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Kokousaika 08.11.2017 18:00 - 19:06

Kokouspaikka Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu 20

Läsnä

Jäsenet

Kousa, Tuuli kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-

johtaja
Arajärvi, Pentti kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
Vapaavuori, Jan pormestari
Pakarinen, Pia apulaispormestari
Razmyar, Nasima apulaispormestari
Vesikansa, Sanna apulaispormestari
Alametsä, Alviina
Apter, Ted
Arhinmäki, Paavo
Asko-Seljavaara, Sirpa
Borgarsdottir Sandelin, Silja
Chydenius, Jussi
Diarra, Fatim
Donner, Jörn
Ebeling, Mika
Haatainen, Tuula
Hakola, Juha
Halla-aho, Jussi
Hamid, Jasmin
Harjanne, Atte
Heinäluoma, Eveliina
Hernberg, Kaisa
Holopainen, Mari
Honkasalo, Veronika
Jalovaara, Ville
Juva, Kati
Järvinen, Jukka
Kaleva, Atte
Karhuvaara, Arja
Kari, Emma
Kivekäs, Otso
Kivelä, Mai
Koivulaakso, Dan
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Kopra, Pia
Korkkula, Vesa
Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi
Laaksonen, Heimo
Malin, Petra
Meri, Otto
Modig, Silvia
Mohamed, Abdirahim
Moisio, Elina
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija
Månsson, Björn
Niskanen, Dani
Nygård, Mia
Ohisalo, Maria
Pajunen, Jenni
Parpala, Matti
Peltokorpi, Terhi
Pennanen, Petrus
Rantala, Marcus saapui: 18:07, poissa: 386§, 387§
Rantanen, Mari
Rautava, Risto
Rydman, Wille
Said Ahmed, Suldaan
Sazonov, Daniel
Soininvaara, Osmo
Stranius, Leo
Sydänmaa, Johanna
Taipale, Ilkka
Terho, Sampo
Torsti, Pilvi
Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas saapui: 18:03, poissa: 386§
Vanhanen, Reetta
Vepsä, Sinikka
Vuorjoki, Anna
Väyrynen, Paavo
Pasterstein, Dennis varajäsen
Finne-Elonen, Laura varajäsen
Hyttinen, Nuutti varajäsen
Klemetti, Tapio varajäsen
Nuorteva, Johanna varajäsen
Oskala, Hannu varajäsen

saapui: 18:06, poissa: 386§, 387§
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Puska, Pekka varajäsen
Rantanen, Tuomas varajäsen
Rissanen, Laura varajäsen
Ruotsalainen, Nelli varajäsen
Turkkila, Matias varajäsen
Varjokari, Laura varajäsen

Muut

Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Aho, Mikko kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Jolkkonen, Juha sosiaali- ja terveystoimialan toimia-

lajohtaja
Laitio, Tommi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-

taja
Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Malinen, Matti vs. rahoitusjohtaja
Åhlgren, Harry vs. kaupunginlakimies
Summanen, Juha hallintojohtaja
Andersson, Victor kaupunginsihteeri
Backlund, Lotta erityisavustaja
Hyttinen, Hannu kaupunginsihteeri
Kentala, Julianna erityisavustaja
Mickwitz, Leena kaupunginsihteeri
Rimpilä, Katja kaupunginsihteeri
Sairanen, Heikki erityisavustaja
Seppänen, Pirre erityisavustaja
Vallittu, Anja kaupunginsihteeri
Åvall, Laura erityisavustaja
Menna, Lauri johtava asiantuntija
Peltonen, Antti hallintopäällikkö
Villeneuve, Anna kaupunginsihteeri
Katajamäki, Paula tiedottaja
Wallenius, Tuuli tiedottaja
Djupsjö, Stefan ylikielenkääntäjä
Saarinen, Susanna kielenkääntäjä

Puheenjohtaja

Tuuli Kousa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Lauri Menna johtava asiantuntija
386-387 §

Antti Peltonen hallintopäällikkö
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388-397 §
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Tid 08.11.2017 18:00 - 19:06

Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20

Närvarande

Ledamöter

Kousa, Tuuli stadsfullmäktiges ordförande
Bogomoloff, Harry stadsfullmäktiges I vice ordförande
Arajärvi, Pentti stadsfullmäktiges II vice ordförande
Vapaavuori, Jan borgmästare
Pakarinen, Pia biträdande borgmästare
Razmyar, Nasima biträdande borgmästare
Vesikansa, Sanna biträdande borgmästare
Alametsä, Alviina
Apter, Ted
Arhinmäki, Paavo
Asko-Seljavaara, Sirpa
Borgarsdottir Sandelin, Silja
Chydenius, Jussi
Diarra, Fatim
Donner, Jörn
Ebeling, Mika
Haatainen, Tuula
Hakola, Juha
Halla-aho, Jussi
Hamid, Jasmin
Harjanne, Atte
Heinäluoma, Eveliina
Hernberg, Kaisa
Holopainen, Mari
Honkasalo, Veronika
Jalovaara, Ville
Juva, Kati
Järvinen, Jukka
Kaleva, Atte
Karhuvaara, Arja
Kari, Emma
Kivekäs, Otso
Kivelä, Mai
Koivulaakso, Dan
Kopra, Pia
Korkkula, Vesa



Helsingfors stad Protokoll 19/2017
Stadsfullmäktige

08.11.2017

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

Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi
Laaksonen, Heimo
Malin, Petra
Meri, Otto
Modig, Silvia
Mohamed, Abdirahim
Moisio, Elina
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija
Månsson, Björn
Niskanen, Dani
Nygård, Mia
Ohisalo, Maria
Pajunen, Jenni
Parpala, Matti
Peltokorpi, Terhi
Pennanen, Petrus
Rantala, Marcus anlände 18:07, frånvarande: 386§, 

387§
Rantanen, Mari
Rautava, Risto
Rydman, Wille
Said Ahmed, Suldaan
Sazonov, Daniel
Soininvaara, Osmo
Stranius, Leo
Sydänmaa, Johanna
Taipale, Ilkka
Terho, Sampo
Torsti, Pilvi
Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas anlände 18:03, frånvarande: 386§
Vanhanen, Reetta
Vepsä, Sinikka
Vuorjoki, Anna
Väyrynen, Paavo
Pasterstein, Dennis ersättare
Finne-Elonen, Laura ersättare
Hyttinen, Nuutti ersättare
Klemetti, Tapio ersättare
Nuorteva, Johanna ersättare
Oskala, Hannu ersättare

anlände 18:06, frånvarande: 386§, 
387§
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Puska, Pekka ersättare
Rantanen, Tuomas ersättare
Rissanen, Laura ersättare
Ruotsalainen, Nelli ersättare
Turkkila, Matias ersättare
Varjokari, Laura ersättare

Övriga

Sarvilinna, Sami kanslichef
Aho, Mikko sektorchef i stadsmiljösektorn
Jolkkonen, Juha sektorchef i social- och hälsovårds-

sektorn
Laitio, Tommi sektorchef i kultur- och fritidssektorn
Pohjolainen, Liisa sektorchef i fostrans- och utbild-

ningssektorn
Malinen, Matti stf. finansdirektör
Åhlgren, Harry stf. stadsjurist
Summanen, Juha förvaltningsdirektör
Andersson, Victor stadssekreterare
Backlund, Lotta specialmedarbetare
Hyttinen, Hannu stadssekreterare
Kentala, Julianna specialmedarbetare
Mickwitz, Leena stadssekreterare
Rimpilä, Katja stadssekreterare
Sairanen, Heikki specialmedarbetare
Seppänen, Pirre specialmedarbetare
Vallittu, Anja stadssekreterare
Åvall, Laura specialmedarbetare
Menna, Lauri ledande sakkunnig
Peltonen, Antti förvaltningschef
Villeneuve, Anna stadssekreterare
Katajamäki, Paula informatör
Wallenius, Tuuli informatör
Djupsjö, Stefan övertranslator
Saarinen, Susanna translator

Ordförande

Tuuli Kousa stadsfullmäktiges ordförande

Protokollförare

Lauri Menna ledande sakkunnig
386-387 §

Antti Peltonen förvaltningschef
388-397 §
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§ Asia

386 Asia/1 Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

387 Asia/2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Val av protokolljusterare

388 Asia/3 Kyselytunti
Frågestund

389 Asia/4 Kaupunginvaltuuston kokousajat vuonna 2018
Stadsfullmäktiges sammanträden år 2018

390 Asia/5 Muutoksia kaupunginvaltuuston kokoonpanossa
Ändring i stadsfullmäktiges sammansättning

391 Asia/6 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan varajäsenen valinta
Val av ersättare i fostrans- och utbildningsnämnden

392 Asia/7 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston jäsenen, kulttuuri-
jaoston varajäsenen ja liikuntajaoston varajäsenen valinta
Val av ledamot i kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion, ersätta-
re i kultursektionen och ersättare i idrottssektionen

393 Asia/8 Käräjäoikeuden lautamiesten valinta
Val av nämndemän vid tingsrätten

394 Asia/9 Poliisin neuvottelukunnan varajäsenen valinta
Val av suppleant i delegationen för polisen

395 Asia/10 Kalasataman keskus 2:n asemakaavan muuttaminen (nro 12438)
Detaljplaneändring för Fiskehamnens centrum 2 (nr 12438)

396 Asia/11 Oulunkylän Käskynhaltijantien ympäristön asemakaava ja asemakaa-
van muuttaminen (nro 12445)
Detaljplan och detaljplaneändring för området vid Ståthållarvägen i 
Åggelby (nr 12445)

397 Asia/12 Kokouksessa jätetyt aloitteet
Motioner inlämnade vid sammanträdet
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§ 386
Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja pää-
tösvaltaiseksi.

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 hallintosäännön edellyttämässä järjestyksessä. Toi-
mitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuute-
tuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että ko-
kous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 

Liitteet

1 Läsnäololista

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän ti-
lalleen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä toteaa ko-
kouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 387
Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuute-
tut Silvia Modig ja Björn Månsson sekä varalle valtuutetut Atte Harjan-
ne ja Eveliina Heinäluoma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua 
ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 388
Kyselytunti

Päätös

Kyselytunnilla oli esillä valtuutettu Atte Harjanteen kysymys aiheesta 
yhteistyö yliopistojen, korkeakoulujen ja opiskelijaverkosto kanssa sekä 
valtuutettu Petra Malinin kysymys aiheesta palveluiden järjestäminen 
erityisen tuen tarpeessa oleville lapsille.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto järjestää kyselytunnin.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 389
Kaupunginvaltuuston kokousajat vuonna 2018

HEL 2017-010470 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti pitää kokouksensa vuonna 2018 seuraavas-
ti:

nro viikko päivä klo  
1 3 17.1.2018 18  
2 5 31.1.2018 18 kyselytunti
3 7 14.2.2018 18 aloitekäsittely
4 9 28.2.2018 18 kyselytunti
5 11 14.3.2018 18  
6 13 28.3.2018 18  
7 15 11.4.2018 18 kyselytunti
8 17 25.4.2018 18  
9 20 16.5.2018 18 aloitekäsittely
10 22 30.5.2018 18 kyselytunti
11 24 13.6.2018 18  
12 25 20.6.2018 16 tilinpäätös
13 35 29.8.2018 18  
14 37 12.9.2018 18 kyselytunti
15 39 26.9.2018 18 aloitekäsittely
16 41 10.10.2018 18 kyselytunti
17 43 24.10.2018 18  
18 45 7.11.2018 18 kyselytunti
19 46 14.11.2018 16 talousarvio
20 48 28.11.2018 18 talousarvio, aloitekäsittely
21 50 12.12.2018 16  

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot
Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

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

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 94 §:n 1 momentin mukaan valtuusto kokoontuu 
päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja kat-
soo sen tarpeelliseksi. Saman pykälän 2 momentin mukaan valtuusto 
on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan 
valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. 

