har ett starkt fastighetskunnande och som företräds av Merasco 
Real Estate Ltd Oy. Hos Merasco kombineras gedigen och långvarig 
erfarenhet av investerings-, finansierings- och kapitalarrangemang och 
av mångsidigt kunnande i fastighetsbranschen när det gäller fastighets-
utveckling och -förvaltning, fastighetsaffärer och ägande av fastigheter. 

Motiveringar

Under de senaste åren har ett flertal förhandlingar förts med olika aktö-
rer om de fastigheter som är föremål för avtalsarrangemanget. Staden 
har också fått många förslag om samverkan kring enskilda objekt, i 
synnerhet dem som är belägna i centrum. De som kommit med försla-
gen har dock inte velat ingå ett bindande köp innan byggnaderna har 
omdisponerats och en slutlig användare hittats. En sådan process skul-
le sannolikt ha räckt flera år, och slutresultatet hade varit osäkert. För 
utvecklingen av enskilda objekt skulle dessutom stadens egna resurser 
också räcka till, och i detta fall skulle medvärdet av en utomstående ak-
tör vara litet. 

Under det senaste året har två aktörer utrett möjligheten att köpa den 
helhet som fastigheterna bildar och att samtidigt bära utvecklingsrisken 
för detta. Förhandlingarna med den ena parten lades ner hösten 2015, 
medan förhandlingarna slutfördes med den aktör som nu föreslås.

Ramavtalet är motiverat från stadens synpunkt, eftersom köpesumman 
från de fastighetsaffärer som ingår i ramavtalet används för att finansie-
ra bygget av Metropolias campus i Kvarnbäcken. Betalningarna sker 
dessutom innan Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:s verksamhet upp-
hör i de fastigheter som säljs. Köpesumman utgör minst den fasta an-
delen av köpesumman enligt ramavtalet. Denna minimiköpesumma är i 
genomsnitt ca 1 060 euro/kvadratmeter våningsyta angiven i byggrät-
ten. För den eventuella värdestegring som utvecklingen av fastigheter-
na leder till ersätter köparen dessutom senare staden till fullt belopp 
enligt à-priset i ramavtalet. 

Enligt värderingsinstrumenten daterade 3.4.2014 och värderingsutlå-
tandet daterat 15.2.2016 från Newsec Valuation Oy motsvarar köpe-
summan för objekten dessutom gängse prisnivå med beaktande av ob-
jektens läge och disponering.



Helsingfors stad Protokoll 8/2016 238 (303)
Stadsfullmäktige

Kaj/9
27.04.2016

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

Verkställighetsbeslut

Om stadsfullmäktige godkänner stadsstyrelsens förslag, kommer 
stadsstyrelsen i sitt verkställighetsbeslut 

- att uppmana stadskansliet att innan ramavtalet verkställs utverka till-
stånd av undervisnings- och kulturministeriet att använda köpsumman 
för att finansiera byggkostnaderna för Kvarnbäckens nya campus  

- att bemyndiga fastighetskontorets förvaltningsavdelning att vid behov 
göra smärre ändringar och preciseringar i ramavtalet och dess bilagor.

Till slut

Avtalet i förslaget innebär att det på ett sätt som är godtagbart med av-
seende på det ekonomiska värdet går att avgöra frågan om att inom en 
rimlig tid realisera de fastigheter som Metropolia Ammattikorkeakoulu 
Oy lämnar, i ett läge där det samtidigt är nödvändigt att säkerställa fi-
nansieringen av läroanstaltens nybyggnadsobjekt i Kvarnbäcken. 

Förslaget är samstämmigt med fastighetsnämndens framställning. 
Nämnden fattade beslut i ärendet efter att ett förslag om återremiss ha-
de förkastats med rösterna 7–2.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Atte Malmström, chef för koncernstyrningen, telefon: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Bilagor

1 Puitesopimusluonnos liitteineen

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Ostaja Kommunalbesvär, fullmäktige

Bilaga 1

För kännedom

Kiinteistölautakunta
Talous- ja suunnitteluosasto
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Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 11.04.2016 § 326

HEL 2016-001787 T 10 01 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään 
liitteen 1 mukaisen kiinteistöjen kauppaa ja kehittämistä koskevan pui-
tesopimuksen ja siinä tarkoitetut kiinteistökaupat sekä mahdolliset kiin-
teistökaupan esisopimukset Merasco Real Estate Ltd Oy:n kanssa yh-
tiön tai tämän perustaman, perustamien tai perustettavien yhtiöiden lu-
kuun seuraavin ja muutoin liitteestä 1 ilmenevien sopimusehtojen mu-
kaisesti:

Puitesopimuksen kohteena ovat Helsingin kaupungin omistamat, nykyi-
sin Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n käytössä olevat kiinteistöt 
osoitteissa:

 Abrahaminkatu 1 - 3, Bulevardi 29 - 31, tontti 477/3, kiinteistötunnus 
91-4-77-3

 Agricolankatu 1 - 3, tontti 11334/8, kiinteistötunnus 91-11-334-8
 Albertinkatu 40 - 42 (Kalevankatu 37 - 43, Eerikinkatu 36), tontti 

475/33, kiinteistötunnus 91-4-75-33
 Onnentie 18, tontti 25899/18, kiinteistötunnus 91-25-899-18
 Sofianlehdonkatu 5, määräala tontista 24948/1, kiinteistötunnus 91-

24-948-1 (ko. kiinteistöstä osa rakennuksesta ja sitä varten muo-
dostettava määräala)

 Tukholmankatu 10, tontti 15526/3, kiinteistötunnus 91-15-526-3.

Kokonaiskauppahinnan kiinteä osuus on sopimuksen mukaan vähin-
tään 80,9 miljoonaa euroa. Kauppahinnan muuttuva osuus perustuu 
kunkin kiinteistön uuden kaavan salliman rakennusoikeuteen lasketta-
van kerrosalan mukaisen rakennusoikeuden määrän lisääntymiseen ja 
kunkin kiinteistön käyttötarkoituksen muutokseen.

Kauppahinnan kiinteä osuus maksetaan seuraavasti:

Puitesopimuksen allekirjoituksen yhteydessä maksetaan 20,225 miljoo-
naa euroa.

Toinen erä 20,225 miljoonaa euroa maksetaan 31.12.2017 mennessä

Kolmas erä 20,225 miljoonaa euroa maksetaan 31.12.2018 mennessä
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Viimeinen erä 20,225 miljoonaa euroa maksetaan 31.12.2019 mennes-
sä.

04.04.2016 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 10.03.2016 § 96

HEL 2016-001787 T 10 01 03

Esitys

A

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kiinteistölautakun-
ta oikeutetaan tekemään liitteen nro 1 mukaisen kiinteistöjen kauppaa 
ja kehittämistä koskevan puitesopimuksen ja siinä tarkoitetut kiintei-
stökaupat sekä mahdolliset kiinteistökaupan esisopimukset seuraavien  
osapuolten välillä:

-  Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta (myyjä)

-  Merasco Real Estate Ltd Oy (Y-tunnus 1970446-2) omaan ja / tai 
   perustettavan yhtiön tai perustamiensa tai perustettavien yhtiöiden 
   lukuun (ostaja).

B

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kiinteistöviraston 
hallinto-osasto oikeutetaan tekemään puitesopimukseen ja sen liitteisiin 
vähäisiä muutoksia ja täsmennyksiä.

Käsittely

10.03.2016 Ehdotuksen mukaan

Palautusehdotus:
Antti Hytti: Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että
 
- selvitetään uudelleen HUS:n kiinnostus Tukholmankatu 10:n kiintei-
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stön ostamiseen,
- asia tuodaan uuteen käsittelyyn sen jälkeen, kun HUS:n päättävät eli-
met ovat käsitelleet asiaa uudelleen riittävien tietojen pohjalta, kuitenkin 
viimeistään huhtikuun 2016 aikana,
- muiden kiinteistöjen osalta tarvetta muutoksiin tai lisäselvityksiin ei 
ole.

Kannattaja: Jaana Aaltonen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että
 
- selvitetään uudelleen HUS:n kiinnostus Tukholmankatu 10:n kiintei-
stön ostamiseen,
- asia tuodaan uuteen käsittelyyn sen jälkeen, kun HUS:n päättävät eli-
met ovat käsitelleet asiaa uudelleen riittävien tietojen pohjalta, kuitenkin 
viimeistään huhtikuun 2016 aikana,
- muiden kiinteistöjen osalta tarvetta muutoksiin tai lisäselvityksiin ei 
ole.

Jaa-äänet: 7
Juha Hakola, Jasmin Hamid, Sole Molander, Erkki Perälä, Joonas 
Pulkkinen, Olli Sademies, Timo Tossavainen

Ei-äänet: 2
Jaana Aaltonen, Antti Hytti

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Lautakunta päätti jatkaa asian käsittelyä.

25.02.2016 Pöydälle

Esittelijä
virastopäällikkö
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Arto Hiltunen, tilakeskuksen päällikkö, puhelin: 310 31854

arto.hiltunen(a)hel.fi
Markku Metsäranta, toimitilapäällikkö, puhelin: 310 40369

markku.metsaranta(a)hel.fi
Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi
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§ 113
Projektplan för en arbetsstation för byggtjänsten Stara och idrotts-
verket i Nordsjö

HEL 2015-010847 T 10 06 00

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ären-
det.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Katri Erroll, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi
Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar godkänna projektplanen 16.12.2015 för byg-
gande av en arbetsstation för byggtjänsten Stara och idrottsverket i 
Nordsjö, utgående från att projektet omfattar högst 8 996 m² bruttoyta 
och byggkostnaderna uppgår till högst 20 500 000 euro exklusive mer-
värdesskatt i prisnivån för juli 2015.

Sammandrag

En ny arbetsstation för Stara och idrottsverket byggs på tomterna 
54088/6 vid Östremmarvägen 5 och 54089/1 och 4 vid Bollgränden 5 i 
Nordsjö. Arbetsstationen ersätter funktionerna på de nuvarande arbets-
stationerna vid Pluggränden 3/Holkvägen 5 i Kasåkern. På tomten i 
Kasåkern byggs lokaler för yrkesinstitutet Stadin ammattiopistos utbild-
ning inom teknik- och trafikbranschen. På tomten 54088/6 i Nordsjö 
finns för tillfället en arbetsstation för Staras stadstekniska underhåll 
vars funktioner slås samman med de funktioner som överförs från Kas-
åkern.

Projektplanen finns som bilaga. 
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Första fasen av projektplanen för yrkesinstitutet Stadin ammattiopistos 
campus i Kasåkern har blivit färdig 4.12.2015.

Föredragandens motiveringar

En ny arbetsstation byggs i Nordsjö för att ersätta Staras och idrotts-
verkets funktioner vid Pluggränden 3/Holkvägen 5 i Kasåkern. De nu-
varande byggnaderna rivs när yrkesinstitutet Stadin ammattiopistos 
nya lokaler för ca 2 000 studerande inom utbildningen i teknik- och tra-
fikbranschen byggs på tomten i Kasåkern. Utbildningsnämnden har 
28.11.2014 godkänt den funktionella behovsutredningen för Kasåkerns 
campus.

De för Stara och fastighetskontorets stadsmätningsavdelnings östra 
enhet nödvändiga lokalerna stannar i Kasåkern, i underhållsbyggnad 
nr 11 på tomten vid Pluggränden 3.