Puheenjohtaja voi hallintosäännön 29 luvun 2 §:n 3 momentin mukaan 
peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä 
kokouspäivänä asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn
vuoksi. Muutoksista ilmoitetaan vähintään viikkoa ennen kokousta.

Kaupunginvaltuuston kokouskutsu lähetetään sähköisesti neljä päivää 
ennen kokousta, samalla julkaistaan kokouksen esityslista yleisessä 
tietoverkossa.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjei-
neen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävä-
nä yleisessä tietoverkossa kuntalain 140 §:n mukaisesti.

Lisätiedot
Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

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

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 390
Muutoksia kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

HEL 2017-010628 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto myönsi Kukka Eskolalle eron varavaltuutetun luot-
tamustoimesta.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta he-
ti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainittu Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kukka Eskola (FP) on 27.9.2017 pyytänyt eroa varavaltuutetun luotta-
mustoimesta. Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luotta-
mustoimesta voi erota pätevästä syystä. Valtuusto myöntää eron val-
tuutetulle ja varavaltuutetulle.

Kuntalain 17 §:n mukaan valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokai-
sen kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan en-
simmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin val-
tuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Varavaltuutettujen määrä jää näin 
ollen vajaaksi.
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Vaalilain (714/1998) 93 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on 
valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettu-
ja, jos varavaltuutettujen määrä jää valtuuston toimikauden aikana va-
jaaksi. Keskusvaalilautakunta kokoontuu valtuuston kokouksen jälkeen 
seuraavan kerran 30.11.2017.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainittu Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Keskusvaalilautakunta
Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.10.2017 § 921

HEL 2017-010628 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto myöntää Kukka Eskolalle eron varavaltuutetun 
luottamustoimesta.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
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§ 391
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan varajäsenen valinta

HEL 2017-002997 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto 

 myönsi Terhi Mäelle eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan varajä-
senen luottamustoimesta ja

 valitsi Nina Casténin varajäseneksi (Ville Jalovaaran henkilökohtai-
nen varajäsen) kasvatus- ja koulutuslautakuntaan vuoden 2021 tou-
kokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta 
heti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eropyyntö 4.10.2017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Terhi Mäen (SDP) 7.6.2017 (§ 264) varajä-
seneksi kasvatus- ja koulutuslautakuntaan vuonna 2017 alkavaksi toi-
mikaudeksi. Terhi Mäki pyytää 4.10.2017 eroa kasvatus- ja koulutus-
lautakunnan varajäsen luottamustoimesta.
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Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi 
erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön 
valinnut toimielin.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toi-
mikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan hen-
kilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukaisesti.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, 
joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on val-
tuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä 
hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eropyyntö 4.10.2017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
Taloushallintopalvelu

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.10.2017 § 920

HEL 2017-002997 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää
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 myöntää Terhi Mäelle eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan vara-
jäsenen luottamustoimesta ja

 valita Nina Castén varajäseneksi (Ville Jalovaaran henkilökohtainen 
varajäsen) kasvatus- ja koulutuslautakuntaan vuoden 2021 touko-
kuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

Käsittely

23.10.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää Tomi Sevanderin ehdo-
tuksesta, että kasvatus- ja koulutuslautakunnan varajäseneksi valitaan 
Nina Castén.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi
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§ 392
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston jäsenen, kult-
tuurijaoston varajäsenen ja liikuntajaoston varajäsenen valinta

HEL 2017-010630 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto 

 myönsi Kukka Eskolalle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
nuorisojaoston jäsenen luottamustoimesta ja

 valitsi Pazilaiti Simayijiangin jäseneksi ja Tintti Laihon hänen henki-
lökohtaiseksi varajäsenekseen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
nuorisojaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimi-
kaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto 

 myönsi Tuomo Valokaiselle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakun-
nan kulttuurijaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

 valitsi Tuomas Finnen varajäseneksi (Elisa Gebhardin henkilökoh-
tainen varajäsen) kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaos-
toon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Lisäksi kaupunginvaltuusto 

 myönsi Sanna-Mari Oraselle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakun-
nan liikuntajaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

 valitsi Pirjo Kivistön varajäseneksi (Jukka Järvisen henkilökohtainen 
varajäsen) kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaostoon vuo-
den 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Vielä kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta 
heti.

Käsittely

Valtuutettu Nelli Ruotsalainen ehdotti Tintti Laihoa kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan nuorisojaostoon Pazilaiti Simayijiangin henkilökohtai-
seksi varajäseneksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi
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Liitteet

1 Eronpyyntö 27.9.2017
2 Eronpyyntö 29.9.2017
3 Eronpyyntö 2.10.2017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto 

 myöntää Kukka Eskolalle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
nuorisojaoston jäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee Pazilaiti Simayijiangin jäseneksi ja ___________ hänen 
henkilökohtaiseksi varajäsenekseen kulttuuri- ja vapaa-aikalauta-
kunnan nuorisojaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päätty-
väksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto 

 myöntää Tuomo Valokaiselle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakun-
nan kulttuurijaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee Tuomas Finnen varajäseneksi (Elisa Gebhardin henkilökoh-
tainen varajäsen) kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaos-
toon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Lisäksi kaupunginvaltuusto 

 myöntää Sanna-Mari Oraselle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakun-
nan liikuntajaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee Pirjo Kivistön varajäseneksi (Jukka Järvisen henkilökohtai-
nen varajäsen) kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaostoon 
vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Vielä kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta 
heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Kukka Eskolan (FP) 7.6.2017 (§ 275) jäse-
neksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaostoon vuonna 2017 
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alkavaksi toimikaudeksi. Kukka Eskola pyytää 27.9.2017 eroa kulttuuri- 
ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston jäsenen luottamustoimesta.

Kaupunginvaltuusto valitsi Tuomo Valokaisen (SDP) 7.6.2017 (§ 273) 
varajäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaostoon 
vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Tuomo Valokainen pyytää 
29.9.2017 eroa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaoston va-
rajäsenen luottamustoimesta.

Kaupunginvaltuusto valitsi Sanna-Mari Orasen (SDP) 7.6.2017 (§ 274) 
varajäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaostoon 
vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Sanna-Mari Oranen pyytää 
2.10.2017 eroa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston va-
rajäsenen luottamustoimesta.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi 
erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön 
valinnut toimielin.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toi-
mikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan hen-
kilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukaisesti.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, 
joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on val-
tuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä 
hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 27.9.2017
2 Eronpyyntö 29.9.2017
3 Eronpyyntö 2.10.2017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
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Tiedoksi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto
Taloushallintopalvelu

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.10.2017 § 919

HEL 2017-010630 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

 myöntää Kukka Eskolalle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
nuorisojaoston jäsenen luottamustoimesta ja

 valita Pazilaiti Simayijiang jäseneksi ja ___________ hänen henki-
lökohtaiseksi varajäsenekseen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
nuorisojaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimi-
kaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättää

 myöntää Tuomo Valokaiselle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakun-
nan kulttuurijaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

 valita Tuomas Finne varajäseneksi (Elisa Gebhardin henkilökohtai-
nen varajäsen) kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaostoon 
vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää

 myöntää Sanna-Mari Oraselle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakun-
nan liikuntajaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

 valita Pirjo Kivistö varajäseneksi (Jukka Järvisen henkilökohtainen 
varajäsen) kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaostoon vuo-
den 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Vielä kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta 
heti.

Käsittely



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2017 16 (149)
Kaupunginvaltuusto

Asia/7
08.11.2017

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

23.10.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää Tomi Sevanderin ehdo-
tuksesta, että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varajäseneksi vali-
taan Tuomas Finne.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi
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§ 393
Käräjäoikeuden lautamiesten valinta

HEL 2017-009925 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginvaltuusto

 myönsi Mervi Juuriselle eron käräjäoikeuden lautamiehen luotta-
mustoimesta ja

 valitsi Tiina Hyvösen käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 
toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto

 myönsi Nina Hirvikankaalle eron käräjäoikeuden lautamiehen luotta-
mustoimesta ja

 valitsi Jonna Temosen käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 
toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta 
heti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 20.9.2017
2 Eronpyyntö 26.9.2017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi 21.6.2017 (294 §) Mervi Juurisen (Vas.) kä-
räjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 toukokuun lopussa päätty-
väksi toimikaudeksi. Mervi Juurinen pyytää 20.9.2017 eroa käräjäoi-
keuden lautamiehen luottamustoimesta.

Kaupunginvaltuusto valitsi 21.6.2017 (294 §) Nina Hirvikankaan (Kok.) 
käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 toukokuun lopussa päätty-
väksi toimikaudeksi. Nina Hirvikangas pyytää 26.9.2017 eroa käräjäoi-
keuden lautamiehen luottamustoimesta.

Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain (675/2016) mukaan valtuus-
to valitsee käräjäoikeuden lautamiehet valtuuston toimikautta vastaa-
vaksi ajaksi. Käräjäoikeuden lautamiehestä on soveltuvin osin voimas-
sa, mitä kunnan luottamushenkilöstä säädetään.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi 
erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön 
valinnut toimielin. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamus-
toimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushen-
kilö.

Käräjäoikeuden lautamieheksi valittavan tulee täyttää käräjäoikeuden 
lautamiehistä annetun lain 2 §:n mukaiset kelpoisuusvaatimukset.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 20.9.2017
2 Eronpyyntö 26.9.2017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria
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Kaupunginhallitus 23.10.2017 § 918

HEL 2017-009925 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Mervi Juuriselle eron käräjäoikeuden lautamiehen luotta-
mustoimesta ja

 valitsee Tiina Hyvösen käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 
toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto

 myöntää Nina Hirvikankaalle eron käräjäoikeuden lautamiehen luot-
tamustoimesta ja

 valitsee Jonna Temosen käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 
2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

Käsittely

23.10.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää Wille Rydmanin ehdotuk-
sesta, että käräjäoikeuden lautamieheksi valitaan Jonna Temonen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi
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§ 394
Poliisin neuvottelukunnan varajäsenen valinta

HEL 2017-003847 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto 

 myönsi Sara Henrikssonille eron poliisin neuvottelukunnan varajä-
senen luottamustoimesta ja

 valitsi Lotta Rosenqvistin varajäseneksi (Ville Kohvakan henkilökoh-
tainen varajäsen) poliisin neuvottelukuntaan vuoden 2021 touko-
kuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta 
heti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Henriksson Sara, eronpyyntö Poliisin neuvottelukunnasta 6.10.2017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin poliisilaitos Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Sara Henrikssonin (RKP) 7.6.2017 (§ 278) 
varajäseneksi poliisin neuvottelukuntaan vuonna 2017 alkavaksi toimi-
kaudeksi. Sara Henriksson pyytää 6.10.2017 eroa poliisin neuvottelu-
kunnan varajäsenen luottamustoimesta ulkomaille muuton vuoksi.
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Poliisin hallinnosta annetun asetuksen (158/1996) 13 §:n mukaan kau-
punginvaltuusto valitsee neuvottelukunnan jäsenet toimikaudekseen.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi 
erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön 
valinnut toimielin. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamus-
toimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushen-
kilö.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, 
joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on val-
tuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä 
hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Henriksson Sara, eronpyyntö Poliisin neuvottelukunnasta 6.10.2017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin poliisilaitos Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 30.10.2017 § 964

HEL 2017-003847 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

 myöntää Sara Henrikssonille eron poliisin neuvottelukunnan varajä-
senen luottamustoimesta ja
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 valita Lotta Rosenqvist varajäseneksi (Ville Kohvakan henkilökohtai-
nen varajäsen) poliisin neuvottelukuntaan vuoden 2021 toukokuun 
lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi
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§ 395
Kalasataman keskus 2:n asemakaavan muuttaminen (nro 12438)

HEL 2016-006416 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 
10593, korttelin 10620 tontin 6 ja korttelin 10621 tontin 6 sekä katua-
lueiden asemakaavan muutoksen 28.2.2017 päivätyn ja 22.8.2017 
muutetun piirustuksen numero 12438 mukaisena ja asemakaavaselos-
tuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12438 kartta, päivätty 28.2.2017, muutet-
tu 22.8.2017

2 Asemakaavan muutoksen nro 12438 selostus, päivätty 28.2.2017, muu-
tettu 22.8.2017

3 Vuorovaikutusraportti 28.2.2017, täydennetty 22.8.2017
4 Osa päätöshistoriaa

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

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä
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Helen Sähköverkko Oy
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
(Tukes), Helsinki

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos koskee kahta Kalastaman keskuksen tornia se-
kä keskuksen länsipuolella sijaitsevaa korttelia ja katualueita. Kaavarat-
kaisu mahdollistaa tornien käyttötarkoituksen muuttamisen ja hotellin 
rakentamisen keskuksen länsipuolella olevaan kortteliin. Lisäksi kaava-
ratkaisu mahdollistaa Lautatarhankadun muuttamisen jalankulku- ja 
pyöräilykaduksi sekä Festarikujan rakentamisen.

Voimassa olevassa asemakaavassa toimistotorniksi määritelty torni 
muutetaan asuinkäyttöön ja hotellitorni muutetaan toimiston ja huoneis-
tohotellin tarpeisiin. Nykyinen toimitilakortteli muutetaan hotelliraken-
nusten korttelialueeksi ja mahdollistetaan arkkitehtikilpailun voittaneen 
ehdotuksen toteuttaminen kortteliin. Keskuksen läheisyydessä olevaa 
jalankulun ja pyöräilyn ympäristöä kehitetään.

Uutta asuntokerrosalaa on 10 930 k-m². Asukasmäärän lisäys on noin 
240 asukasta.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oi-
keusvaikutteisen osayleiskaavan mukainen. Kaavaratkaisu on myös 
Helsingin uuden yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) tavoittei-
den mukainen.

Alue sijoittuu rakentuvan Kalasataman keskiöön. Alueella on tällä het-
kellä Kalasataman keskuksen työmaa, metroasema, Lautatarhankatu, 
Junatie sekä Sörnäisten rantatieltä johtavaa luiskaa penkereineen. 
Joukkoliikenneyhteydet ovat erinomaiset.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 2013–2014) ja 
niissä alue on merkitty hotellirakennusten ja toimistorakennusten kort-
telialueeksi sekä katualueeksi. 

Asemakaavan toteuttaminen ei edellytä varsinaisia kynnysinvestointeja 
kaupungilta. Nykyisille katualueille tehtävät muutokset Lautatarhanka-
dulla ajoneuvoliikenteestä pyöräilyn ja jalankulun käyttöön voidaan to-
teuttaa erillisenä kokonaisuutenaan, mikäli pyritään laatutason nostami-
seen. Festarikujan alikulkutunneli voidaan toteuttaa asemakaavasta 
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riippumattomana erillisenä hankkeena. Festarikujasta on laadittu enti-
sessä rakennusvirastossa hankesuunnitelma ja asiaa on aiemmin käsi-
telty yleisten töiden lautakunnassa. 

Kaupunki saa tuloja tonttien myymisestä. Tonttien 10620/6 ja 10621/6 
(tornit 7 ja 8) määräosien myymisestä on aiemmin sovittu Kalasataman 
keskuksen toteutussopimuksessa, ja käyttötarkoituksen muutoksesta 
aiheutuvia mahdollisia kauppahinnantarkistuksia käsitellään erikseen. 
Korttelin 10593 tontista on tehty suunnitteluvaraus ja sen luovutuseh-
doista sovitaan erikseen.

Suunnittelun  vaiheet ja vuorovaikutus

Helsingin kaupunki omistaa katualueet ja suunnitellun hotellitontin kort-
telin 10593. Kalasataman keskuksen korttelialueet ovat osittain kau-
pungin ja osittain yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hake-
muksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kans-
sa.

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

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 7.4.–8.5.2017. Kaavaehdo-
tuksesta ei tehty muistutuksia.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kun-
tayhtymän (HSY), turvallisuus- ja kemikaaliviraston, liikenneliikelaitok-
sen, kaupunginmuseon, kiinteistölautakunnan, pelastuslautakunnan ja 
yleisten töiden lautakunnan lausunnot.

HSY:n lausunto kohdistui vesihuollon järjestämiseen alueella.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston lausunto kohdistui alueen läheisyy-
dessä sijaitseviin, vaaralliseksi luokiteltaviin, kemikaaleja varastoiviin ja 
käsitteleviin kohteisiin.

Liikenneliikelaitoksen lausunto kohdistui raideliikenteen häiriöttömyy-
den ja toimintavarmuuden turvaamiseen.

Kaupunginmuseon lausunto kohdistui Suvilahden saavutettavuuteen 
sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen rakennuskantaan.

Kiinteistölautakunnan lausunto kohdistui huoneistohotellin kaavamää-
räyksiin.
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Pelastuslautakunnan lausunto kohdistui hälytysajoyhteyksiin, hotellin 
paloturvallisuuteen ja pelastuslaitoksen operatiivisen toimintakyvyn 
mahdollistamiseen.

Yleisten töiden lautakunnan lausunto kohdistui kaavasta kaupungille ai-
heutuviin investointeihin.

Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa. Helen Sähköverkko Oy 
ja ympäristökeskus ilmoittivat, ettei niillä ole lausuttavaa.

Lausunnot ilmenevät kokonaisuudessaan päätöshistoriasta ja niiden 
referaatit sekä niihin annetut vastineet ovat vuorovaikutusraportissa (lii-
te 3).

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet huo-
mioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin. Kaavaehdotukseen on tehty 
muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta kaavaehdotuksen sisältöä, 
joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Kalasataman keskuksen toteuttamisesta on laadittu erillinen toteutus-
sopimus alueen rakennuttajan ja Helsingin kaupungin kesken, joten 
maankäyttösopimusmenettelylle ei ole tarvetta.

Päätösehdotus on kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kau-
punkirakenne -palvelukokonaisuuden asemakaavoituspalvelun tarkiste-
tun esityksen mukainen.

Kaupunginhallitus esitti kaavan muuttamista kaupunginvaltuustolle 
2.10.2017 (889 §), mutta perui esityksensä 9.10.2017, sillä esityslistan 
liitteinä olleet kartta ja selostus eivät olleet kaupunkiympäristön toimia-
lan maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden asemakaa-
voituspalvelun tarkistetun esityksen mukaiset. Esityslistan liitteiksi oli 
jäänyt nähtävilläolovaiheen kartta ja selostus. Kaupunginhallitus esittää 
nyt valtuustolle kaavan muuttamista ajantasaisella kartalla ja selostuk-
sella.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12438 kartta, päivätty 28.2.2017, muutet-
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tu 22.8.2017
2 Asemakaavan muutoksen nro 12438 selostus, päivätty 28.2.2017, muu-

tettu 22.8.2017
3 Vuorovaikutusraportti 28.2.2017, täydennetty 22.8.2017
4 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva 28.2.2017

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

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä
Helen Sähköverkko Oy
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
(Tukes), Helsinki

Tiedoksi

Kaupunginmuseo
Kaupunkiympäristölautakunta
Liikenneliikelaitoksen johtokunta
Pelastuslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.10.2017 § 922

HEL 2016-006416 T 10 03 03

Päätös
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Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 
10593, korttelin 10620 tontin 6 ja korttelin 10621 tontin 6 sekä katua-
lueiden asemakaavan muutoksen 28.2.2017 päivätyn ja 22.8.2017 
muutetun piirustuksen numero 12438 mukaisena ja asemakaavaselos-
tuksesta ilmenevin perustein.

09.10.2017 Ehdotuksen mukaan

02.10.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 11.10.2017 § 375

HEL 2016-006416 T 10 03 03

Päätös

Asia poistettiin esityslistalta kaupunginhallituksen peruutettua ehdotuk-
sensa kaupunginvaltuustolle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus 
Asemakaavoitus 22.8.2017

HEL 2016-006416 T 10 03 03

Hankenumero 2123_6
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Asemakaavoituspalvelu on tarkistanut 28.2.2017 päivättyä 10. kaupun-
ginosan (Sörnäinen) korttelin 10593, korttelin 10620 tontin 6 ja korttelin 
10621 tontin 6 sekä katualueiden asemakaavan muutosehdotusta nro 
12438. Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset ilmenevät yksityiskohtai-
sesti liitteestä ja kaavaselostuksesta.

Asemakaavoituspalvelun mielestä kaavaehdotukseen tehdyt muutokset 
eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen 
nähtäville. Muutoksista on neuvoteltu asianomaisten hallintokuntien 
kanssa ja niitä, joiden etua muutokset koskevat, on kuultu erikseen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Kalastaman keskuksen 
kahta tornia, keskuksen länsipuolella sijaitsevia yhtä korttelia ja katua-
lueita. Kaavaratkaisu mahdollistaa Kalasataman keskuksen kahden tor-
nin käyttötarkoituksen muutoksen ja hotellin rakentamisen keskuksen 
länsipuolella olevaan kortteliin. Lisäksi kaavaratkaisu mahdollistaa Lau-
tatarhankadun muuttamisen jalankulku- ja pyöräilykaduksi sekä Festa-
rikujan rakentamisen.

Tavoitteena on Kalasataman keskuksen kahden tornin käyttötarkoituk-
sen muuttaminen siten, että toimistotorni muutetaan asuinkäyttöön ja 
hotellitorni muutetaan toimiston ja huoneistohotellin tarpeisiin. Nykyinen 
toimitilakortteli muutetaan hotellirakennusten korttelialueeksi ja mahdol-
listetaan arkkitehtikilpailun voittaneen ehdotuksen toteuttaminen kortte-
liin. Keskuksen läheisyydessä jalankulun ja pyöräilyn ympäristöä kehi-
tetään.

Uutta asuntokerrosalaa on 10 930 k-m2. Asukasmäärän lisäys on noin 
240 asukasta. 

Kaavaratkaisu edistää Kalasataman keskuksen sekä viihtyisän ja suju-
van jalankulkuympäristön toteutumista.

Helsingin kaupunki omistaa katualueet ja suunnitellun hotellitontin kort-
telin 10593. Kalasataman keskuksen korttelialueet ovat osittain kau-
pungin ja osittain yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hake-
muksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kans-
sa. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti asettaa kaavaehdotuksen nähtä-
ville. Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin lausunnot. 
Esitetyt huomautukset kohdistuivat alueen läheisyydessä sijaitseviin 
vaaralliseksi luokiteltaviin kemikaaleja varastoiviin ja käsitteleviin koh-
teisiin, kaupungille aiheutuviin investointeihin, hälytysajoyhteyksiin, ho-
tellin paloturvallisuuteen ja pelastuslaitoksen operatiivisen toimintaky-
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vyn mahdollistamiseen, huoneistohotellin kaavamääräyksiin, Suvilah-
den saavutettavuuteen sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ra-
kennuskantaan, raideliikenteen häiriöttömyyden ja toimintavarmuuden 
turvaamiseen. Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty 
yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. 

Muistutuksia ei esitetty.

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oi-
keusvaikutteisen osayleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin 
strategisten tavoitteiden toteutumista. 

Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin uuden yleiskaavan tavoitteiden 
mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alue sijoittuu rakentuvan Kalasataman keskiöön. Alueella on tällä het-
kellä Kalasataman keskuksen työmaa, metroasema, Lautatarhankatu, 
Junatie sekä Sörnäisten rantatieltä johtavaa luiskaa penkereineen. 
Joukkoliikenneyhteydet ovat erinomaiset Kalasataman metroaseman 
takia. 

Alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 2013–2014) ja 
niissä alue on merkitty hotellirakennusten ja toimistorakennusten kort-
telialueeksi sekä katualueeksi. Kalasataman keskuksen maanalaisessa 
asemakaavassa alue on osoitettu yleisen pysäköintilaitoksen ja väes-
tönsuojelun tiloille. 