Staras arbetsstation ansvarar för bygg- och underhållsarbetena på ga-
tor och i parker och stödtjänsterna för dessa i de östra stadsdelarna i 
Helsingfors. Idrottsverkets arbetsstation ansvarar för renoverings- och 
reparationsarbetena i förvaltningens olika objekt och klädvården för av-
delningen för utomhusidrott.

De nya lokalerna byggs i två olika kvarter i Nordsjö: på tomten 6 i kvar-
teret 54088 där Staras stadstekniska underhåll för tillfället har sin ar-
betsstation, och på tomterna 1 och 4 i kvarteret 54089. Ett nytt LPA-
område i projektet ligger på tomten 2 i kvarteret 54089.

På tomterna 1 och 4 byggs Staras och idrottsverkets gemensamma 
hallar för lager och verkstäder. Tomterna står nu obebyggda efter att 
en avfallsreningsanläggning på samma plats har rivits. På tomten 6 
byggs utöver Staras nuvarande materielhall också en ny materielhall, 
lokaler för gemensamma kontorslokaler och socialutrymmen för Stara 
och idrottsverket, avfallsgatu-, upplags-, och förvaringsområden utom-
hus och en distributionsstation för bränsle. LPA-området är obebyggt.

På tomten 6 rivs två bilhallar och en servicebyggnad byggda av be-
tongelement och en kall materielhall av plåt. De byggnader som ska ri-
vas är i slutet av sin livscykel och det är inte funktionellt eller ekono-
miskt motiverat att renovera dem. Rivningen gör det däremot möjligt att 
mer effektivt utnyttja tomten och förlägga nödvändiga funktioner till 
tomten. En gammal kall materielhall bevaras.

Projektet genomförs med små avvikelser i enlighet med den gällande 
detaljplanen.
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I Nordsjö kommer att det att finnas 199 fastanställda och 102 säsongs-
arbetare, dvs. sammanlagt 301 anställda.

Förvaltningarna har samarbetat i att planera lokalerna. Planeringen av 
funktionerna och lokalerna i arbetsstationen utgick från att i enlighet 
med stadens strategiprogram få till stånd en effektiv helhet med tanke 
på lokalerna och deras användning. I planeringen av utomhuslokalerna 
och interiörerna har möjligheten att gemensamt använda lokalerna be-
aktats. Överlappande funktioner har minskats i syfte att nå lokaleffekti-
vitet och en så hög användningsgrad som möjligt. Stara och idrottsver-
ket har nu sammanlagt 11 900 m² lägenhetsyta i Kasåkern och Nordsjö. 
Arbetsstationen i Nordsjö kommer att omfatta sammanlagt ca 7 400 m² 
lägenhetsyta.

Projektets omfattning

Projektets bruttoyta uppgår till 8 996 m² och lägenhetsytan till samman-
lagt ca 7 400 m². Staras andel av omfattningen är ca 5 250 m² lägenhet-
syta och idrottsverkets andel ca 2 150 m² lägenhetsyta.

Finansiering

Sammanlagt 24 000 000 euro har anvisats för projektet i programmet 
för husbyggnadsprojekt åren 2016–2025 som ingår i budgeten för 2016 
och projektet ska genomföras åren 2016 och 2017.

Kostnader

Lokalcentralens kostnadskalkyl för projektplaneringsfasen uppgår till 
20 500 000 euro exklusive mervärdesskatt (perioden 07/2015).

Kostnaderna omfattar inte beräknade kostnader på sammanlagt 
830 000 euro för rivningsarbeten, borttagning av slam eller sanering av 
förorenad mark. Lokalcentralen föreslår särskild finansiering för dessa 
kostnader för att få tomten i byggbart skick.

Inverkan på hyran

För Stara och idrottsverket är nybyggnaden ett kapitalhyresobjekt som 
fastighetskontorets lokalcentral förverkligar. Fastighetskontorets lokal-
centrals hyreskalkyler (exklusive mervärdesskatt, ränta 3 %, återbetal-
ningstid 30 år) för projektet på basis av kostnaderna ovan är följande:

Staras kapitalhyra kommer att bli ca 12,8 m²/lägenhetsyta i månaden, 
hyran sammanlagt ca 67 300 euro i månaden och ca 807 050 euro om 
året. Idrottsverkets kapitalhyra kommer att bli till ca 13,0 euro/m² lägen-
hetsyta i månaden, hyran sammanlagt ca 28 100 euro i månaden och 
ca 337 000 euro om året.
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Lokalkostnaderna justeras efter att man fått reda på de verkliga kostna-
derna för projektet.

Förvaltningarna har godkänt effekten på hyran.

Kostnader för tillfälliga lokaler

För de nuvarande funktionerna i Nordsjö anvisas tillfälliga lokaler i Kas-
åkern under byggandet. Enligt Staras bedömning blir kostnaderna för 
de tillfälliga lokalerna ca 50 000 euro. Idrottsverket beräknar att kostna-
derna för de tillfälliga lokalerna uppgår till 50 000 euro.

Tidtabell och genomförande

Byggandet börjar i augusti 2016 och arbetet blir färdigt i juni 2018.

Fastighetskontorets lokalcentral ansvarar för förverkligandet av projek-
tet, Stara och idrottsverket för fastighetens underhåll.

Till slut

Beslutsförslaget motsvarar fastighetsnämndens enhälliga framställning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Katri Erroll, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi
Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Vuosaaren tukikohdan hankesuunnitelma, päivätty 16.12.2015
2 Liite, Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelma vuosiksi 2016 - 

2025

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Kiinteistölautakunta
Liikuntalautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Rakentamispalvelu (Stara)
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Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 18.04.2016 § 355

HEL 2015-010847 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 16.12.2015 päivätyn Staran ja li-
ikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan rakentamisen hankesuunnitelman 
siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 8 996 brm² ja että rakentamis-
kustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 20 500 000 eu-
roa heinäkuun 2015 kustannustasossa.

11.04.2016 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 25.02.2016 § 76

HEL 2015-010847 T 10 06 00

Kiinteistökartta 109/678 508, 95/677 508, Itäreimarintie 5 ja Pallokuja 5, 00980 Helsinki

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 16.12.2015 päivätyn 
Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan rakentamisen han-
kesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 
8 996 brm² ja että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisä-
verottomana 20 500 000 euroa heinäkuun 2015 kustannustasossa.

Kiinteistölautakunta päätti oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen jat-
kamaan hankkeen suunnittelua.

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen
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Lisätiedot
Erja Erra, projektinjohtaja, puhelin: 310 39997

erja.erra(a)hel.fi
Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 04.02.2016 § 28

HEL 2015-010847 T 10 06 00

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi seuraavan lausunnon kiinteistölautakunnalle 
Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan 16.12.2015 päivätystä, 
liitteenä olevasta tarveselvityksestä/hankesuunnitelmasta: 

Liikuntalautakunta puoltaa hanketta. Lisäksi lautakunta esittää kau-
punginhallitukselle, että vuosittainen 206 724 euron käyttömenojen li-
säys huomioidaan liikuntaviraston vuoden 2018 talousarviossa, jolloin 
hankkeen on arvioitu valmistuvan.

Liikuntaviraston nykyinen tukikohta on sijainnut Roihupellossa yli 20 vu-
otta. Tukikohta on ulkoliikuntapalveluiden vastuulla, mutta tukikohta 
palvelee liikuntaviraston kaikkia osastoja. Tukikohdan siirrosta on kes-
kustelu aikaisemminkin, mm. muutama vuosi sitten kaupunki neuvotteli 
Metso Oyj:n kanssa mahdollisesta tontista Helsinkiin ja silloin Roihupel-
to oli yksi vaihtoehto.

Vuosaaren rakennettava tukikohta korvaa liikuntaviraston tilat Roihu-
pellossa. Nykyiset rakennukset puretaan kun tontille rakennetaan uudet 
tilat Stadin ammattiopiston tekniikan ja liikenteen alan koulutukselle. 
Opetuslautakunta on hyväksynyt Roihupellon kampuksen toiminnalli-
sen tarveselvityksen 28.11.2014. Kampukseen kaavaillaan opetusta 
noin 2 000 oppilaalle. 

Liikuntavirasto on ollut aktiivisesti mukana selvittämässä useita eri 
vaihtoehtoja korvaaviksi tiloiksi yhdessä Staran ja kiinteistöviraston 
tonttiosaston kanssa. Liikuntavirasto on ilmoittanut heti hankkeen al-
kaessa, että korvaavien tilojen ei tarvitse olla uusia kunhan ne sovel-
tuvat viraston toimintaan. Useiden vaihtoehtojen seulonnan tuloksena 
jo valmiiksi rakennettua korvaavaa tilaa ei löytynyt. 

Liikuntavirasto vastaa itse kiinteistöjensä perusparannuksista ja kun-
nossapidosta, jolloin virasto tarvitsee tilat omille tukitoiminnoille. Tukito-
imiin, jotka sijoittuvat Roihupeltoon kuuluu puu- ja metalliverstas sekä 
konekorjaus ja logistiikka. Nykyiset tilat ovat epäkäytännölliset ja pienet 
sekä turvamääräysten osalta puutteelliset. Uusin tiloihin siirryttäessä 
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kone- ja laitekantaa ei kasvateta kuin yhdellä toiminnalle tarpeellisella 
nelipistenosturilla.

Vuosaaren uuden tukikohdan tiloihin saadaan kalusto sijoitettua toimi-
vammin ja tehokkaammin kun tilat on suunniteltu viraston tukitoiminnal-
le. Nykyisin pääosin ulkona säilytettäviä hydraulisia koneita ja -laitteita 
saadaan sijoitettua säältä suojaan, joka lisää kyseiden laitteiden käyttö-
ikää. 

Siirto Vuosaaren tukikohtaan yhdessä Staran kanssa on kannatetta-
vaa, koska silloin saadaan tukikohdan koneet ja kalusto tehokkaammin 
molempien toimijoiden käyttöön. Kalustohankinnoissa voidaan miettiä 
yhteishankintoja, joilla saadaan kustannussäästöä. 

Liikuntavirastolla on nykyisessä Roihupellon tukikohdassa tiloja yhteen-
sä 1 529 m², joista 1 192 m² on vuokrattu kiinteistövirastolta. Tämän li-
säksi liikuntavirasto on itse rakentanut kiinteistövirastolta vuokratulle 3 
000 m² tontille 337 m²:n traktori- ja koneenkorjaushallin. 

Uudessa tukikohdassa on varattu tiloja yhteensä 1 982 m². Neli-
ömäärän kasvu johtuu lakisääteisistä eri työlaitteille määrätyistä tur-
vamääräyksistä sekä toiminnalle välttämättömästä nelipistenosturin 
hankinnasta. 

Liikuntaviraston investointiohjelmassa ei ole varauduttu hankkeen raho-
ittamiseen virastolle osoitettujen tilojen osalta. Hankkeelle on varattu 
määrärahat kaupungin talousarvioissa kohdassa "Talonrakennushank-
keiden rakentamisohjelma vuosiksi 2016-2025",  (kohta 8 02 01 04 Mu-
ut tilakeskuksen uudishankkeet). 