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 päätti 28.2.2017 asettaa kaavaehdotuk-
sen nähtäville. Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 7.4.–8.5.2017.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia. 

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta:

• Helen Sähköverkko Oy
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• Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 

• Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL)

• kaupunginmuseo

• kiinteistölautakunta

• pelastuslautakunta

• yleisten töiden lautakunta

• ympäristökeskus

• Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston lausunto kohdistui alueen läheisyy-
dessä sijaitseviin vaaralliseksi luokiteltaviin kemikaaleja varastoiviin ja 
käsitteleviin kohteisiin. Yleisten töiden lautakunnan lausunto kohdistui 
kaavasta kaupungille aiheutuviin investointeihin. Pelastuslautakunnan 
lausunto kohdistui hälytysajoyhteyksiin, hotellin paloturvallisuuteen ja 
pelastuslaitoksen operatiivisen toimintakyvyn mahdollistamiseen. Kiin-
teistölautakunnan lausunto kohdistui huoneistohotellin kaavamääräyk-
siin. Kaupunginmuseon lausunto kohdistui Suvilahden saavutettavuu-
teen sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen rakennuskantaan. Hel-
singin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen (HKL) lausunto kohdistui 
raideliikenteen häiriöttömyyden ja toimintavarmuuden turvaamiseen. 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) lausunto 
kohdistui vesihuollon järjestämiseen alueella.

Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa.

Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen Sähköverkko 
Oy ja ympäristökeskus. 

Rakennusvalvontavirasto ei vastannut lausuntopyyntöön. Kaavaehdo-
tuksesta on neuvoteltu rakennusvalvontaviraston kanssa erillisin neu-
votteluin. 

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet huo-
mioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin. Kaavaehdotukseen on tehty 
muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta kaavaehdotuksen sisältöä. 
Vastineet lausuntoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa. 

Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset on esitetty yksityiskohtaisesti liit-
teessä ja kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Kaavaselostusta on 
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täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden, asemakaavan kuvauk-
sen sekä liitteenä olevan seurantalomakkeen osalta.

Vuorovaikutusraportti on liitteenä.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Asemakaavan ja sen mukaisten käyttötarkoituksen muutosten toteutta-
minen ei edellytä varsinaisia kynnysinvestointeja kaupungilta. Nykyisille 
katualueille tehtävät muutokset lautatarhankadulla ajoneuvoliikenteestä 
pyöräilyn ja jalankulun käyttöön voidaan toteuttaa erillisenä kokonai-
suutenaan, mikäli pyritään laatutason nostamiseen. Asemakaavamuu-
tosalueella sijaitseva Festarikujan alikulkutunneli voidaan toteuttaa ase-
makaavasta riippumattomana erillisenä hankkeena. Festarikujasta on 
laadittu rakennusvirastossa hankesuunnitelma ja asiaa on aiemmin kä-
sitelty yleisten töiden lautakunnassa.

Kaupunki saa tuloja tonttien myymisestä. Tonttien 10620/6 ja 10621/6 
(tornit 7 ja 8) määräosien myymisestä on aiemmin sovittu Kalasataman 
keskuksen toteutussopimuksessa ja käyttötarkoituksen muutoksesta ai-
heutuvia mahdollisia kauppahinnantarkistuksia käsitellään erikseen. 
Korttelin 10593 tontista on tehty suunnitteluvaraus ja sen luovutuseh-
doista sovitaan erikseen.

Jatkotoimenpiteet

Kalasataman keskuksen toteuttamisesta on laadittu erillinen toteutus-
sopimus alueen rakennuttajan ja Helsingin kaupungin kesken, joten 
kaupunginhallituksen 9.6.2014 (§ 685) tekemän päätöksen mukaiselle 
maankäyttösopimusmenettelylle ei ole tarvetta.

Lisätiedot
Salla Hoppu, arkkitehti, puhelin: 310 37240

salla.hoppu(a)hel.fi
Tuomas Hakala, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37205

tuomas.hakala(a)hel.fi
Riikka Österlund, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37312

riikka.osterlund(a)hel.fi
Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37250

kaarina.laakso(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 13.07.2017 § 2
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HEL 2016-006416 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12438 pohjakartan 
kaupunginosassa 10 Sörnäinen. Pohjakartta täyttää Maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on val-
mistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12438
Kaupunginosa: 10 Sörnäinen
Kartoituksen työnumero: 35/2016
Pohjakartta valmistunut: 5.9.2016
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Lisätiedot
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Infra- ja kalustoyksikkö 9.5.2017

HEL 2016-006416 T 10 03 03

Liikennelaitos toteaa asiasta seuraavaa:

Kaavoitus-, suunnittelu- ja toteuttamistyössä on kuitenkin huomioitava 
seuraavat asiat:

 Asemakaavan muuttaminen nykyisestä ja suunnittelualueella suori-
tettavissa korjaus- ja uudisrakentamishankkeissa tulee ottaa huo-
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mioon metro- ja raitioliikenteen kiskojen läheisyys ja siitä mahdolli-
sesti aiheutuvat melu- ja tärinähaitat.

 Pysäköintialueen perustusten tekeminen ei saa aiheuttaa metrora-
dalla penkereen tai muiden rakenteiden sortumia.

 Työnaikaiset ja valmiit rakennelmat eivät saa tukkia metron nykyisiä 
huolto-, hätäpoistumis- ja palokunnan hyökkäysteitä (jos sellaisia 
alueella on).

 Kaikenlainen rakentaminen (lyöntipaalutus, ampuminen jne.) ei saa 
häiritä metroliikennettä.

 Rakentamisen yhteydessä mahdollisesti tapahtuvien räjäytysten ja 
louhimisen yhteydessä on huomioitava niiden turvallinen suunnitte-
lu, koskien olemassa olevia rataliikenteen yhteydessä olevia raken-
nelmia ja tiloja. HKL:n tuleva ohjeistus ”Metroradan vieressä tapah-
tuva rakentaminen” pitää huomioida uudis- ja korjausrakentamisen 
yhteydessä.

 Rakennusten ja Kalasataman kokonaisvalaistussuunnitelmassa on 
huomioitava raitioliikenteen kuljettajien näkökyvyn turvaaminen 
suunnitelmaa tehdessä.

 Lautatarhankadun päässä olevan metro- ja sähkönsyöttöaseman 
yhteyteen on sallittava ja järjestettävä metroliikenteen tarvitseman 
huoltoauton kulku ja pysäköintipaikka.

 Lautatarhankadun päässä olevan metroaseman yhteyteen on sallit-
tava ja järjestettävä metroliikenteen tarvitseman jäteauton kulku ja 
pysäköintipaikka, ellei metroaseman jätepistettä voida sijoittaa toi-
seen paikkaan.

 Metroaseman kattorakenteisiin mahdollisesti kertyvän lumikuorman 
turvallinen poistamisen ja siihen tarvittava tila on huomioitava met-
roaseman ympäristössä.

Jos edellä mainittuja ei pystytä takaamaan, suunnittelun ja rakentami-
sen tulee edetä vuorovaikutuksessa liikennelaitoksen edustajien kans-
sa.

Lisätiedot
Jouni Ikonen, isännöitsijä, puhelin: 35889

jouni.ikonen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 5.5.2017

HEL 2016-006416 T 10 03 03
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Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt Helsingin kaupunginmuseolta 
lausuntoa koskien Kalasataman keskus 2 -asemakaavaehdotusta. Hel-
singin kaupunginmuseo tarkastelee asiaa perustehtävänsä mukaisesti 
kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja lausuu kantanaan seu-
raavaa.

Asemakaavan muutos koskee korttelia 10593, korttelin 10620 tonttia 6, 
korttelin 10621 tonttia 6 sekä katualueita. Kaavaratkaisu koskee Kala-
sataman keskuksen kahta tornia, keskuksen länsipuolella sijaitsevaa 
yhtä korttelia sekä katualueita. Kaavaratkaisu mahdollistaa Kalasata-
man keskuksen kahden tornin käyttötarkoituksen muutoksen ja hotellin 
rakentamisen keskuksen länsipuolella olevaan kortteliin. Lisäksi kaava-
ratkaisu mahdollistaa Lautatarhankadun muuttamisen jalankulku- ja 
pyöräilykaduksi sekä Festarikujan rakentamisen Junatien alle yhdistä-
mään Suvilahden ja Tukkutorin alueita toisiinsa. 

Kaavatilanne

Ympäristöministeriön vuonna 2008 vahvistamassa Uudenmaan maa-
kuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta. Vuonna 
2014 vahvistetussa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa suunnitte-
lualue on keskustatoimintojen aluetta sekä tiivistettävää aluetta. Helsin-
gin yleiskaavan 2002 mukaan suunnittelualue on pääosin keskustatoi-
mintojen aluetta, Suvilahden alue on merkitty hallinnon ja julkisten pal-
velujen alueeksi joka on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja 
maisemakulttuurin kannalta merkittävä alue, jota tulee kehittää siten, 
että alueen arvot ja ominaisuudet säilyvät. Helsingin uudessa vahvista-
mattomassa yleiskaavassa alue on liike- ja palvelukeskustan aluetta. 
Alueella on voimassa myös Sörnäistenrannan ja Hermanninrannan 
osayleiskaava, jonka mukaan alue on keskustatoimintojen aluetta, pal-
velujen ja hallinnon aluetta sekä katualuetta. Suvilahden rakennukset 
on tässä osayleiskaavassa varustettu merkinnällä: ”suojellaan raken-
nuslainsäädännöllä”. Alueella voimassaolevien asemakaavojen mu-
kaan alue on hotellirakennusten ja toimistorakennusten korttelialuetta 
sekä katualuetta. 

Suvilahden alueen kulttuurihistorialliset arvot

Kaavamuutosalue rajautuu lounaispuolellaan kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaaseen Suvilahden entisen sähkö- ja kaasulaitoksen alueeseen, 
joka on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö 
(RKY). Alue on otettu 2000-luvulla kulttuurikäyttöön ja se muodostaa 
myös festivaalialueen. Suvilahden alue on vakiintunut helsinkiläisen 
kaupunkikulttuurin keskukseksi. 
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Kaupunginmuseon lausunto

Kaupunginmuseo on lausunut asiasta aiemmin osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmavaiheessa. Tuolloin todettiin, että kaavamuutoksen yhtenä 
tavoitteena tulee olla Suvilahden alueen luonteva liittäminen ympärille 
kehittyvään kaupunginosaan sekä Suvilahden kulttuurikeskuksen toi-
minnan edellytysten vahvistaminen.

Kaupunginmuseo katsoo, että Suvilahden saavutettavuuden edistämi-
nen jalankulkijoille ja pyöräilijöille on hyvä asia, koska se edistää sa-
malla sekä Suvilahden että Tukkutorin ja Teurastamon alueen kulttuu-
riympäristön säilymistä saavutettavuudellaan ja mielekkäällä käyttötar-
koituksellaan. Festarikujan rakentamisen yhteydessä tulee huomioida 
sen sovittaminen Suvilahden kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ra-
kennuskantaan ja teollisuusympäristöön. Kaasukellon ja sähkövoima-
lan välinen puistoalue toimii rajaavana suojavyöhykkeenä Sörnäisten 
rantatieltä Itäväylälle vievälle rampille, joten sen säilyminen Festariku-
jan rakentamisen yhteydessä on suotavaa.

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa suunnitelmiin.