Liikuntavirasto varautuu toiminnan väistötilakustannuksien kattami-
seen, jotka ovat arvioilta noin 50 000 euroa sekä toiminnan käynnistä-
miskustannuksien kattamiseen jotka ovat arvioilta noin 100 000 euroa. 
Muutos käyttömenoihin on vuositasolla 206 724 euroa, joka koostuu si-
säisen vuokran korotuksesta. Lautakunta esittää kaupunginhallituksel-
le, että vuosittainen 206 724 euron käyttömenojen lisäys huomioidaan 
liikuntaviraston vuoden 2018 talousarviossa, jolloin hankkeen on arvioi-
tu valmistuvan.

Liikuntalautakunta päättää hyväksyä Staran ja liikuntaviraston Vuosaa-
ren tukikohdan tarveselvityksen ja hankesuunnitelman ja puoltaa omal-
ta osaltaan hankkeen toteutumista. 

Esittelijä
osastopäällikkö
Stefan Fröberg

Lisätiedot
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Harri Uusimäki, kenttäpäällikkö, puhelin: 310 87502
harri.uusimaki(a)hel.fi

Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902
arja.eloranta(a)hel.fi

Teknisen palvelun lautakunta 28.01.2016 § 15

HEL 2015-010847 T 10 06 00

Lausunto

Teknisen palvelun lautakunta päätti hyväksyä Staran ja liikuntaviraston 
Vuosaaren tukikohdan liitteenä olevan tarveselvityksen ja antoi kiintei-
stölautakunnalle 16.12.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta omalta 
osaltaan puoltavan lausunnon.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Jyrki Määttänen, toimitilapäällikkö, puhelin: 310 38569

jyrki.maattanen(a)hel.fi
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§ 114
Detaljplaneändring för tomten 2 i kvarteret 63 i Kampen (nr 12242, 
Lönnrotsgatan 3)

HEL 2012-007520 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag god-
känna detaljplaneändring för ett område ovanför nivån +7,0 på tomten 
2 i kvarteret 63 i 4 stadsdelen (Kampen) enligt ritning nr 12242, daterad 
9.12.2014, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivning-
en.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Katri Erroll, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12242 kartta, päivätty 9.12.2014, 
päivitetty Kslk:n 9.12.2014 päätöksen mukaiseksi

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12242 selostus, päivätty 
9.12.2014, täydennetty 8.3.2016

3 Havainnekuva
4 Vuorovaikutusraportti päivätty 9.12.2014, täydennetty 8.3.2016
5 Tilastotiedot
6 Osa päätöshistoriaa (Internet-versio)

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 Sähköverkko Oy 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

Kaupunkisuunnitteluvirasto/Kos-
ki

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Detaljplanen uppdateras så att den motsvarar tomtens nuvarande bo-
stadsbruk och byggnaden skyddas.

Tomten betecknas som ett kvartersområde för flervåningshus och 
byggnaden med värdefulla interiörer betecknas som arkitektoniskt, hi-
storiskt och stadsbildsmässigt avsevärt värdefull och skyddas. Botten-
våningen mot Lönnrotsgatan reserveras för butiker och lokaler för 
kundservice. På gården anvisas en hiss- och trappförbindelse för de 
underjordiska servicelokalerna i kvarteret och en ventilationskanal.

Föredragandens motiveringar

Detaljplaneändringen följer de riksomfattande målen för områdesan-
vändningen och generalplanen med rättsverkan. Detaljplaneändringen 
bidrar dessutom till att stadens strategiska mål uppnås.

Detaljplaneändringen gäller tomten i hörnet av Lönnrotsgatan och Ge-
orgsgatan vid Gamla kyrkoparken.

För området gäller en detaljplan från år 1836 i vilken bara tomtens 
gränser anges. Kvarteret hör till detaljplanen för underjordisk service-
trafik och parkering i centrum, godkänd år 2004, i vilken ett utrymme för 
servicetrafik och lastning har betecknats under kvarteret och utrymmets 
utgång, en ventilationskanal och en del av körförbindelsen till parke-
ringsanläggningen under tomten.

För området gäller byggförbud med stöd av 53 § 1 mom. i markanvänd-
nings- och bygglagen i syfte att ändra detaljplanen. Det begränsade 
byggförbudet för utarbetande av en generalplan som gäller ändring av 
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butiks-, affärs- och verksamhetslokalerna i bottenvåningar och vid ga-
tan till bostäder i innerstaden gäller inte för denna tomt.

På tomten ligger ett bostadshus som byggdes åren 1891–1896 och 
som så småningom har ändrats för kontorsbruk. För tomten har år 
2012 beviljats bygglov enligt vilket konverteringen av byggnaden tillba-
ka till bostäder blev färdig år 2014. Det finns en butikslokal på Lönn-
rotsgatans sida.

Gamla kyrkoparken ingår i den värdefulla byggda kulturmiljön av riksin-
tresse Esplanaden–Bulevarden.

Tomten är i privat ägo (Fastighets Ab Lönnrotsgatan 3 Kiinteistö Oy).

Detaljplaneändringen har utarbetats på ansökan. Detaljplaneändringen 
stämmer överens med ansökan och man har kommit överens om inne-
hållet med sökanden.

Detaljplaneändringens innehåll och motiveringar

Målet är att uppdatera detaljplanen så att den motsvarar det nuvarande 
bostadsbruket, trygga att lokalerna vid gatan bevaras som butiker, sä-
kerställa serviceförbindelserna i kvarteret och ange skyddsbestämmel-
ser för byggnaden.

Tomten utgör kvartersområde för flervåningshus (AK). Bostäder får 
byggas på vinden. Bottenvåningen mot Lönnrotsgatan ska reserveras 
för butiker eller andra servicelokaler.

Byggnaden och dess värdefulla interiörer skyddas (sr-1). Skyddsbe-
teckningarna baserar sig på stadsmuseets bedömning.

På gården anvisas en hiss- och trappförbindelse för de underjordiska 
servicelokalerna i kvarteret och en ventilationskanal i enlighet med 
bygglovet.

Byggrätten uppgår till sammanlagt 5 260 m² vy.

Detaljplaneändringens konsekvenser och kostnader

Konverteringen av byggnaden tillbaka till bostäder i närheten av god 
service upplivar stadens centrum. Med skyddet bevaras kulturhistoriska 
värden och främjas att de riksomfattande skyddsmålen nås.

Med bullerbestämmelserna tas det hand om bostädernas ljudisolering 
mot trafikbuller och ventilationsbuller och om förhållandena på gården. 
Hiss- och trappförbindelsen på tomten och utgångarna gör det möjligt 
att i fortsättningen bygga ett gemensamt serviceutrymme för kvarteret.
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Detaljplanen har ingen större inverkan på trafiken eller den tekniska 
försörjningen i området. Att detaljplanen genomförs innebär inga kost-
nader för staden.

Byggförbudet för tomten med stöd av 53 § 1 mom. i markanvändnings- 
och bygglagen för utarbetande av en detaljplan slutar gälla när detalj-
planen godkänns.

Planeringsfaser och växelverkan

Ägaren till tomten 4/63/2, Fastighets Ab Lönnrotsgatan 3 Kiinteistö Oy, 
har 15.5.2012 ansökt om detaljplaneändring utgående från att byggna-
den och vinden ska ändras för bostadsbruk och affärslokaler anvisas i 
bottenvåningen.

Deltagandet och växelverkan organiserades i enlighet med program-
met för deltagande och bedömning.

Påpekanden har inte framförts om programmet för deltagande och be-
dömning eller utkastet till detaljplaneändring.

Vid beredningen av detaljplaneändringen har myndighetssamarbete 
bedrivits med de berörda förvaltningarna, samkommunerna och affärs-
verken samt med Museiverket och Närings-, trafik- och miljöcentralen i 
Nyland.

Myndigheternas ställningstaganden och utlåtanden ingår som bilaga 
och de har beaktats i detaljplaneförslaget.

Förslaget till detaljplan offentligt framlagt (MBL 65 §)

Stadsplaneringsnämnden framställde 9.12.2014 att förslaget till detalj-
plan ska godkännas och förslaget hölls därefter offentligt framlagt 
16.1–16.2.2015.

Anmärkningar gjordes inte mot förslaget.

Följande myndigheter gav utlåtande om förslaget:

 Helen Elnät Ab
 Helsingforsregionens miljötjänster (HRM)
 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen)
 stadsmuseet
 fastighetskontoret
 räddningsnämnden
 byggnadstillsynsverket
 nämnden för allmänna arbeten
 miljönämnden/miljöcentralen
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Utlåtandegivarna hade ingenting att påpeka om förslaget. Behandling-
en av utlåtandena i nämnderna omfattade inga omröstningar. Fastig-
hetskontoret konstaterar att markpolitiska förhandlingar inte behöver fö-
ras.

Åtgärder efter det offentliga framläggandet

Det har inte varit behövligt att göra ändringar i förslaget till detaljplan.

Detaljplanebeskrivningen har kompletterats i fråga om planerings- och 
behandlingsfaserna och bilagorna.

Utförligare motiveringar

Motiveringarna till detaljplanelösningen framgår mer i detalj av den bifo-
gade detaljplanebeskrivningen.

Till slut

Förslaget gäller inte område i statens fastighetsregister.

Beslutsförslaget motsvarar stadsplaneringsnämndens enhälliga fram-
ställning 9.12.2014. Stadsplaneringskontoret har justerat förslaget till 
detaljplan och handlingarna enligt ovan.

Detaljplanelösningen medför ingen avsevärd nytta för markägarna och 
det finns därför inte behov att tillämpa förfarandet med markanvänd-
ningsavtal i enlighet med stadsstyrelsens beslut 9.6.2014 (§ 685).

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Katri Erroll, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12242 kartta, päivätty 9.12.2014, 
päivitetty Kslk:n 9.12.2014 päätöksen mukaiseksi

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12242 selostus, päivätty 
9.12.2014, täydennetty 8.3.2016

3 Havainnekuva
4 Vuorovaikutusraportti päivätty 9.12.2014, täydennetty 8.3.2016
5 Tilastotiedot
6 Osa päätöshistoriaa (Internet-versio)

Bilagematerial

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
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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

Helen Sähköverkko Oy 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

Kaupunkisuunnitteluvirasto/Kos-
ki

För kännedom

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunginmuseo
Kiinteistölautakunta
Pelastuslautakunta
Rakennusvalvontavirasto
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristökeskus
Kaupunkisuunnitteluvirasto/Koski

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 18.04.2016 § 353

HEL 2012-007520 T 10 03 03
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Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 4. kaupunginosan (Kamppi) kort-
telin 63 tontin 2, tason +7,0 yläpuolella olevan alueen, asemakaavan 
muutoksen 9.12.2014 päivätyn piirustuksen nro 12242 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 8.3.2016

HEL 2012-007520 T 10 03 03

Ksv:n 0888_18, Lönnrotinkatu 3- Yrjönkatu 15, karttaruutu G3

Kaupunkisuunnitteluvirasto on tarkistanut 9.12.2014 päivätyn 4. kau-
punginosan (Kamppi) korttelin 63 tontin 2 tason +7,0 yläpuolella olevan 
alueen asemakaavan muutosehdotuksen nro 12242.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, ettei kaavaehdotukseen ole tehty 
muutoksia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. 