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 7.11.2016

Lisätiedot
Maaret Louhelainen, tutkija, puhelin: +358403347014

maaret.louhelainen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 04.05.2017 § 232

HEL 2016-006416 T 10 03 03

Kiinteistökartta 89/676 498 ja 75/674 498, Hermannin rantatie 1 ja Leonkatu 2

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle Helsingin 
kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) Kalasataman keskuksen 
asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12438 seuraavan lausunnon:

Suunnitelma kaavaselostuksen mukaan

Asemakaavan muutos koskee korttelia nro 10593, tornitontteja 10620/6 
ja 10621/6 sekä katualueita. Kaavaratkaisu mahdollistaa Kalasataman 
keskuksen kahden tornin käyttötarkoituksen muutoksen ja hotellin ra-
kentamisen keskuksen länsipuolella olevaan kortteliin. Lisäksi kaava-
ratkaisu mahdollistaa Lautatarhankadun muuttamisen jalankulku- ja 
pyöräilykaduksi sekä Festarikujan rakentamisen.
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Tavoitteena on Kalasataman keskuksen kahden tornin käyttötarkoituk-
sen muuttaminen siten, että toimistotorni muutetaan asuinkäyttöön ja 
hotellitorni muutetaan toimiston ja huoneistohotellin tarpeisiin. Nykyinen 
toimitilakortteli muutetaan hotellirakennusten korttelialueeksi ja mahdol-
listetaan arkkitehtikilpailun voittaneen hotelliehdotuksen toteuttaminen 
kortteliin. Keskuksen läheisyydessä jalankulun ja pyöräilyn ympäristöä 
kehitetään.

Kaavaratkaisun myötä kerrosala säilyy ennallaan, mutta uutta asunto-
kerrosalaa on 10 930 k-m². Asukasmäärän lisäys on noin 240 asukas-
ta. Tontti 10620/6 mahdollistaa 26-kerroksisen hybriditornin, johon ra-
kennetaan kauppakeskuksen päälle toimistotiloja ja huoneistohotelli. 
Tontille 10621/6 rakennetaan asuntoja 24-kerroksiseen torniin. Lisäksi 
tontille on rakennettava tilat päiväkotia varten.

Alueen pysäköinti sijoittuu kokonaisuudessaan keskuksen maanalai-
seen yhteiskäyttöiseen pysäköintilaitokseen. Kaavaratkaisu edistää Ka-
lasataman keskuksen sekä viihtyisän ja sujuvan jalankulkuympäristön 
toteutumista.

Maanomistuksesta ja varaustilanne

Helsingin kaupunki omistaa katualueet ja suunnitellun hotellitontin kort-
telin nro 10593. Kalasataman keskuksen korttelialueet ovat osittain 
kaupungin ja osittain SRV:n yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on 
tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu ha-
kijan kanssa.

Kalasataman keskus on SRV:n projekti samoin kuin suunniteltu 15 000 
k-m²:n suuruinen hotellitontti 10593/4 on varattu 31.12.2018 asti 
SRV:lle kaupunginhallituksen päätöksellä.

Lausunto

Asemakaavan muutos vauhdittaa Kalasataman keskuksen ja sitä ym-
päröivän alueen toteutumista. Kaavamuutoksen myötä poistuu 12 000 
k-m²:n suuruinen toimistotontti, jonka tilalle tulee 15 000 k-m²:n suurui-
nen hotellitontti. Kalasataman keskuksen ympärillä on voimakasta ky-
syntää sekä 0hotelleille että toimistoille. Jatkossa Kalasataman toteut-
tamiskelpoisten toimistotonttien muuttamista hotellikäyttöön tulee harki-
ta entistä tarkemmin, sillä toimistokysyntä ei näytä suuntautuvan pie-
nen kerrostasoalan takia korkeisiin torneihin. Kalasatamassa on tällä 
hetkellä vireillä lisäksi kaupunkiympäristön toimialan toimitalo, Keskon 
pääkonttori ja Lindström Investin toimistohankkeita.

AL-tontin huoneistohotellin kaavamääräystä tulisi tarkentaa siten, että 
se velvoittaa huoneistohotellin rakentamiseen.
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Asemakaavaa on valmisteltu hyvässä yhteistyössä kaupunkisuunnitte-
luviraston kanssa, joten kaavaehdotuksesta ei ole tässä vaiheessa 
muuta huomautettavaa.

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 02.05.2017 § 46

HEL 2016-006416 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi Kalasataman keskus 2 -nimisestä asemakaa-
van muutoksesta nro 12438 seuraavan lausunnon:

Pelastuslaitokselle tulee mahdollistaa hälytysajoyhteys Lautatarhanka-
tua pitkin metroasemalle ja sähkönsyöttöasemalle.

Kalasatamakeskuksen länsipuolinen hotellirakennus on metrimääräi-
sen korkeutensa puolesta sellainen, että paloturvallisuuden ja pelastus-
laitoksen operatiivisen toimintakyvyn mahdollistamiseksi rakennus on 
varustettava seuraavilla järjestelyillä:

Rakennus on varustettava automaattisella sammutuslaitteistolla.

Yksi rakennuksen hisseistä on varustettava laittein, jotka mahdollista-
vat hissin käytön tulipalotilanteessa. Hissin kori on mitoitettava paari-
kuljetukseen sopivaksi. 

Rakenteellista paloturvallisuutta ja pelastushenkilöstön toimintakykyä 
koskeva jatkosuunnittelu tulee käydä pelastusviranomaisen kanssa tar-
vittavin erillisneuvotteluin.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Pekka Ronkainen, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 31031238

pekka.ronkainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 25.04.2017 § 150
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HEL 2016-006416 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Asemakaavan muutos koskee Kalasataman keskuksen kahta tornia, 
keskuksen länsipuolella sijaitsevia yhtä korttelia ja katualueita. Kaava-
ratkaisu mahdollistaa Kalasataman keskuksen kahden tornin käyttötar-
koituksen muutoksen ja hotellin rakentamisen keskuksen länsipuolella 
olevaan kortteliin. Lisäksi kaavaratkaisu mahdollistaa Lautatarhanka-
dun muuttamisen jalankulku- ja pyöräilykaduksi sekä Festarikujan ra-
kentamisen.

Asemakaavan ja sen mukaisten käyttötarkoituksen muutosten toteutta-
minen ei edellytä varsinaisia kynnysinvestointeja kaupungilta. Nykyisille 
katualueille tehtävät muutokset Lautatarhankadulla ajoneuvoliikentees-
tä pyöräilyn ja jalankulun käyttöön voidaan toteuttaa erillisenä kokonai-
suutenaan, mikäli tavoitteena on laatutason nosto.

Esittelijä
va. kaupunginarkkitehti
Sonja Liljeblad

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38977

heikki.takainen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 25.04.2017 § 129

HEL 2016-006416 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

Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.02.2017 § 115
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HEL 2016-006416 T 10 03 03

Ksv 2123_6

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 

 asettaa 28.2.2017 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12438 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 10. kau-
punginosan (Sörnäinen) korttelia 10593, korttelin 10620 tonttia 6, 
korttelin 10621 tonttia 6 sekä katualueita.

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mieli-
piteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Lai-
turilla, Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuil-
la: kohdassa Päätöksenteko

www.hel.fi/ksv

 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 laskuttamaan hakijalta Kus-
tannukset -liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykus-
tannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen

Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12438 hyväksymistä, mikäli ehdotuksesta ei tehdä 
maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia muistutuksia eivätkä eh-
dotuksesta annetut lausunnot anna aihetta asian käsittelemiselle uudel-
leen kaupunkisuunnittelulautakunnassa.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Salla Hoppu, arkkitehti, puhelin: 310 37240

salla.hoppu(a)hel.fi
Johanna Iivonen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37137

johanna.iivonen(a)hel.fi
Raila Hoivanen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37482

raila.hoivanen(a)hel.fi
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Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37250
kaarina.laakso(a)hel.fi

Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37311
matti.neuvonen(a)hel.fi

HEL 2016-006416 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt HKL:n kannanottoa osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelmasta 1269-00/16 ja kaavaluonnoksesta, Sör-
näinen, Hermannin rantatie 3 ja 9.

HKL:n kantana on, että osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa sekä 
kaavaluonnoksessa tulee ottaa huomioon alueen läheisyydessä liiken-
nöivä metro ja siitä aiheutuvat mahdolliset melu- ja tärinähaitat.

Lisätiedot
Simo Karjalainen, ratatöiden valvoja, puhelin: 310 36888

simo.karjalainen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 10.11.2016

HEL 2016-006416 T 10 03 03

Kohteen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee ottaa huomioon ohjeen 
”Turvalliset rakentamiskorkeudet Helsingin rannoilla vuosina 2020, 
2050 ja 2100” mukaiset korkeimmat merivedenpinnan tasot.

Hotellitontin osalta (K10593) rakennustöillä ei saa aiheuttaa muutoksia 
pohjavedenpinnan korkeuteen eikä virtaussuuntaan. Alueella käytettä-
vän perustamistaparatkaisun toteutettavuus tulee tarkastella alueen 
pohjavesivirtausmallin avulla (SRV/ Pöyry/ Riku Hakoniemi). Käytettävä 
ratkaisu ei saa aiheuttaa muutoksia virtaussuunnissa myöskään työnai-
kaisesti. Työnaikaisella pohjavedenpinnan muutoksella voi olla vaiku-
tusta pohjaveden virtaussuuntiin ja siten haitta-aineiden kulkeutumi-
seen.

Kalasataman keskuksen alueella tapahtuvat tornien (korttelit 10620 ja 
10621) käyttötarkoituksen muutokset eivät vaikuta rakennusten perus-
tamistapaan. Näiden osalta kaava ei muutu geoteknisestä näkökulmas-
ta. Rakennuskohde on erittäin ahdas ja ympäröivä infra täydentyy kort-
telin ympärillä jatkuvasti. Ahtaus tulee ottaa huomioon käytettävissä pe-
rustamisvaiheen ratkaisuissa. Kohde sijoittuu pääasiallisesti täyttö- ja 
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kitkamaa-alueelle. Maanalaisten rakenteiden osalta ohjeistus aiemmas-
sa kaavassa on hyvä. 

Lisätiedot
Miia Paatsema, projektipäällikkö, puhelin: 310 37820

miia.paatsema(a)hel.fi
Risto Niinimäki, projektipäällikkö, puhelin: 310 37827

risto.niinimaki(a)hel.fi

Rakennusvirasto 4.11.2016

HEL 2016-006416 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1269-00/16 ja kaavaluonnoksesta, 
Sörnäinen, Hermannin rantatie 3 ja 9. Määräaika on 25.11.2016.

Kalasataman keskuksen kahden tornin käyttötarkoitusta on suunniteltu 
muutettavan ja keskuksen viereiseen kortteliin suunnitellaan hotellia. 
Suunnitelmissa on myös ajoneuvoliikenteen poistaminen Lautatarhan-
kadulta sekä Festarikujan rakentaminen.

Rakennusvirastolla ei ole tällä hetkellä huomautettavaa osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta 1269-00/16 tai kaavaluonnoksesta. 

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38977

heikki.takainen(a)hel.fi
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§ 396
Oulunkylän Käskynhaltijantien ympäristön asemakaava ja asema-
kaavan muuttaminen (nro 12445)

HEL 2014-015008 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Patola) 
osaa korttelista 28132, korttelia 28133 sekä lähivirkistys-, suojaviher- ja 
katualueita ja korttelin 28140 tontteja 5 ja 7, osaa korttelin 28141 tonttia 
1, korttelia 28142, osaa korttelin 28169 tontteja 4 ja 5, korttelin 28305 
tontteja 2 ja 8, korttelin 28310 tonttia 4 sekä katu-, puisto-, suojaviher- 
ja liikennealueita koskevan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 
28.2.2017 päivätyn ja 3.10.2017 muutetun piirustuksen numero 12445 
mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. Asema-
kaavan muutoksen myötä muodostuvat uudet korttelit 28134 ja 28135.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12445 kartta, päivätty 
28.2.2017, muutettu 3.10.2017

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12445 selostus, päivätty 
28.2.2017, muutettu 3.10.2017, päivitetty Kylk:n 3.10.2017 päätöksen 
mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 28.2.2017, täydennetty 3.10.2017 liitteineen
4 Liikennesuunnitelma nro 6628/3.10.2017
5 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut-kuntayhtymä/Vesihuolto
Gasum Oy
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
(Tukes), Helsinki

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee Oulunkylän Käskynhalti-
jantien ja sen ympäristön tontteja sekä katu-, puisto-, suojaviher- ja lii-
kennealueita. Kaavatyöllä mahdollistetaan Helsingin kaupungin strate-
gian mukaisesti edellytykset pikaraitiotie Raide-Jokerin rakentamiselle 
Käskynhaltijantielle. Samalla lisätään julkiseen liikenteeseen tukeutu-
vaa asuntorakentamista tulevan Raide-Jokerin pysäkkien tuntumassa 
ja parannetaan kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä. Tavoitteena on luoda 
Käskynhaltijantiestä viihtyisää, tiivistä ja elävää katuympäristöä, josta 
Raide-Jokerin pysäkkien kohdalta aukeaa turvalliset viheryhteydet ym-
päröiville asuinalueille.