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos koskee 4. kaupunginosan (Kamppi) korttelin 63 
tontin 2 tason +7,0 yläpuolella olevaa aluetta (Lönnrotinkatu 3), joka si-
jaitsee Vanhan Kirkkopuiston laidalla Lönnrotinkadun ja Yrjönkadun 
kulmassa (Lönnrotinkatu 3-Yrjönkatu 15). 

Asemakaava päivitetään vastaamaan tontin nykyistä asuinkäyttöä, ra-
kennus suojellaan ja tontin rakennuskielto poistetaan. 

Tontti merkitään asuinkerrostalojen korttelialueeksi ja rakennus merki-
tään rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti huo-
mattavan arvokkaana suojeltavaksi (sr-1). Ensimmäinen kerros Lönnro-
tinkadun puolella varataan myymälä- ja asiakaspalvelutiloiksi. Pihalle 
osoitetaan korttelikohtaisten maanalaisten huoltotilojen hissi- ja porra-
syhteys sekä ilmanvaihtohormi. 
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Rakennusoikeus on yhteensä 5 260 k-m2, josta myymälä- ja liiketilaa 
on yhteensä 104 k-m2. Tonttitehokkuus e = 4,47.

Rakennuksen muutos takaisin asuinkäyttöön hyvien palvelujen äärelle 
elävöittää keskustaa. Suojelulla säilytetään kulttuurihistoriallisia arvoja 
ja tuetaan valtakunnallisten suojelutavoitteiden toteutumista.  

Melumääräyksillä huolehditaan asuntojen ääneneristävyydestä liiken-
nemelua ja ilmanvaihdon aiheuttamaa melua vastaan sekä pihan olo-
suhteista. Tontille osoitettu hissi- ja porrasyhteys sekä uloskäytävät 
mahdollistavat jatkossa korttelin yhteisen maanalaisen huoltotilan to-
teuttamisen. 

Kaavalla ei ole merkittävää vaikutusta alueen liikenteeseen tai teknisen 
huollon järjestämiseen. 

Tontti on yksityisomistuksessa (Fastighets Ab Lönnrotsgatan 3 Kiintei-
stö Oy). Kaavoitustyö on käynnistetty tontin omistajan aloitteesta. Kaa-
vamuutos on hakemuksen mukainen ja sen sisällöstä on sovittu hakijan 
kanssa

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä. 
Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin lausunnot. Niissä ei 
ollut huomautettavaa asemakaavan muutoksesta. Kaavaehdotukseen 
ei tehty muutoksia.  

Muistutuksia ei esitetty.

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oi-
keusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin stra-
tegisten tavoitteiden toteutumista. 

Nyt laadittu kaavaratkaisu on uuden yleiskaavaehdotuksen mukainen.  

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1836, jossa on määritelty 
ainoastaan tontin rajat. 

Kortteli kuuluu vuonna 2004 hyväksytyn keskustan maanalaisen huol-
toliikenteen ja pysäköinnin asemakaavaan, jossa korttelin kohdalla on 
huoltoliikenne- ja lastaustila sekä tontin kohdalla sen uloskäynti, hormi 
ja osa pysäköintilaitoksen ajoyhteyttä.

Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 momentin 
mukainen rakennuskielto asemakaavan muuttamiseksi sekä 
maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n 1 momentin mukainen rakennuski-
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elto, joka koskee 1. kerrosten ja kadunvarsien myymälä-, liike- ja toimi-
tilojen muuttamista asuinkäyttöön.

Tontilla sijaitsee vuosina 1891–1896 rakennettu asuinrakennus, joka oli 
muutettu vähitellen toimistokäyttöön. Tontille on myönnetty vuonna 
2012 rakennuslupa, jonka mukaisesti rakennuksen muutos takaisin 
asuinkäyttöön valmistui vuonna 2014. Lönnrotinkadun puolella on 
myymälätila.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaa-
van valmisteluaikana saaduista kannanotoista, mielipiteistä ja lausun-
noista sekä vastineet niihin.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §)

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä 
9.12.2014 ja sen jälkeen kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 16.1.-
16.2.2015.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia. 

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta:

 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
 kaupunginmuseo
 kiinteistövirasto
 pelastuslautakunta
 rakennusvalvontavirasto
 yleisten töiden lautakunta
 ympäristölautakunta/ ympäristökeskus

Lausunnoissa ei ollut huomautettavaa. 

Kiinteistövirasto toteaa, että maapoliittisia neuvotteluja ei ole tarpeen 
käydä.  

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen
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Kaavaselostusta on lisäksi täydennetty lisäämällä Ote Helsingin uudes-
ta yleiskaavaehdotuksesta (kaupunkisuunnittelulautakunta 10.11.2015) 
sekä täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden osalta.

Vuorovaikutusraportti ovat liitteenä.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.

Jatkotoimenpiteet

Kaavaratkaisun johdosta ei maanomistajille koidu merkittävää hyötyä, 
joten kaupunginhallituksen 9.6.2014 (§ 685) tekemän päätöksen muka-
iselle maankäyttösopimusmenettelylle ei ole tarvetta.

Lisätiedot
Anne Karppinen, arkkitehti, puhelin: 310 37200

anne.karppinen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto 19.2.2015

HEL 2012-007520 T 10 03 03

Lönnrotinkatu 3 - Yrjönkatu 15

Kiinteistövirasto toteaa, että asemakaavan muutosalueen tontti
91-4-63-2 on yksityisen omistuksessa. 

Tontilla on voimassa asemakaava vuodelta 1863, jossa on määritelty 
ainoastaan tontin rajat. 

Asemakaavan muutoksella päivitetään asemakaava vastaamaan tontin 
nykyistä asuinkäyttöä, rakennus suojellaan ja tontin rakennuskielto 
poistetaan. 

Kaavamuutoksesta ei koidu tontin omistajalle kaupunginhallituksen 
9.6.2014 tekemän maapoliittisen päätöksen edellyttämää merkittävää 
hyötyä ja maapoliittisia neuvotteluja ei ole siten tarpeen käydä. 

Kiinteistövirastolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoksen 
suhteen.
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Lisätiedot
Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 17.02.2015 § 77

HEL 2012-007520 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Asemakaavamuutos mahdollistaa historiallisen rakennuksen palautta-
misen asumiskäyttöön.

Hankkeella ei ole vaikutusta yleisiin alueisiin.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosta nro 12242.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

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

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

anni.tirri(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 10.02.2015 § 56

HEL 2012-007520 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 2.2.2015

HEL 2012-007520 T 10 03 03
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Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 19.12.2014

Kaupunginmuseo on tutustunut Lönnrotinkatu 3:n asemakaavan muu-
tosehdotukseen ja  esittää kulttuurihistorian ja kulttuuriympäristön vaali-
misen näkökulmasta lausuntonaan seuraavan.

Asemakaavan tavoitteena on ollut päivittää kaava vastaamaan tontin 
nykyistä käyttöä asuinrakennuksena. Rakennus on merkitty suojelluksi 
rakennukseksi ja tontin rakennuskielto poistuu. Alun perin asuintaloksi 
rakennetun rakennuksen muutos toimistotalosta takaisin asuinraken-
nukseksi on valmistunut vuonna 2014. 

Tontti on merkitty asuinkerrostalojen korttelialueeksi ja rakennus raken-
nustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti huomattavan ar-
vokkaana suojeltavaksi (sr-1). Rakennussuojelu koskee myös sisätilo-
ja. Kadunvarsirakennuksen ensimmäinen kerros Lönnrotinkadun puo-
lella on varattava myymälä- ja asiakaspalvelutiloiksi. 

Nyt esillä oleva asemakaavan muutosehdotuksen sr-1 suojelumääräys 
perustuu museon asettamiin suojelutavoitteisiin. Museo pitää asema-
kaavan suojelumääräystä hyvänä ja riittävänä. Kaupunginmuseolla ei 
näin ollen ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdotukseen ja se 
puoltaa muutosehdotuksen hyväksymistä.

7.10.2014 Lausunto annettu

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

anne.makinen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 20.01.2015 § 7

HEL 2012-007520 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Lönnrotinkatu 3:n, 
Kampin korttelin 63 tontin 2, asemakaavan muutoksesta (nro 12242):

Pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutok-
sesta. Asemakaavan muutoksella ei ole vaikutusta pelastuslaitoksen 
toimintaan.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten
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Lisätiedot
Katja Seppälä, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31236

katja.seppala(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 09.12.2014 § 397

HEL 2012-007520 T 10 03 03

Ksv 0888_18, Lönnrotinkatu 3 - Yrjönkatu 15, karttaruutu G3

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 9.12.2014 päivätyn 4. kaupunginosan (Kamppi) korttelin 63 tontin 2, 
tason +7,0 yläpuolella olevan alueen, asemakaavan muutosehdo-
tuksen nro 12242 hyväksymistä

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

Samalla lautakunta päätti

 antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin mielipi-
teisiin

 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lau-
sunnot

 valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen vä-
häisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta eh-
dotuksen sisältöä

 kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa perimään hakijalta Kustan-
nukset -liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykustan-
nukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Esittelijä
virastopäällikkö
Mikko Aho

Lisätiedot
Anne Karppinen, arkkitehti, puhelin: 310 37200

anne.karppinen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 16.9.2014

HEL 2012-007520 T 10 03 03
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Taustaa

Asemakaava päivitetään vastaamaan tontin nykyistä käyttöä ja tontin 
rakennuskielto poistetaan. 
Tontti merkitään asuinkerrostalojen kortteli-alueeksi. Ullakolle sallitaan 
asuntoja ja pohjakerrokseen Lönnrotinkadun puolelle määrätään sijoi-
tettavaksi myymälä- ja asiakas-palvelutiloja. Rakennus merkitään ra-
kennus-taiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti huomattavan 
arvokkaana suojeltavaksi. Tontille pihan puolelle osoitetaan keskustan 
maanalaiseen huoltotunneliin liittyvä korttelikohtaisen huoltotilan hissi- 
ja porrasyhteys sekä ilmanvaihtohormi. 

Kannanotto

Rakennusvirastolla ei ole huomauttamista asemakaavamuutokseen.

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

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

anni.tirri(a)hel.fi
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§ 115
Detaljplaneändring för kvarteret 37186, tomterna 37187/1 och 3, 
kvarteret 37188 och gatu-, park-, skyddsgrön- och vattenområden i 
Bocksbacka (nr 12353, området kring Storåkersvägen)

HEL 2013-016121 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag god-
känna detaljplaneändring för kvarteret 37186, tomterna 1 och 3 i kvar-
teret 37187, kvarteret 37188 och gatu-, park-, skyddsgrön- och vatten-
områden i 37 stadsdelen (Bocksbacka) enligt ritning nr 12353, daterad 
20.10.2015 och ändrad 15.3.2016, och på de grunder som framgår av 
detaljplanebeskrivningen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Katri Erroll, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12353 kartta, päivätty 
20.10.2015, muutettu 15.3.2016

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12353 selostus, päivätty 
20.10.2015, muutettu 15.3.2016 ja täydennetty 7.4.2016

3 Havainnekuva, 20.10.2015
4 Vuorovaikutusraportti 20.10.2015, täydennetty 15.3.2016
5 Tilastotiedot 20.10.2015, muutettu 15.3.2016
6 Osa päätöshistoriaa (Internet-versio)

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan_detaljplan_bygg-
nadsordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan_detaljplan_byggnads-
ordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
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Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6

Gasum 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

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
(Tukes), Helsinki

Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan_detaljplan_byggnads-
ordning

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Detaljplaneändringen gör det möjligt att uppföra affärsbyggnader mel-
lan Storåkersvägen och Ring I och bostadshus söder om Storåkersvä-
gen. Det får byggas ny våningsyta på sammanlagt ca 17 000 m², varav 
12 000 m² gäller bostäder. Området får ca 300 nya boende. 

Detaljplanen är utarbetad i samråd med bostadsproduktionsbyrån. Bo-
stadskvarteret ingår i bostadsproduktionsbyråns produktionsprogram 
2016.

Möjligheterna att använda Bocksbacka strandpark vid Vanda å för re-
kreation utvecklas, och de natur- och skyddsvärden som hänför sig till 
Vanda å säkras. En byggnad som är skyddad i den gällande detaljpla-
nen är inte skyddad i den föreslagna eftersom den är i dåligt skick.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanelösningen strider inte mot de riksomfattande målen för om-
rådesanvändningen eller målen i generalplanen med rättsverkningar. 
Den bidrar till att stadens strategiska mål nås.
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Detaljplanelösningen är i överensstämmelse med förslaget till ny gene-
ralplan.

Utgångspunkter, nuläge och ägandeförhållanden

Största delen av detaljplaneområdet är ineffektivt använd obebyggd 
strandäng vid Vanda å. Det finns flera trädgårdsföretag och maskinut-
hyrnings- och serviceföretag vid Ring I och Bocksbackabågen. Detalj-
planeområdet gränsar till Vanda å, som ingår i nätverket Natura 2000. 
Området hör till Vanda ås avrinningsområde. Det ligger delvis i Bocks-
backa strandpark, som är betecknad som värdefull för fågelbeståndet. 
Det finns en skyddad byggnad i området. Området kan anslutas till det 
befintliga nätet av anordningar för den samhällstekniska försörjningen. 
Marken består huvudsakligen av lera. Bullret från Ring I gör att områ-
det är utsatt för miljöstörningar. 

Området är delvis i privat ägo. På tomten 37187/1 i nordöstra hörnet av 
området finns ett bostadshus som är skyddat i den gällande detaljpla-
nen. Tomten är delvis i privat ägo. Pukinmäen Puutarha Oy:s tomt 
37186/1 och bostadshuset på den är i privat ägo. I övrigt är området i 
stadens ägo.   

Motivering till, konsekvenser av och kostnader för detaljplanelösningen

Ett nytt bostadskvarter söder om Storåkersvägen, i strandlandskapet 
vid Vanda å, har planerats utifrån en planeringstävling som arrangera-
des vintern 2014/2015. Det är möjligt att bygga affärs- och verksam-
hetslokaler vid Ring I, vilket bidrar till att bullerolägenheterna blir mindre 
i södra delen av detaljplaneområdet. Bostadshuset med tunntak är 
skyddat i den gällande detaljplanen, men skyddet slopas och verksam-
hetsbyggnader får uppföras på denna synliga plats.

Park- och skyddsgrönområdena används föga för rekreation och änd-
ras delvis till kvartersområden. Hurdana konsekvenser byggandet får 
för Naturaområdet Vanda å har utretts i samband med arbetet på den 
nya generalplanen (Natura-arviointi. Ramboll Finland AB. Helsingfors 
stads stadsplaneringskontors översiktsplaneringsavdelnings utredning-
ar 2015:2). De natur- och skyddsvärden som hänför sig till Vanda å och 
strandparken säkras genom att en tillräckligt stor del av strandparken 
bevaras och byggnaderna uppförs tillräckligt långt från Vanda å. 
Strandparken, som ansluter till Helsingforsparken, får större rekrea-
tionsvärde och blir tillgängligare.

Den grundläggning som krävs för att området ska bli byggbart orsakar 
kostnader för staden. Grundberedningskostnaderna uppgår uppskatt-
ningsvis till 1,4 mn euro förutsatt att byggandet sker minst 60 m från 
stranden vid Vanda å och att tomterna höjs med ca 1 m i genomsnitt. 
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Eventuella merkostnader som beror på föroreningar i marken i området 
ingår inte i kostnaderna. På basis av tillgängliga uppgifter antas marken 
inte vara förorenad åtminstone kraftigt eller i stor utsträckning. 

Byggnadskontoret har preliminärt beräknat att gatukostnaderna uppgår 
till ca 1 mn euro och kostnaderna för strandparken och stråken till ca 
0,5 mn euro. 

Det blir eventuellt kostnader för Helsingforsregionens miljötjänster 
(HRM) genom att tomten 37187/8 ansluts till va-nätet.

Växelverkan under detaljplaneberedningen

Planläggningsarbetet inleddes på initiativ av staden själv.

Deltagandet och växelverkan arrangerades i enlighet med programmet 
för deltagande och bedömning. Programmet utgör bilaga till detaljpla-
nebeskrivningen.

Myndighetssamarbete bedrevs under detaljplaneberedningen med dem 
av stadens förvaltningar och affärsverk och de samkommuner som ha-
de med saken att göra. Följande påpekas i ställningstaganden från 
myndigheterna i fråga: Strandparken vid Vanda år bör i sin helhet ut-
vecklas som en del av Helsingforsparken. Skyddsvärdena bör beaktas. 
Trafiken bör vara säker och smidig. Bullerskyddet bör vara tillräckligt. 
Byggandet bör ske tillräckligt långt från kraftledningar. Marken bör un-
dersökas och saneras vid behov. 

Det kom in sju skrivelser med åsikter under detaljplaneberedningen. 
Tre av dem har att göra med programmet för deltagande och bedöm-
ning och fyra med detaljplaneutkastet.

Åsikterna gäller samma saker som ställningstagandena från myndighe-
ter. Våningsytan och antalet våningar i hörnet av Ring I och Bocksbac-
kabågen, likaså storleken och formen på byggnadsytan, tas dessutom 
upp i en av skrivelserna. 

Ställningstagandena och åsikterna beaktades under arbetet på detalj-
planeförslaget. 

De ställningstaganden, de åsikter, den anmärkning och de utlåtanden 
som kom in under detaljplaneberedningen ingår i sammandrag i rap-
porten över växelverkan (bilaga), och genmälena ingår där i sin helhet.

Detaljplaneförslaget offentligt framlagt (65 § i markanvändnings- och bygglagen)
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Stadsplaneringsnämnden beslutade 20.10.2015 att detaljplaneförslaget 
skulle gå vidare för godkännande. Förslaget hölls offentligt framlagt 
13.11–14.12.2015.

Anmärkning

En anmärkning framställdes mot detaljplaneförslaget. Enligt anmärk-
ningen bör den gamla byggnaden Villa Rosa inte förlora sin skyddsbe-
teckning, sr-1, i och med att detaljplanen ändras. 

Stadsplaneringsnämnden framhåller i sitt genmäle till anmärkningen att 
stadsmuseet och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland anser det 
vara motiverat att skyddsbeteckningen stryks.

Utlåtanden

Utlåtanden om detaljplaneförslaget gavs av de nedanstående.

Helen Elnät Ab, samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT), 
samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM), Närings-, 
trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen), Säkerhets- och ke-
mikalieverket (Tukes), stadsmuseet, räddningsnämnden, nämnden för 
allmänna arbeten, miljönämnden och Gasum Oy.

Utlåtandet från NTM-centralen innehåller påpekanden och justerings-
förslag som gäller miljöstörningar, värden i natur- och kulturmiljön, ty-
pen av affärslokaler, trafikfrågor och översvämningsskydd.

Det som NTM-centralen tar upp i sitt utlåtande beaktades när detalj-
planeförslaget justerades. 

De andra som gav utlåtanden tar delvis upp samma saker som NTM-
centralen och dessutom sådant som gäller tolkning av våningsyta, be-
gränsningar i användningen av/ansvaret för ledningsgränder, styckning 
av en transformator- och kopplingsstationstomt, tolkning av byggrätt för 
förråd, skyddsavstånd från en naturgasledning och dagvattenhantering.

Affärsverket trafikverket, fastighetskontoret och barnomsorgsverket 
meddelade att de inte hade något att säga. Inga omröstningar förekom 
när nämnderna behandlade sina utlåtanden.

Åtgärder efter att detaljplaneförslaget hållits offentligt framlagt

Det som nämns i anmärkningen och utlåtandena har beaktats i möjli-
gaste mån. Genmälena till anmärkningen och utlåtandena finns i rap-
porten över växelverkan. 

De ändringar som gjorts i detaljplaneförslaget framgår närmare av de-
taljplanebeskrivningen. Denna har kompletterats i fråga om planerings- 
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och behandlingsfaser, kostnadsberäkning, förslaget till ny generalplan, 
slopande av skyddsbeteckningen, kommersiella konsekvenser, led-
ningsgatan och dagvattenhanteringen. 

Ändringarna är inte väsentliga, och förslaget behövde därför inte läg-
gas fram på nytt.

Närmare motivering

Detaljplanelösningen motiveras närmare i detaljplanebeskrivningen (bi-
laga).

Slutkommentarer

Beslutsförslaget är i överensstämmelse med stadsplaneringsnämndens 
justerade framställning 15.3.2016. Nämnden fattade beslutet om fram-
ställningen enhälligt.

Detaljplaneändringen gagnar inte markägarna i så hög grad att det 
krävs ett sådant förfarande för ett markanvändningsavtal som baserar 
sig på ett beslut fattat av stadsstyrelsen 9.6.2014 (685 §).

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Katri Erroll, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12353 kartta, päivätty 
20.10.2015, muutettu 15.3.2016

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12353 selostus, päivätty 
20.10.2015, muutettu 15.3.2016 ja täydennetty 7.4.2016

3 Havainnekuva, 20.10.2015
4 Vuorovaikutusraportti 20.10.2015, täydennetty 15.3.2016
5 Tilastotiedot 20.10.2015, muutettu 15.3.2016
6 Osa päätöshistoriaa (Internet-versio)

Bilagematerial

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan_detaljplan_bygg-
nadsordning

Utdrag
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Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan_detaljplan_byggnads-
ordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6

Gasum 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

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
(Tukes), Helsinki

Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan_detaljplan_byggnads-
ordning

För kännedom

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunginmuseo
Kiinteistölautakunta
Pelastuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristölautakunta
Asuntotuotantotoimisto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 11.04.2016 § 322

HEL 2013-016121 T 10 03 03
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Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 37. kaupunginosan (Pukinmäki) 
korttelin 37186, korttelin 37187 tonttien 1 ja 3, korttelin 37188 sekä ka-
tu-, puisto-, suojaviher- ja vesialueiden asemakaavan muutoksen 
20.10.2015 päivätyn ja 15.3.2016 muutetun piirustuksen nro 12353 mu-
kaisena ja asemakaavan selostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 15.03.2016 § 93

HEL 2013-016121 T 10 03 03

Ksv 0742_40, Isonpellontie, karttaruudut 680498, 680499, 681498 ja 681499

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 20.10.2015 päivätyn ja 15.3.2016 muutetun 37. kaupunginosan (Pu-
kinmäki) korttelin 37186, korttelin 37187 tonttien 1 ja 3, korttelin 
37188 sekä katu-, puisto-, suojaviher- ja vesialueiden asemakaavan 
muutosehdotuksen nro 12353 hyväksymistä. Kaavaehdotukseen 
tehdyt muutokset ilmenevät yksityiskohtaisesti kaavaselostuksesta.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.
 antaa esityksestään perusteluineen ja vuorovaikutusraportista muo-

dostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton 
tehtyyn muistutukseen.