Kaavaratkaisun myötä asuintonttien kerrosala kasvaa 75 740 k-m². 
Tästä asuntokerrosalaa on 73 440 k-m² ja liiketilaa 2 300 k-m². Asukas-
määrän lisäys on noin 1 800.

Liikennesuunnitelma on Raide-Jokerin liikennesuunnitelman osa paalu-
välillä 21 000 - 22 100 ja sisältää asemakaavamuutoksen mukaiset lii-
kennejärjestelyt Käskynhaltijantiellä, Norrtäljentiellä, Maapadontiellä, 
Kivipadontiellä, Mestarintiellä, Kisällintiellä, Teinintiellä, Kivalterintiellä 
ja Kivalterinpolulla. Pikaraitiotien linjaus ja pysäkkijärjestelyt noudatta-
vat Raide-Jokerin hankesuunnitelmaa.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oi-
keusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin stra-
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tegisten tavoitteiden toteutumista. Kaavaratkaisu on myös Helsingin 
uuden yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) tavoitteiden mu-
kainen.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1953 - 2012. Ase-
makaavoissa tontit ovat asuinrakennusten, yleisten rakennusten, kirk-
kojen tai muiden seurakunnallisten rakennusten ja pysäköinnin tontteja. 
Lisäksi asemakaavoissa on puisto- ja katualueita sekä Tuusulanväylän 
liikennealuetta. Käskynhaltijantien länsipää ja Tuusulanväylän vierei-
nen viheralue ovat asemakaavoittamattomia.

Kustannukset

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia 
(10/2016, alv. 0 %) seuraavasti:

Katualueet ja aukiot 7 milj. euroa
Puisto- ja virkistysalueet 1 milj. euroa
Kunnallistekniikka 2,9 milj. euroa
YHTEENSÄ 10,9 milj. euroa

Edellä mainittujen kustannusten lisäksi kaava-alueelle kohdistuvat rai-
tiotien kustannukset ovat noin 4,5 miljoonaa euroa Raide-Jokerin han-
kesuunnitelman 4/2015 mukaisesti.

Alueella siirretään nykyisin Käskynhaltijantien varressa sijaitseva kor-
keapaineinen maakaasun siirtoputki uudelle linjaukselle. Sen kustan-
nukset noin 5 - 7 miljoonaa euroa eivät sisälly tämän kaava-alueen 
kustannusarvioon, koska putkisiirtoa on suunniteltu laajemman alueen 
maankäytön kehittämismahdollisuudet huomioiden.

Uutta kaavoitettavaa kerrosalaa kohden kustannuksia aiheutuu noin 
150 euroa/k-m². Uudesta kaavoitettavasta kerrosalasta kaupungille on 
arvioitu kertyvän tonttien rakennusoikeuden myymisestä sekä vuokraa-
misesta noin 40 - 45 miljoonaa euroa. Tulot täsmentyvät tonttien luovu-
tuksen sekä vuokrausneuvottelujen yhteydessä.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Helsingin kaupunki omistaa suunnittelualueen tontit sekä muut alueet 
lukuun ottamatta Teinintie 8a:n ja 8b:n tontteja 28140/9 ja 8. Kaava-
muutos on tehty kaupungin aloitteesta ja hakemuksen johdosta. Kaava-
ratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa. Kaavatyön aikana on 
tehty yhteistyötä alueen tontinhaltijoiden kanssa.
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Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman mukaisesti.

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 31.3. - 2.5.2017. Ehdotuk-
sesta on tehty 14 muistutusta, joista yksi oli adressi (allekirjoittajia yh-
teensä 28). Muistutuksista kaksi tuli samalta muistuttajalta.

Muistutukset

Muistutukset kohdistuivat mm. rakentamisen määrään, valaistusolosuh-
teisiin, pysäköintiratkaisuihin, rakennusten materiaaliin ja väriin, liiken-
teeseen, liikenteen häiriöihin, viheralueisiin sekä liiketiloihin. Muistutuk-
sissa toivottiin mm. rakennusten madaltamista, vehreyden lisäämistä ja 
uutta kävely-yhteyttä Maapadontielle Kivipadontien varren tonttien 
asukkaille. Muistutuksissa pidettiin Käskynhaltijantien varren rakenta-
mista tervetulleena sekä kaavaratkaisua ja pyöräreittejä onnistuneina. 
Lisäksi myönteisenä pidettiin liiketilojen kaavoittamista Käskynhaltijan-
tien varrelle ja kehämäisen viherreitin muodostamista.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helen Oy:n, Helen Sähköverkko Oy:n, Hel-
singin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL), Helsingin seudun ympä-
ristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) vesihuollon, Gasum Oy:n, turvalli-
suus- ja kemikaaliviraston (TUKES), liikenneliikelaitoksen, kaupungin-
museon, kiinteistölautakunnan, pelastuslautakunnan, rakennusvalvon-
taviraston, yleisten töiden lautakunnan, sosiaali- ja terveysviraston, var-
haiskasvatusviraston, ympäristölautakunnan, Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) ja asuntotuotantotoimis-
ton (Att) lausunnot.

HSL:n lausunnossa todetaan, että Raide-Jokeri on huomioitu asema-
kaavassa hankesuunnitelman mukaisesti.

HSY arvioi kustannuksia.

Gasum Oy toteaa, että kaasuputki siirretään pois Käskynhaltijantien 
varresta. Putkisiirrosta on tehty perussuunnittelu 2016 ja loppuraportti 
on luovutettu kaupungille 20.1.2017.

Liikenneliikelaitos toteaa lausunnossaan, että Norrtäljentiellä on var-
mistettava, ettei raitiotien vieressä ole liikennöintiä häiritsevää kadun-
varsipysäköintiä.

Kaupunginmuseo toteaa mm., että suojeltavien kohteiden määräykset 
kaavassa ovat asianmukaisia ja alueella saadaan näin säilymään histo-
riaa pienenä osana muuttuvaa kokonaisuutta. Kaupunginmuseo toivoo 
silti, että rakentaminen olisi esitettyä väljempää.
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Kiinteistölautakunta toteaa lausunnossaan, että vuokratonteille esitetyn 
lisärakennusoikeuden toteuttaminen tulee edellyttämään kaupungin ja 
vuokralaisten välisiä neuvotteluita. Se sijaan kaavamuutos ei tuota yk-
sityisomistuksessa oleville tonteille 28140/8 ja 28140/9 merkittävää ar-
vonnousua, joten maankäyttösopimusneuvotteluja ei tarvitse käydä.

Pelastuslautakunta toteaa mm., että pelastustoiminnan edellytyksiä voi-
taisiin parantaa muuttamalla useampaa asuinrakennusta palvelevat pe-
lastustiet läpiajettaviksi.

Yleisten töiden lautakunta toteaa lausunnossaan yleisten alueiden töi-
den kustannukset.

Sosiaali- ja terveysviraston lausunto kohdistuu kaavan ulkopuoliseen 
reittiin Kustaankartanon alueella.

Ympäristölautakunta toteaa lausunnossaan mm., että kaupunkialuei-
den meluhaittaa tulisi vähentää etenkin liikennesuunnittelun keinoin ja 
Tuusulanväylän viereisille rakennuksille tulisi määrätä ilman sisäänotto 
sisäpihan puolelta.

ELY-keskus toteaa lausunnossaan mm., että Tuusulanväylän rampin 
viereinen kortteli sopii huonosti asumiseen ja Käskynhaltijantien varren 
kaikkien asuntojen tulisi avautua niiden julkisivujen suuntaan, joissa 
melun ohjearvot toteutuvat.

Att toteaa lausunnossaan mm., että tontit ovat pääosin melko tasaisia 
ja perustamisolosuhteet suhteellisen hyviä. Myös asuinrakennusten 
korttelialueen A-merkintää matalien rakennusten tonteilla pidettiin hyvä-
nä. Erityisesti kampalamellitaloa tontilla 28134 Att pitää hankalana 
asuntopohjien kannalta. Att toivoo, että porrastusten rakennusalueen 
rajat olisivat suuntaa antavia. Erityisesti pienissä pistetaloissa vajaa ylin 
kerros on suuri kustannustekijä. Muuntamot tulisi Att:n mukaan merkitä 
erillisiksi asuinrakennuksista.

Muilla viranomaisilla ei ollut huomautettavaa.

Lausunnot ilmenevät kokonaisuudessaan päätöshistoriasta ja niiden 
referaatit sekä niihin annetut vastineet ovat vuorovaikutusraportissa (lii-
te 3).

Asemakaavaan ja asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtai-
sesti kaavaselostuksen toiseksi viimeisessä luvussa (liite 2, s. 47 - 49).

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

Asemakaavaan sisältyy liikennesuunnitelma (liite 4).

Päätösehdotus on kaupunkiympäristölautakunnan tarkistetun esityksen 
mukainen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12445 kartta, päivätty 
28.2.2017, muutettu 3.10.2017

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12445 selostus, päivätty 
28.2.2017, muutettu 3.10.2017, päivitetty Kylk:n 3.10.2017 päätöksen 
mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 28.2.2017, täydennetty 3.10.2017 liitteineen
4 Liikennesuunnitelma nro 6628/3.10.2017
5 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Kartta suunnittelualueesta
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva 3.10.2017

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
Liite 5

Helen Oy
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Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut-kuntayhtymä/Vesihuolto
Gasum Oy
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
(Tukes), Helsinki

Tiedoksi

Kaupunginmuseo
Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Liikenneliikelaitoksen johtokunta
Sosiaali- ja terveysvirasto
Pelastuslautakunta
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 30.10.2017 § 965

HEL 2014-015008 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Patola) 
osaa korttelista 28132, korttelia 28133 sekä lähivirkistys-, suojaviher- ja 
katualueita ja korttelin 28140 tontteja 5 ja 7, osaa korttelin 28141 tonttia 
1, korttelia 28142, osaa korttelin 28169 tontteja 4 ja 5, korttelin 28305 
tontteja 2 ja 8, korttelin 28310 tonttia 4 sekä katu-, puisto-, suojaviher- 
ja liikennealueita koskevan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 
28.2.2017 päivätyn ja 3.10.2017 muutetun piirustuksen numero 12445 
mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. Asema-
kaavan muutoksen myötä muodostuvat uudet korttelit 28134 ja 28135.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
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timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 03.10.2017 § 130

HEL 2014-015008 T 10 03 03

Hankenumero 0578_5 ja 0578_5

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 28.2.2017 päivätyn ja 3.10.2017 muutetun asemakaava- ja asema-
kaavan muutosehdotuksen nro 12445 hyväksymistä. Asemakaava 
koskee 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Patola) osaa korttelia 
28132, korttelia 28133 sekä lähivirkistys-, suojaviher- ja katualueita 
ja asemakaavan muutos koskee 28. kaupunginosan (Oulunkylä, 
Patola) korttelin 28140 tontteja 5 ja 7, osaa korttelin 28141 tonttia 1, 
korttelia 28142, osaa korttelin 28169 tonteista 4 ja 5, korttelin 28305 
tontteja 2 ja 8, korttelin 28310 tonttia 4 sekä katu-, puisto-, suojavi-
her- ja liikennealueita (muodostuvat uudet korttelit 28134 ja 28135).

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville. 

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat 
luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyttelytila Laituril-
la, Narinkka 2, sekä Internet-sivuilla: Päätöksenteko 

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi. 

  

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

Käsittely

03.10.2017 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavina olivat arkkitehti Sari Ruotsalainen ja liikennein-
sinööri Kari Tenkanen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen 
kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Mikko Aho

Lisätiedot
Sari Ruotsalainen, arkkitehti, puhelin: 310 37373

sari.ruotsalainen(a)hel.fi
Kari Tenkanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37132

kari.tenkanen(a)hel.fi
Maija Lounamaa, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37258

maija.lounamaa(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 22.08.2017 § 10

HEL 2014-015008 T 10 03 03

Hankenumero 0578_4

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12445 pohjakartan 
kaupunginosassa 28 Oulunkylä. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on val-
mistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12445
Kaupunginosa: 28 Oulunkylä
Kartoituksen työnumero: 26/2016
Pohjakartta valmistunut: 7.6.2016
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Lisätiedot
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi
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Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911
merja.kyyro(a)hel.fi

, puhelin

Asuntotuotantotoimisto 29.5.2017

HEL 2014-015008 T 10 03 03

Kaava-alueella Käskynhaltijantie on muuttumassa tiiviisti rakennetuksi 
kaduksi, jonka keskellä kulkee Raide-Jokeri. Kadun varteen on tulossa 
asuntoja noin 1800 asukkaalle. Lausunto on laadittu kohtuuhintaisen 
asuntotuotannon näkökulmasta. Tällä hetkellä ei ole tietoa mahdollises-
ti ATT:n rakennutettaviksi tulevista tonteista.

Valtaosa uudesta rakentamisesta sijoittuu välittömästi Käskynhaltijan-
tien varteen. Annetut dB-arvot ovat kuitenkin kohtuullisia, joten asunto-
ja ja lasitettuja parvekkeita on mahdollista avata myös kadun suuntaan. 
Alueen perustamisolosuhteet ovat suhteellisen hyvät ja tontit pääosin 
melko tasaisia.  

Asemakaavassa on laaja kirjo erilaisia rakennustyyppejä. On jatko-
suunnittelun kannalta hyvä, että matalan rakentamisen osuudet on 
merkitty asuinrakennusten korttelialueeksi (A), joka mahdollistaa sekä 
pientalo- että pienkerrostalotyyppiset ratkaisut. AK-tonteilla vaihtelevat 
rakennusmassat ovat osin haastavia rakennuskustannusten sekä 
asuntojen avautumisen kannalta.

Asuinhuoneiden avaamiseen sopivien suuntien löytäminen on ongel-
mallista kulman ja etenkin kamman muotoisessa lamellissa. Kortteli 
28142 tulee voida ratkaista siten, että rakennusten väliin jää vähintään 
8 metriä (eli mahdollisuus sijoittaa asuinhuoneiden pääikkunoita). Ra-
kennusala vaikuttaakin riittävän väljältä em. ratkaisuun. Korttelissa 
28134 sen sijaan on muodostumassa vaikea kolmeen suuntaan suljettu 
osuus rakennusalan keskimmäisen sakaran kohdalle. 

Käskynhaltijantien eteläpuolella porrastuviin rakennuksiin edellytetään 
asuntoterasseja vajaisiin kerroksiin. Porrastuksia on runsaasti, ja niillä 
on suuri vaikutus sekä rakennuskustannuksiin että rakenteisiin. Porras-
tukset ja sisäänvedot tuottavat ulkoseinälinjoja, joiden alapuoliset ra-
kenteet heijastuvat kaikkiin kerroksiin. Esteettömät terassit puolestaan 
edellyttävät kunkin terassikerroksen alapuolelle normaalia korkeamman 
kerroksen ja tätä kautta koko rakennukseen esim. tavallista suurem-
man porrashuoneen. Porrastuksia ei ole määritelty näkyväksi osaksi 
katujulkisivua Käskynhaltijantien varteen, vaan kortteleiden pihan puo-
leisiin osiin. Olisikin toivottavaa, että terassointiin liittyvät rakennusalu-
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een rajat ja kaavamääräykset olisivat suuntaa antavia ja vähemmän si-
tovia. Pienimmissä pistetaloissa (esim. 1150 kem2) vajaa ylin kerros on 
erityisen suuri kustannustekijä. 

Myös pysäköinnin sallivat ma-merkinnät voisivat olla väljempiä. Esim. 
korttelin 28142 kokonaisratkaisun kannalta olisi hyvä, jos maanalaisten 
paikkojen sijaintia tontilla voisi tutkia vapaammin ja ottaa huomioon 
asuinrakennusten kantavat seinälinjat sekä porrashuoneiden paikat.

Muuntamot tulisi asuinrakennusten sijaan sijoittaa erilliseen rakennuk-
seen, osaksi piharakennusta tai esimerkiksi pysäköintilaitoksen yhtey-
teen.

Lisätiedot
Seidi Kivisyrjä, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 32331

seidi.kivisyrja(a)att.hel.fi
Tuuli Huhtala, rakennuttaja-arkkitehti, puhelin: 310 32356

tuuli.huhtala(a)att.hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 23.5.2017

HEL 2014-015008 T 10 03 03

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon 
lausuntoa Oulunkylän Käskynhaltijantien ympäristön asemakaavan 
muutosehdotuksesta. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta perusteh-
tävänsä mukaisesti kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja 
esittää kantanaan seuraavaa.

Kaupunginmuseo on antanut Oulunkylän Käskynhaltijantien asemakaa-
van muutoksen päivitetystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja 
kaavaluonnoksesta lausuntonsa 6.4.2016. Tämän jälkeen suunnittelua-
luetta on hieman supistettu jättämällä pois aiemmin mukana olleet kort-
teli 28138 ja korttelin 28169 tontti 6, joilla nykyisellään sijaitsee asuin-
kerrostaloja sekä osa nykyiseen Yrjö Rantalan puistoon kuuluvaa aluet-
ta. Merkittävimpiä luonnosvaiheen jälkeen tehtyjä, kaupunkitilaan vai-
kuttavia muutoksia ovat Käskynhaltijantien ja Norrtäljentien eteläkul-
maukseen suunnitellun asuinkerrostalojen korttelialueen rakennusalo-
jen muutos. Luonnokseen verrattuna puistoaluetta jäisi enemmän ja vi-
suaalinen yhteys puistoon kadulta säilyisi katuun liittyvien katuaukioi-
den kautta. Käskynhaltijantien vastakkaisella puolella on samoin esitet-
ty katuaukiota Kisällinpuiston ja katualueen väliin. Myös joidenkin tont-
tien käyttötarkoitusta on muutettu luonnokseen verrattuna. Käskynhalti-
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jantien reunamille osoitettu asuntorakentaminen on kuitenkin laajuudel-
taan ja korkeudeltaan asemakaavan luonnosvaiheessa esitetyn kaltais-
ta.

Aiemmissa Käskynhaltijantien ympäristöä koskevissa lausunnoissaan 
kaupunginmuseo on korostanut vehreyden ja puistojen merkitystä Ou-
lunkylälle ominaisena piirteenä, mitä ei saa tiivistämisestä huolimatta 
unohtaa. Luonnosvaiheessa kaupunginmuseo esitti myös, että Käskyn-
haltijantien varren uusien kortteleiden suurimpia sallittuja kerroslukuja 
ainakin jossain kohdin vielä madallettaisiin ja rakennusten välisiä etäi-
syyksiä puolestaan lisättäisiin, jotta muutos olisi hieman maltillisempi, 
rakennusrintama vähemmän muurimainen ja istutuksille jäisi enemmän 
tilaa.  Edellä mainittu muutos Käskynhaltijantien ja Norrtäljentien etelä-
kulmauksen täydennysrakentamisen sijoittelussa on siten parannus 
luonnosvaiheeseen verrattuna. Edelleen voidaan kuitenkin todeta kaa-
vaehdotuksen mukaisen ratkaisun johtavan muutokseen, jossa Käs-
kynhaltijantien varresta muodostuu huomattavan tiiviisti rakennettu 
kaupunkitila. Kaavaehdotuksessa esitettyä matalampi ja väljempi ra-
kenne muodostaisi siten alueen ominaisluonteen paremmin huomioon 
ottavan kokonaisuuden ja on siten edelleen toivottavaa. Kaupunginmu-
seon esitys istutusvelvoitteesta katualueelle asemakaavamääräyksen 
muodossa on kuitenkin otettu huomioon, mitä kaupunginmuseo pitää 
myös tärkeänä alueen vehreän ominaisluoteen säilyttämisen kannalta.

Ainoa asemakaavaehdotuksessa suojeltavaksi esitetty rakennus on 
Teinintien varrella sijaitseva vanha puukoulu. Kaavaluonnosvaiheessa 
kaupunginmuseo piti tärkeänä, että tämän Oulunkylän paikallishistorial-
lisesti merkittävän ja hyvin säilyneen 1920-luvun pienimittakaavaista 
kouluarkkitehtuuria edustavan rakennuksen säilyminen myös sisätiloil-
taan voidaan turvata sopivan suojelumääräyksen avulla. Suojelumää-
räystä sr-2 on muokattu seuraavaksi: ”Kaupunkikuvallisesti, historialli-
sesti ja rakennustaiteellisesti arvokas rakennus. Rakennusta tai sen 
osaa ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos- tai 
lisärakentamistöitä, jotka heikentävät rakennuksen kaupunkikuvallisia, 
historiallisia tai rakennustaiteellisia arvoja tai muuttavat arkkitehtuurin 
ominaispiirteitä. Korjaamisen lähtökohtana tulee olla rakennuksen alku-
peräisten tai niihin verrattavien rakenteiden, rakennusosien kuten julki-
sivujen, vesikaton, ikkunoiden, ulko- ja sisäovien ja niiden yksityiskoh-
tien, materiaalien ja värien sekä 1. kerroksen huonejaon ja kiinteän si-
sustuksen säilyttäminen. Mikäli alkuperäisiä rakennusosia joudutaan 
pakottavista syistä uusimaan, se tulee tehdä alkuperäisiä ominaispiir-
teitä ja materiaaleja kunnioittaen.” Kaupunginmuseon pitää suojelu-
määräystä hyvänä ja riittävänä tuomaan esiin rakennuksen kulttuurihis-
torialliset arvot ja turvaamaan niiden säilyminen.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2017 55 (149)
Kaupunginvaltuusto

Asia/11
08.11.2017

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

Asemakaava-alueen luoteisimmassa osassa Käskynhaltijantieltä Tuu-
sulanväylälle johtavan rampin yläpuolella sijaitseva 1. maailmasodan 
aikainen yhdys-/tykkitie (tukikohta XXI tykkitie 3, muinaisjäännösnume-
ro 1000026646) on merkitty merkinnällä sm-1: ”Alueen osa, jolla sijait-
see muinaismuistolailla rauhoitettu ensimmäisen maailmansodan aikai-
nen tykkitie. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoit-
taminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kiellet-
ty. Aluetta koskevista tai siihen liittyvistä suunnitelmista on kuultava 
museoviranomaisia.” Teinintien ja Kivalterintien risteyksen pohjoispuo-
lella Teinintie 8:ssa sijaitsevan, suojeltavan puisen koulurakennuksen 
kohdalla sijainneen Kottbyn (Kottby nro 1000001707) historiallisen ky-
läpaikan alue on asemakaavaehdotuksessa puolestaan merkitty mer-
kinnällä sm-2: ”Alueen osa, jolla sijaitsee historiallinen kyläpaikka. Alu-
eella sijaitsevien historiallisten rakenteiden ja kerrostumien poistaminen 
on sallittua vain erityisistä syistä ja riittävän arkeologisen dokumentoin-
nin jälkeen. Aluetta koskevista suunnitelmista on kuultava museoviran-
omaisia.” Kaupunginmuseo katsoo, että edellä mainitut muinaisjään-
nöksiä koskevat merkinnät ja määräykset ovat asianmukaiset.