20.10.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Joakim Kettunen, arkkitehti, puhelin: 310 37289

joakim.kettunen(a)hel.fi
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Pelastuslautakunta 15.12.2015 § 140

HEL 2013-016121 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi Pukinmäen Isonpellontien asemakaavan mu-
utossuunnitelmaan (nro 12353) seuraavan lausunnon:

Pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavanmuutoseh-
dotukseen nro 12353, Pukinmäki, Isonpellontie.

Esittelijä
vs. pelastuskomentaja
Jorma Lilja

Lisätiedot
Juha Rintala, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31235

juha.rintala(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 15.12.2015 § 405

HEL 2013-016121 T 10 03 03

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Kehä I:n ja Pukinmäenkaaren liikenteen haitat tekevät kaavamuutosa-
lueesta haastavan asuinrakentamiselle. Ilmanlaatu- ja meluhaittoja 
onkin pyritty ottamaan huomioon mm. rakennusalojen sijoittelulla ja 
kaavamääräyksin ohjaamalla mm. parvekkeiden sijoittelua ja asuntojen 
avautumissuuntia. 

Kehä I:n ja asuinkortteleiden välinen etäisyys täyttää HSY:n ilmanlaatu-
vyöhykkeiden minimietäisyyden. Siitä huolimatta on tarpeen antaa il-
manottoon liittyvä kaavamääräys liikenteen ilmanlaatuhaittojen vä-
hentämiseksi asunnoissa. 

Meluselvityksen mukaan valtaosalla asuinkerrostalokorttelin piha-alue-
esta ja koko rantapuiston alueella ylittyvät melutason ohjearvot. Melulle 
herkimpien toimintojen eli etenkin lasten leikkialueiden sijoittamiseen 
melulta suojaisimpiin kohtiin tulee jatkosuunnittelussa edelleen kiinnit-
tää erityistä huomiota. Suositeltavin sijainti lienee itäisimmän rakennu-
sosan ja talousrakennusalan muodostama pienehkö katvealue. Länti-
semmän rakennuksen etelä- ja länsipuolelle tai Isonpellontien puolelle 
ei tule sijoittaa leikkialueita. 
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Parvekkeita ei saa sijoittaa rakennusten Kehä I:n puoleisille julkisivuille, 
joten parvekkeet jäävät monilta osin uusien asuinrakennusten muod-
ostamaan melukatveeseen. Meluselvityksen mukaa osalla parvekkeista 
kuitenkin ylittyy melutason ohjearvo melko reilustikin. Kaavamääräyksiä 
tulee täydentää siten, että parvekkeet on lasitettava niillä julkisivuilla, 
joilla avoimen parvekkeen päivämelutaso ylittää 55 dB. 

Meluselvityksen mukaan kaavaehdotuksessa oleva 32 dB äänitasoero-
vaatimus asuinkerrostalokorttelin itäosassa ei ole riittävä, joten kaa-
vaehdotusta tulee tältä osin korjata. 

Asemakaavaehdotuksessa on ak-korttelialueelle määräys, jonka mu-
kaan ensimmäisessä kerroksessa olevia asuinhuoneistoja saa käyttää 
sosiaalipalvelun ja päivähoidon tiloina. Mahdollisten päivähoitotilojen 
sijoittamisessa tulee ottaa huomioon piha-alueiden melutaso sekä etäi-
syys voimajohdosta. Kaavaselostuksen liitemateriaalin mukaan ryhmä-
perhepäiväkodin tiloja on suunniteltu ak-korttelialueen länsireunaan. Si-
jainti ei ole soveltuva piha-alueiden meluolosuhteiden eikä suositusetäi-
syyttä lähemmäs sijoittuvan voimalinjan vuoksi. 

Mikäli asumista sijoitetaan suositusetäisyyttä lähemmäs voimalinjaa, 
tulisi asiasta pyytää säteilyturvakeskuksen lausunto. 

Kaavaselostuksessa todetaan, että tonttien maaperä tulee tutkia mah-
dollisen pilaantuneisuuden selvittämiseksi ja tarvittaessa maaperä kun-
nostetaan ennen rakentamista. Myös kaavamääräyksiä on syytä täy-
dentää tältä osin. 

Asemakaavatyön yhteydessä on laadittu viitesuunnitelma Pukinmäen 
eteläiselle rantapuistolle. Vantaanjoen jokivarsi on tärkeä ekologinen 
yhteys. Viitesuunnitelman tyyppinen, pääosin luonnonmukainen suun-
nittelu soveltuu hyvin rantapuiston alueelle.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

anu.haahla(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 08.12.2015 § 524

HEL 2013-016121 T 10 03 03

Lausunto
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Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Pukinmäen Isonpellontien alueen asemakaavamuutoksen tavoitteena 
on mahdollistaa uuden toimitilan rakentaminen Kehä I:n varteen ja asu-
inrakentaminen Isonpellontien eteläpuolelle Vantaanjoen varteen. Li-
säksi tavoitteena on Pukinmäen rantapuiston kehittäminen.

Yhtenä kaavamuutoksen tavoitteista on jalankulun ja pyöräilyn reittiyh-
teyksien parantaminen. Pyöräilyn pääyhteyden tulee kulkea Isonpellon-
tien kautta ja ranta-alueen reittiyhteys tulee merkitä vain ohjeelliseksi 
kävely- tai ulkoilureitiksi, ei jalankulun ja pyöräilyn reitiksi. Reittiyhtey-
den toteuttaminen sillan alla vaatii todennäköisesti laiturirakenteen, jot-
tei joen virtaama muuttuisi sillan aluspenkereen leventämisen takia. 
Myös savinen maasto joen varrella asettaa rakentamiselle reunaehtoja 
ja reittiyhteyttä ei välttämättä pystytä toteuttamaan siten, että se on 
otettavissa talvikunnossapidon piiriin.

Kaavamuutosalueella on kiinnitettävä erityistä huomiota hulevesien 
hallintaan ja siihen, ettei kiintoainesta kulkeudu Vantaanjokeen. Hule-
vesien hallintaan tulee kiinnittää sekä rakentamisen aikana että lopputi-
lanteessa valmiissa kohteessa. 

Kaupunkisuunnitteluviraston kaavamuutoksen yhteydessä laatiman 
kustannusarvion mukaan esirakentamisen kustannusarvio on 1,4 mil-
joonaa euroa. Kustannuksissa ei ole mukana mahdollisia maaperän pi-
laantuneisuuden aiheuttamia lisäkustannuksia. Rakennusviraston alu-
stavan arvion mukaan katurakentamisen kustannusarvio on noin 1 000 
000 euroa ja rantapuiston sekä reittiyhteyksien kustannusarvio noin 
500 000 euroa.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemaavan muutosta nro 12353
edellä esitetyin huomautuksin.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Anni Tirri, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi
Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38977

heikki.takainen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 9.11.2015

HEL 2013-016121 T 10 03 03
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Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 30.10.2015

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa Isonpellontien 
ja Kehä I:n väliselle alueelle uutta liikerakentamista ja Isonpellontien 
eteläpuolelle asuntorakentamista. Lisäksi Pukinmäen rantapuiston vir-
kistyskäyttöä kehitetään.

Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ja kaupunkisuunnitteluvi-
rasto järjestivät kaava-alueella olevaa asuinkorttelia koskevan suunnit-
telu- ja tarjouskilpailun talven 2014–2015 aikana. Kilpailun tarkoitukse-
na oli tuottaa asemakaavoituksen pohjaksi ja asuinrakennusten toteut-
tamiseksi Pukinmäen ympäristöä parantava, kaupunkikuvallisesti kor-
keatasoinen ja toteuttamiskelpoinen suunnitelma. Kilpailun voitti Arkki-
tehtuuritoimisto B & M Oy ehdotuksella "Nikamat". Asemakaavan AK-
korttelia koskeva osa on laadittu kilpailun voittaneen ehdotuksen poh-
jalta. Museo katsoo, että viitesuunnitelmassa esitetty asuinkerrostalo 
on hyvin sovitettu paikkaansa: sovittaen se liike- ja toimitilarakentami-
sen sekä liikenneväylien läheisyyteen sekä jättäen väljyyttä rantapui-
stolle. 

Kaupunginmuseo on aiemmin lausunut kaavahankkeesta (7.5.2014 ja 
30.10.2015). Aiemmissa lausunnoissaan museo painotti, että Vantaan-
joen ranta on syytä pitää pääosin avoimena ja virkistyskäytössä oleva-
na alueena ja että rantapuistoalue tulee kunnostaa osaksi Pukinmäen 
rantapuistoa. Asemakaavaehdotuksessa ranta-alue on merkitty VP-alu-
eeksi. Asemakaavatyön yhteydessä on laadittu viitesuunnitelma Pukin-
mäen eteläiselle rantapuistolle (Anu Lämsä/Ksv), joka esittää rantapu-
iston kunnostussuunnitelman, ja jonka tavoitteet ovat hyvät. 

Museon lausunnoissa on myös aiemmin todettu, että voimassa olevas-
sa asemakaavassa sr-1-merkinnällä varustetun, 1910-luvulla rakenne-
tun asuinrakennuksen suojelusta on mahdollista luopua uudessa ase-
makaavassa, koska se on jäänyt Pukinmäenkaaren ja Kehä I:n pu-
ristuksiin. Rakennusta ei ole suojeltu asemakaavaehdotuksessa ja ta-
lon purkaminen mahdollistaa toimitilarakennusten korttelialueen raken-
tamisen sen tilalle. 

Kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa Isonpellontien asemakaa-
van muutosehdotuksesta.

30.10.2014 Lausunto annettu

7.5.2014 Lausunto annettu

Lisätiedot
Johanna Björkman, tutkija, puhelin: +358 9 310 36473
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johanna.bjorkman(a)hel.fi

Rakennusvirasto 14.11.2014

HEL 2013-016121 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa ase-
makaavaluonnoksesta 1158-00/14 (Pukinmäki, Isonpellontie) 
17.11.2014 mennessä.

Asemakaavan muutos koskee Isonpellontien ympäristöä, Kehä l:n vie-
ressä Vantaanjokeen rajoittuvalla ranta-alueella. Kehä l:n eteläpuolelle 
on suunnitteilla liikerakentamisen täydentämistä ja Isonpellontien etelä-
puolelle asuinrakentamista. Lisäksi kaavatyössä tutkitaan Pukinmäen 
rantapuiston ja sen lähiympäristön virkistyskäytön kehittämistä.

Isonpellontie on osa Vantaanjoen pohjoispuolen pääulkoilu- ja pyörä-
reittiä. Suunnittelussa toivotaan kehitettävän liikkumisen ohjautuvuutta 
sekä otettavan huomioon näkymät ja erityisesti jalankulun ja pyöräilyn 
turvallisuus Pukinmäenkaaren risteysalueella. Nykyisin jalankulkijat, 
pyöräilijät ja ajoneuvot liikkuvat Isonpellontiellä kaikki samassa katuti-
lassa. Jatkosuunnittelussa tulee huomioida jalankulku- ja pyöräliiken-
teen erottelu moottoriajoneuvoista.

Rantapuiston kehittämisessä on otettava huomioon linnustolliset arvot 
ja Vantaanjoen Natura-aluevaraukseen kuuluvat tulva-alueet. Virkis-
tysarvon lisäämiseksi ranta-alueelle on esitetty kävelyreittiyhteys ja sil-
lan alituspaikka uudelle rantareitille Pukinmäenkaaren katualueella oh-
jeellisena varauksena sekä tonttirasitteena yhteys Isonpellontielle. Reit-
tien jatkuvuutta on hyvä tarkastella myös kaava-alueen ulkopuolella, 
jotta ne liittyvät luontevasti jo olemassa olevaan reittiverkostoon. Kaa-
vamuutosalueelle ei ole suunnitteilla toimintoja yleisille alueille mm. alu-
eella sijaitsevan voimajohdon läheisyyden takia. 

Ranta-alueen reittiyhteys tulee merkitä vain ohjeelliseksi kävelyreitiksi, 
ei jalankulun ja pyöräilyn reitiksi. Reittiyhteyden toteuttaminen sillan alla 
vaatii todennäköisesti laiturirakenteen, jottei joen virtaama muuttuisi sil-
lan aluspenkereen leventämisen takia. Laiturirakenteen toteuttaminen 
ja ylläpitäminen ei ole mahdollista lähivuosina tiukan taloustilanteen vu-
oksi. 

Hulevesien hallintaan tulee kiinnittää huomiota. Hulevesien imeyttämi-
sen ja viivyttämisen mahdollisuuksia tulee tutkia sekä tontti- että ylei-
sillä alueilla. 
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Rakennusvirastolla ei ole muuta huomautettavaa asemakaavan muuto-
sluonnoksesta. 

9.5.2014 Lausunto annettu

Lisätiedot
Virpi Vertainen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38518

virpi.vertainen(a)hel.fi
Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi
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§ 116
Detaljplaneändring för tomterna 11 och 14 i kvarteret 46117 och ga-
tu- och parkområden i Sockenbacka (nr 12349, området vid Fjäder-
stigen)

HEL 2012-004558 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag god-
känna detaljplaneändring för tomterna 11 och 14 i kvarteret 46117 och 
gatu- och parkområden i 46 stadsdelen (Sockenbacka, Reimars) enligt 
ritning nr 12349, daterad 3.11.2015 och ändrad 15.3.2016, och på de 
grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Katri Erroll, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12349 kartta, päivätty 3.11.2015, 
muutettu 15.3.2016

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12349 selostus, päivätty 
3.11.2015, muutettu 15.3.2016, päivitetty Kslk:n 15.3.2016 päätöksen 
mukaiseksi

3 Havainnekuva, 3.11.2015
4 Vuorovaikutusraportti 3.11.2015 liitteineen, täydennetty 15.3.2016
5 Osa päätöshistoriaa (Internet-versio)

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan_detaljplan_bygg-
nadsordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan_detaljplan_byggnads-
ordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
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Bilaga 5
Senaatti-kiinteistöt Förslagstext

Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan_detaljplan_byggnads-
ordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

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

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
(Tukes), Helsinki

Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan_detaljplan_byggnads-
ordning

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Detaljplaneändringen gör det möjligt att bygga två nya flervåningshus 
vid Sockenbackavägen och Skinnhandlarvägen och att ersätta en af-
färsbyggnad från 1970-talet med två nya flervåningshus. Bostadshusen 
i två våningar från 1940-talet skyddas med beteckningen sr-2. Husen 
har kulturhistoriskt värde som en del av uppbyggnaden av området vid 
Sockenbackavägen och stationsmiljön. För byggnaderna bildas samti-
digt egna tomter som är mindre än i nuläget, och en gemensam körför-
bindelse ordnas via Fjäderstigen.

Nybyggnaderna i detaljplaneområdet får bostadsvåningsyta på 
12 310 m², och våningsytan i de bostadshus som skyddas uppgår till 
sammanlagt 1 000 m². På tomten 46117/11 stryks 4 000 m² vy för af-
färsbyggnader och på tomten 46117/14 stryks 3 600 m² outnyttjad bo-
stadsvåningsyta. Parkremsan norr om Sockenbackavägen ansluts till 
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en tomt för flervåningshus som bildas vid gatan. Ytan på parkremsan 
som ska strykas är 949 m². Området får ca 300 nya invånare.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanelösningen följer de riksomfattande målen för områdesan-
vändningen och generalplanen med rättsverkningar. Detaljplaneänd-
ringen bidrar dessutom till att stadens strategiska mål uppnås.

Den utarbetade detaljplanelösningen stämmer överens med förslaget 
till ny generalplan.

Utgångspunkter för området och nuläge

I planeringsområdet finns en affärs- och kontorsbyggnad från 1970-ta-
let och två låghus från 1940-talet som har bedömts vara stadsbilds-
mässigt och kulturhistoriskt värdefulla. Dessutom finns det vid Socken-
backavägens och Fjäderstigens korsning en kioskbyggnad med ett ar-
rendeavtal som löper ut år 2019. Byggnadsbeståndet i området daterar 
från 1950–1970-talen och utgörs av ytterstadsliknande flervåningshus. 
Sockenbackavägen i områdets södra kant medför bullerstörningar.

De gällande detaljplanerna i detaljplaneområdet har i huvudsak fast-
ställts år 1974. Tomten för affärsbyggnader (AL) har byggrätt på 4 000 
m² vy, och söder om denna finns en bostadstomt (AK) som på 1970-ta-
let planlades för ett flervåningshus i tre våningar på de nuvarande 
1940-talshusens plats. Byggrätten på tomten uppgår till 3 600 m² vy. 
Bostadsbyggandet enligt detaljplanen har inte genomförts.

Området är i Helsingfors stads ägo. Planläggningen inleddes på initiativ 
av staden. Pohjola Rakennus Oy Uusimaa har (med fullmakt av inne-
havaren av tomten 46177/11) ansökt om ändring av dispositionen för 
tomten för affärsbyggnader till ett kvartersområde för flervåningshus 
(AK). Detaljplanelösningens innehåll har förhandlats fram med sökan-
den. Asunto Oy Pitäjä har tagit initiativ till att ändra detaljplanen så att 
bolagets bostadshus bevaras.

Detaljplanelösningens motiveringar, konsekvenser och kostnader

Målet för detaljplaneändringen är att kompletteringsbygga bostäder i 
den omedelbara närheten av tjänsterna i Sockenbacka områdescent-
rum och järnvägsstation. Dessutom skyddas en del av byggnadsbe-
ståndet i den särpräglade stationsmiljön, och Sockenbackavägens 
stadsliknande gaturum och serviceutbudet vid stationsbron stärks. Må-
let i fråga om trafiken är att förbättra säkerheten för gång- och cykeltra-
fiken vid Sockenbacka station och öka möjligheterna att cykla mellan 
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Fjäderstigen och Kogergränden och på Sockenbackavägens norra 
kant.

Detaljplanen har en särskild inverkan på att Sockenbackavägens gatu-
bild blir mer harmonisk och Fjädertorgets miljö iståndsatt. Detaljplanen 
främjar bevarandet av de lokalhistoriskt värdefulla bostadshusen i om-
rådet och berikar därigenom också stadsbilden. Med tanke på sam-
hällsstrukturen bidrar det bostadsbyggande som detaljplanen möjliggör 
i den färdiga stadsstrukturen och vid färdiga kommunala nät till att 
mångsidiga tjänster bevaras i området.

Byggandet i området förutsätter åtgärder av den privata fastighetsäga-
ren. Kostnaderna för staden för byggarbetena på Fjäderstigen och Ko-
gergränden beräknas uppgå till 73 000 euro och för ändringsarbetena 
på Sockenbackavägen till 400 000 euro. Kostnaderna för gatubelys-
ningen eller vattenförsörjningen ingår inte i kostnadskalkylen.

Växelverkan under beredningen av detaljplanen

Planläggningen inleddes på initiativ av staden. Pohjola Rakennus Oy 
Uusimaa har (med fullmakt av innehavaren av tomten 46117/11) 
28.11.2014 ansökt om ändring av dispositionen för tomten för affärs-
byggnader till ett kvartersområde för flervåningshus (AK). Asunto Oy 
Pitäjä har 31.3.2008 tagit initiativ till att ändra detaljplanen så att bola-
gets bostadshus bevaras.

Deltagandet och växelverkan organiserades i enlighet med program-
met för deltagande och bedömning. Programmet och detaljplanens ut-
gångspunkter presenterades på en detaljplanejour på Sockenbacka 
bibliotek i början av 2015.

Under beredningen av detaljplaneändringen kom det in 20 skrivelser 
med åsikter, varav 13 gällde programmet för deltagande och bedöm-
ning och 7 utkastet till detaljplaneändring. En del av skrivelserna med 
åsikter har skickats i flera personers namn.

I den bifogade rapporten om växelverkan anges de under beredningen 
inkomna ställningstagandena, åsikterna, anmärkningarna och utlåtan-
dena i sammandrag och genmälena till dessa.

Förslaget till detaljplan offentligt framlagt (MBL 65 §)

Stadsplaneringsnämnden framställde 10.11.2015 att förslaget till detalj-
plan ska godkännas och förslaget hölls därefter offentligt framlagt 
4.12.2015–11.1.2016.

Anmärkningar



Helsingfors stad Protokoll 8/2016 282 (303)
Stadsfullmäktige

Kaj/13
27.04.2016

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

Två anmärkningar gjordes mot förslaget till detaljplan.

Asunto Oy Syreeni motsatte sig i sin anmärkning skyddet av byggna-
den på tomten 46117/16 och de föreslagna parkeringsarrangemangen. 
I den andra anmärkningen föreslog Asunto Oy Sulkapolku 6 att grann-
tomtens bilplatsservitut på bostadsaktiebolagets tomt ska avskaffas i 
samband med detaljplaneändringen och att nybyggnadernas höjd och 
fasadernas riktning på granntomten ska ändras så att inverkan på vyer-
na från bolagets bostäder blir så liten som möjligt.

Utlåtanden

Följande myndigheter gav utlåtande om förslaget: Helen Elnät Ab, 
samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT), samkommunen 
Helsingforsregionens miljötjänster (HRM), närings-, trafik- och miljöcen-
tralen i Nyland (NTM-centralen), Säkerhets- och kemikalieverket (Tu-
kes), stadsmuseet, räddningsnämnden, nämnden för allmänna arbeten 
och miljöcentralen.

Behandlingen av nämndernas utlåtanden omfattade inga omröstningar.

NTM-centralen tog det fram i sitt utlåtande att den föreslagna bestäm-
melsen om att bostäderna ska vetta mot två riktningar inte leder till det 
önskade resultatet i fråga om bullerbekämpning. Detaljplanebestäm-
melserna ska preciseras i fråga om bostädernas riktning utgående från 
att de ska vetta också mot den tysta sidan av byggnaden. Dessutom 
ska bestämmelserna om bullerbekämpning utsträckas att gälla hela 
AK-kvarteret vid Sockenbackavägen och inte bara byggnadernas fasad 
mot Sockenbackavägen. Därtill föreslog man att eventuellt stombuller 
ska utredas eftersom berget ligger nära markytan i området.

Räddningsnämndens utlåtande gällde säkerställande av att Pilbärarsti-
gens räddningsvägs längdlutning följer bestämmelserna och att körför-
bindelsen fungerar. Förslaget till detaljplan har inte ändrats i dessa de-
lar eftersom längdlutningen på platsen inte överskrider maximikraven 
och räddningsvägens körförbindelse är kopplad till Kogergrändens ga-
tuområde.

Nämnden för allmänna arbeten påminde i sitt utlåtande om att man i 
samband med att detaljplaner utarbetas ska se till att det finns tillräck-
ligt med utrymme för snö både på tomter och i allmänna områden. 
Nämnden tillstyrkte detaljplaneändringen.

I de övriga utlåtandena fanns det ingenting att påpeka.

Byggnadstillsynsverket och fastighetskontoret meddelade att de inte 
har någonting att yttra.
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Åtgärder efter det offentliga framläggandet

Frågorna i anmärkningarna och utlåtandena har beaktats enligt möjlig-
heterna. Genmälena till anmärkningarna och utlåtandena anges i rap-
porten om växelverkan.

I förslaget till detaljplan har det gjorts ändringar för vilka redogörs i de-
talj i detaljplanebeskrivningens sista kapitel. Detaljplanebeskrivningen 
har kompletterats i fråga om planerings- och behandlingsfaserna och 
förslaget till ny generalplan.

Ändringarna är inte väsentliga och det har därför inte varit nödvändigt 
att framlägga förslaget på nytt.

Utförligare motiveringar

Motiveringarna till detaljplanelösningen framgår mer i detalj av den bifo-
gade detaljplanebeskrivningen.

Till slut

Beslutsförslaget motsvarar stadsplaneringsnämndens 15.3.2016 juste-
rade framställning. Nämndens beslut var enhälligt.

Fastighetskontoret kommer att göra de nödvändiga justeringarna i ar-
rendeavtalen för tomterna efter att detaljplanen trätt i kraft.

Senatfastigheter har begärt att få kännedom om beslutshandlingarna i 
ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Katri Erroll, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12349 kartta, päivätty 3.11.2015, 
muutettu 15.3.2016

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12349 selostus, päivätty 
3.11.2015, muutettu 15.3.2016, päivitetty Kslk:n 15.3.2016 päätöksen 
mukaiseksi

3 Havainnekuva, 3.11.2015
4 Vuorovaikutusraportti 3.11.2015 liitteineen, täydennetty 15.3.2016
5 Osa päätöshistoriaa (Internet-versio)

Bilagematerial

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
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Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan_detaljplan_bygg-
nadsordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan_detaljplan_byggnads-
ordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Senaatti-kiinteistöt Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan_detaljplan_byggnads-
ordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

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

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
(Tukes), Helsinki

Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan_detaljplan_byggnads-
ordning

För kännedom

Kaupunginmuseo
Kaupunkisuunnittelulautakunta
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Kiinteistölautakunta
Pelastuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristökeskus
Kaupunkisuunnitteluvirasto/Koski

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 11.04.2016 § 323

HEL 2012-004558 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki, 
Reimarla) korttelin 46117 tonttien 11 ja 14 sekä katu- ja puistoalueiden 
asemakaavan muutoksen 3.11.2015 päivätyn ja 15.3.2016 muutetun 
piirustuksen nro 12349 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilme-
nevin perustein.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 15.03.2016 § 95

HEL 2012-004558 T 10 03 03

Ksv 0563_5, Sulkapolku 1 ja 3 sekä Pitäjänmäentie 25, karttaruutu R4

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 3.11.2015 päivätyn ja 15.3.2016 muutetun 46. kaupunginosan (Pitä-
jänmäki, Reimarla) korttelin 46117 tonttien 11 ja 14 sekä katu- ja 
puistoalueiden asemakaavan muutosehdotuksen nro 12349 hyväk-
symistä. Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset ilmenevät yksityis-
kohtaisesti kaavaselostuksesta.

Lisäksi lautakunta päätti
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 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

 antaa esityksestään perusteluineen ja vuorovaikutusraportista muo-
dostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton 
tehtyihin muistutuksiin.

10.11.2015 Ehdotuksen mukaan

03.11.2015 Pöydälle

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Siv Nordström, arkkitehti, puhelin: 310 37322

siv.nordstrom(a)hel.fi
Pirjo Koivunen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37128

pirjo.koivunen(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi
Riitta Salastie, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37218

riitta.salastie(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 19.01.2016 § 5

HEL 2012-004558 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan 
lausunnon Pitäjänmäen (46ko.) asemakaavan muutoksesta nro 12349:

Asemakaavassa tulee huomioida toimivien pelastustiejärjestelyjen ra-
kentaminen. Pelastustiet on suunniteltava ohjeen: "Helsingin pe-
lastuslaitos, Pelastustien suunnittelu ja toteutus 1.7.2013" mukaisesti. 
Nyt esitetyssä kaavaluonnoksessa Kolkkapojanpolulle suunnitellun pe-
lastustien nostopaikan pituuskaltevuus ylittää ohjeen raja-arvon. 

Kaavassa on myös varmistettava, että nostolava-autoilla on esteetön 
pääsy Kolkkapojanpolun nostopaikalle. Nyt ajoyhteys on suunniteltu 
kevyen liikenteen väyläksi merkittyä reittiä pitkin.

Esittelijä
vs. pelastuskomentaja
Kari Virtanen

Lisätiedot
Markku Holopainen, palomestari, puhelin: 310 30224

markku.holopainen(a)hel.fi



Helsingfors stad Protokoll 8/2016 287 (303)
Stadsfullmäktige

Kaj/13
27.04.2016

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

Yleisten töiden lautakunta 12.01.2016 § 10

HEL 2012-004558 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Asemakaavan muutos mahdollistaa asuinkerrostalojen rakentamisen 
vanhan ostoskeskuksen tilalle osoitteeseen Sulkapolku 3 sekä täyden-
nysrakentamista Pitäjänmäentien ja Turkismiehentien varteen.

Asemakaavan muutoksen ja liikennesuunnitelman toteuttamisesta ai-
heutuu kustannuksia rakennusvirastolle yhteensä noin 500 000 euroa, 
josta Sulkapolun ja Viinenkujan katurakennustöiden osuus on noin 
80 000 euroa ja Pitäjänmäentien muutostöiden osuus noin 420 000 eu-
roa. 

Yleisten töiden lautakunta muistuttaa, että asemakaavojen laatimisen 
yhteydessä on muistettava huolehtia riittävästä lumitilasta sekä tonteilla 
että yleisillä alueilla.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosta nro 12349.

Käsittely

12.01.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos: Lisätään päätösehdotukseen seuraava teksti: 

 "Yleisten töiden lautakunta muistuttaa, että asemakaavojen laatimi-
sen yhteydessä on muistettava huolehtia riittävästä lumitilasta sekä 
tonteilla että yleisillä alueilla."

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko(a)hel.fi
Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 15.12.2015 § 403

HEL 2012-004558 T 10 03 03



Helsingfors stad Protokoll 8/2016 288 (303)
Stadsfullmäktige

Kaj/13
27.04.2016

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

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 25.11.2015

HEL 2012-004558 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 20.11.2015

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
Sulkapolun ympäristön asemakaavan muutosehdotuksesta.  Kau-
punginmuseo on päättänyt antaa seuraavan lausunnon. 

Asemakaavan muutos mahdollistaa kahden uuden asuinkerrostalon ra-
kentamisen Pitäjänmäentien ja Turkismiehentien varteen sekä lisäksi 
1970-luvun liikerakennuksen korvaamisen kahdella uudella asuinker-
rostalolla. Asemakaavan muutoksessa suojellaan korttelin kaksikerrok-
siset 1940-luvun asuinrakennukset siten, että niille muodostetaan 
omat, nykyistä pienemmät tontit ja yhteinen ajoyhteys Sulkapolun kaut-
ta.

Kaupunginmuseon antamat suojelutavoitteet, jotka koskevat Pitäjän-
mäentie 23 ja 25:n kaksikerroksisia asuintaloja, on otettu asemakaa-
vaehdotuksessa hyvin huomioon. Rakennukset on merkitty kaavaehdo-
tukseen sr-2 -merkinnällä, kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaina rakennuksina. Rakennusten kaupunkikuvallinen asema kui-
tenkin muuttuu, kun Pitäjänmäentien varteen rakennetaan kaksi uutta 
nelikerroksista asuinkerrostaloa. Näiden väliin jää avoin piha-alue, jo-
ten Pitäjänmäentie 23 on edelleen nähtävissä Pitäjänmäentieltä päin. 

Kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdo-
tuksesta ja puoltaa sen hyväksymistä.

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 12.5.2015

20.1.2015 Lausunto annettu
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Lisätiedot
Sari Saresto, tutkija, puhelin: +358 9 310 36483

sari.saresto(a)hel.fi

Rakennusvirasto 1.6.2015

HEL 2012-004558 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa 
Sulkapolun ympäristön asemakaavan muutosluonnoksesta (Pitäjänmä-
en 46.ko) 1.6.2015 mennessä.

Alueelle suunnitellaan vanhaa ostoskeskusta korvaavia asuinkerrosta-
loja osoitteeseen Sulkapolku 3 sekä täydennysrakentamista Pitäjänmä-
entien varteen samassa korttelissa.

Tavoitteena on säilyttää yleinen jalankulku- ja pyöräily-yhteys korttelin 
läpi Sulkapolulta Viinenkujalle. Seuraaviin kaavamerkintöihin tulee li-
sätä määräys yleisestä jalankulusta ja pyöräilystä: autopaikkojen kort-
telialue (LPA), alueen osa, joka tulee rakentaa aukiomaiseksi (au) ja 
Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa (pp).

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa -merkintää tulee jatkaa 
LPA-alueen poikki Sulkapolun katualueeseen saakka.

Rakennusviraston yhteyshenkilöt kaavayhteystyössä ovat lisätiedonan-
tajat.

5.2.2015 Lausunto annettu

Lisätiedot
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

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

silja.hurskainen(a)hel.fi
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§ 117
Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2016-005086

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges beslutanderätt

 Motion av ledamoten Seppo Kanerva m.fl. om utveckling av cykel-
säkerheten på vissa ställen i Helsingfors

Stadsfullmäktige beslutade remittera motionen till stadsstyrelsen för be-
redning.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 104, 105, 106, 110, 111, 112, 113 ja 117 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 107, 108 ja 109 §: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 114, 115 ja 116 §: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

104, 105, 106, 110, 111, 112, 113 och 117 § i protokollet.

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

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

2
BESVÄRSANVISNING

107, 108 och 109 § 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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2016 298 (303)
Kaupunginvaltuusto

27.04.2016

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

 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

114, 115 och 116 § 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

Sara Paavolainen
puheenjohtaja
ordförande

Tiina Teppo
pöytäkirjanpitäjä
protokollförare

Pöytäkirja tarkastettu

Protokollet justerat

Laura Rissanen Osku Pajamäki

Marcus Rantala
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Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Dokumentet är elektroniskt undertecknat.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 06.05.2016.

Protokollet har hållits offentligt framlagt på Helsingfors stads registra-
torskontor (Norra esplanaden 11-13) 06.05.2016.

Tiina Teppo
johtava asiantuntija
ledande sakkunnig