Asemakaavamuutoksen tavoitteeksi on asetettu muuttaa suunnittelua-
lueen luonne nykyistä huomattavasti tiiviimmin rakennetuksi. Nykyisin 
ilmeeltään vehreästä ja väljästä Käskynhaltijantien katualueesta tavoi-
tellaan kaupunkimaisen rakennettua. Näiden tavoitteiden rinnalla kau-
punginmuseo on pitänyt tärkeänä, että alueen rakeisuudeltaan ja il-
meeltään vaihteleva rakennuskanta ja erityisesti Oulunkylälle ominai-
nen vehreys otetaan suunnittelussa huomioon. Tavoitteet ovat siten ol-
leet osittain ristiriitaisia. Kaupunginmuseo toteaa, että alueen olemassa 
olevien matalimpien rakennusten läheisyyteen esitetty täydennysraken-
taminen on lähinnä kolmikerroksista ja myös sekä asuinkortteleiden et-
tä katualueen osalle on lisätty istutusmääräyksiä, joskin täydennysra-
kentaminen esitettyä väljempänä ja yleisesti matalampana olisi edel-
leen toivottavaa. Kuitenkin kaupunginmuseo katsoo, että sen esittämät 
vanhaa koulurakennusta ja muinaismuistoja koskevat suojelumääräyk-
set ja –merkinnät on asemakaavaehdotuksessa otettu asianmukaisesti 
huomioon. Alueella saadaan siten säilymään myös Käskynhaltijantien 
ympäristön historiaa pienenä osana voimakkaasti muuttuvaa kokonai-
suutta. Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa Oulunkylän 
Käskynhaltijantien asemakaavan muutosehdotuksesta.

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 6.4.2016

27.2.2015 Lausunto annettu

Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: +358931036501

anne.salminen(a)hel.fi
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Yleisten töiden lautakunta 09.05.2017 § 179

HEL 2014-015008 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella luodaan edellytykset pi-
karaitiotielle eli Raide-Jokerin rakentamiselle Käskynhaltijantielle. Sa-
malla lisätään julkiseen liikenteeseen tukeutuvaa asuntorakentamista 
tulevan Raide-Jokerin pysäkkien tuntumassa ja parannetaan kävelyn ja 
pyöräilyn yhteyksiä. Asukasmäärän lisäys on noin 1 800 uutta asukas-
ta.

Kaava-alueen katu-alueiden sekä aukioiden toteuttamisesta on arvioitu 
aiheutuvan kustannuksia noin 7 miljoonaa euroa. Kustannusarvio sisäl-
tää katu-alueiden sekä aukioiden esirakentamis- ja pohjarakennuskus-
tannukset. Puisto- ja virkistysalueiden toteuttamisesta on arvioitu ai-
heutuvan kustannuksia noin 1 miljoonaa euroa. Edellä mainittujen kus-
tannuksien lisäksi kaava-alueelle kohdistuvat Raide-Jokerin hanke-
suunnitelmassa esitetyt kustannukset.

Esittelijä
vs. kaupunginarkkitehti
Jussi Luomanen

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38977

heikki.takainen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 04.05.2017 § 211

HEL 2014-015008 T 10 03 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle Oulunkylän 
Käskynhaltijantien ympäristöä koskevasta asemakaavan muutosehdo-
tuksesta nro 12445 seuraavan lausunnon:

Asemakaavaehdotus luo edellytykset Raide-Jokerin rakentamiselle ja 
alueen kevyen liikenteen verkoston toimivuudelle.

Asemakaavaehdotuksessa on kaupungin maille osoitettu uutta, pää-
osin asuinrakennusoikeutta yhteensä noin 77 000 k-m², jonka luovutta-
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minen ja toteuttaminen on pääasiallisesti mahdollista siinä vaiheessa, 
kun Raide-Jokerin ja siihen kytkeytyvien kokoojakatujen korkeusasema 
on määritetty. 

Asemakaavan muutosalue on pääasiallisesti kaupungin omistuksessa. 
Asemakaavaehdotuksessa esitetyt rakennetut tontit nrot 28140/8 ja 
28140/9 ovat yksityisomistuksessa, mutta kaavamuutos ei tuota niille 
merkittävää arvonnousua, joten maankäyttösopimusneuvotteluja ei tar-
vitse käydä. Vuokratonteille esitetyn lisärakennusoikeuden toteuttami-
nen tulee lisäksi edellyttämään kaupungin ja vuokralaisten välisiä neu-
votteluja.

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Valtteri Halla, maankäyttöinsinööri, puhelin: 09 310 76184

valtteri.halla(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 03.05.2017 § 39

HEL 2014-015008 T 10 03 03

Nimistötoimikunta on käsitellyt Patolan alueen nimistöä edellisen ker-
ran 14.12.2016 (§ 99).

Nimistötoimikunta päätti esittää alueella sijaitsevalle aukiolle nimeä

Teininaukio–Djäkneplatsen
(aukio)
Perustelu: Liitynnäinen, Teinintien mukaan.

Lisäksi nimistötoimikunta päätti esittää, että Käskynhaltijantien etelä-
puolella jatketaan nimeä Kivalterinkuja–Gevaldigergränden aukion ni-
menä ja Käskynhaltijantien pohjoispuolella jatketaan nimeä Kisällinku-
ja–Gesällgränden aukion nimenä.

14.12.2016 Käsitelty

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 02.05.2017 § 50
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HEL 2014-015008 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Käskynhaltijantien ym-
päristön (Oulunkylä, Patola) asemakaavaehdotuksesta nro 12445:

Asemakaavassa tulee huomioida riittävä sammutusveden saanti alu-
eella. Lisäksi jatkosuunnittelussa tulee huomioida mahdollisten maan-
päällisten palopostien ja palovesiasemien edellyttämä tilantarve.

Asemakaavaehdotuksen selostusosan liitteenä olevan pelastuskaavion 
mukaan useampi pelastustie olisi ns. "umpiperäratkaisu". Tällaisessa 
ratkaisussa yksikin väärin pysäköity ajoneuvo tai väärään paikkaan au-
rattu lumikasa voivat estää pelastusajoneuvojen pääsyn mahdolliseen 
onnettomuuskohteeseen. Lisäksi onnettomuustilanteen aikainen pelas-
tusajoneuvojen (erityisesti nostolava-auton) sijoittuminen pelastustielle 
vaikeutuu huomattavasti, mikäli rakennuksia ei päästä lähestymään 
kahdesta eri suunnasta. Pelastustoiminnan edellytyksiä voitaisiinkin pa-
rantaa muuttamalla useampaa asuinrakennusta palvelevat pelastustiet 
läpiajettaviksi. Toinen vaihtoehto olisi lisätä tällaisten pelastusteiden 
päätyihin pelastusajoneuvoille kääntöpaikat sekä pelastusteiden varsil-
le ohitusmahdollisuus.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Joonatan Suosalo, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 31030222

joonatan.suosalo(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 25.04.2017 § 130

HEL 2014-015008 T 10 03 03

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Käskynhaltijantien ympäristön rakentaminen tulee tukeutumaan vah-
vasti Käskynhaltijantien ja Norrtäljentien katuja reunustavaan asuinra-
kentamiseen. Raide-Jokeri liikennöi asemakaava-alueen läpi Käskyn-
haltijantietä ja Norrtäljentietä pitkin. Asemakaavassa on määrätty ra-
kennusten kadunpuoleisille julkisivuille ääneneristävyysvaatimukset 
keskiäänitason mukaan.
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Raitiovaunuliikenteestä aiheutuvan melun arvioinnissa on tarpeen tar-
kastella keskiäänitasojen lisäksi myös enimmäisäänitasoja, jotka voivat 
olla merkityksellisiä yöaikaan. Enimmäisäänitasoille ei ole ohjearvoja, 
mutta ympäristöministeriön julkaisemassa julkisivujen äänieristyksen 
mitoitusoppaassa on asuintiloissa yöaikaan esiintyville enimmäisäänita-
soille annettu suositusarvo LAmax ≤ 45 dB. Meluselvitystä ja tarvittaes-
sa kaavamääräyksiä tulee tältä osin täydentää. Tärkeää on, että Raide-
Jokerin ja myös muiden raitioteiden varsilla tehtävät meluselvitykset 
laaditaan yhdenmukaisesti.

Asemakaavassa on annettu julkisivuja koskeva melumääräys, jonka 
mukaan ulkovaipan kokonaisääneneristävyys ollessa 35 dB, on julkisi-
vun oltava yhtenäinen, parveketta ei saa sijoittaa julkisivulle eikä asun-
toa avata vain julkisivun suuntaan. Määräyksessä on kuitenkin todettu, 
että avautumismääräys ei koske opiskelija-asuntoja. 

Ympäristölautakunnan mielestä kaupunkialueiden meluhaittaa tulisi vä-
hentää etenkin liikennesuunnittelun keinoin. Meluisa asuinympäristö ai-
heuttaa terveyshaittaa sekä asunnon sisällä että sen ulkopuolella. Ym-
päristölautakunnan mielestä opiskelija-asuntojen ei voida katsoa ole-
van tarkoitettu vain lyhytaikaiseen tai tilapäiseen asumiseen, johon pe-
rustuen niiden melumääräyksistä voitaisiin tinkiä. Opiskelija-asuntoja 
tulee asemakaavassa koskea vastaava avautumismääräys kuin mitä 
muuta vastaavan melualtistuksen kohteena olevaa asumista.

Asuinrakennuksien terveellisten ilmanlaatuolosuhteiden varmistamisek-
si on etenkin Tuusunlanväylää lähimpänä sijaitsevissa kortteleissa suo-
siteltavaa täydentää kaavaa kaavamääräyksellä esimerkiksi siten, että 
tuloilman sisäänotto on järjestettävä rakennuksen niiltä sivuilta jolla ei 
ole asemakaavassa ääneneristävyysvaatimuksia.

Käsittely

25.04.2017 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Joona Haavisto: Kpl 5 pois ja tilalle:
"Ympäristölautakunnan mielestä kaupunkialueiden meluhaittaa tulisi 
vähentää etenkin liikennesuunnittelun keinoin. Meluisa asuinympäristö 
aiheuttaa terveyshaittaa sekä asunnon sisällä että sen ulkopuolella."

Kannattaja: Alviina Alametsä

Vastaehdotus:
Timo Pyhälahti: Kpl 5 aloitetaan seuraavilla lisättävillä virkkeillä:
"Ympäristölautakunnan mielestä kaupunkialueiden meluhaittaa tulisi 
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vähentää etenkin liikennesuunnittelun keinoin. Meluisa asuinympäristö 
aiheuttaa terveyshaittaa sekä asunnon sisällä että sen ulkopuolella."

Kannattaja: Leo Stranius

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Timo Pyhälahden 
vastaehdotuksen. 

1 äänestys

JAA-ehdotus: Kpl 5 pois ja tilalle:
"Ympäristölautakunnan mielestä kaupunkialueiden meluhaittaa tulisi 
vähentää etenkin liikennesuunnittelun keinoin. Meluisa asuinympäristö 
aiheuttaa terveyshaittaa sekä asunnon sisällä että sen ulkopuolella."
EI-ehdotus: Kpl 5 aloitetaan seuraavilla lisättävillä virkkeillä:
"Ympäristölautakunnan mielestä kaupunkialueiden meluhaittaa tulisi 
vähentää etenkin liikennesuunnittelun keinoin. Meluisa asuinympäristö 
aiheuttaa terveyshaittaa sekä asunnon sisällä että sen ulkopuolella."

Jaa-äänet: 2
Alviina Alametsä, Joona Haavisto

Ei-äänet: 6
Timo Korpela, Timo Latikka, Matti Niemi, Sirpa Norvio, Timo Pyhälahti, 
Leo Stranius

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Anita Vihervaara

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

juha.korhonen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Infra- ja kalustoyksikkö 18.4.2017

HEL 2014-015008 T 10 03 03

HKL lausuu seuraavaa:

HKL:n kantana on, että pikaraitiotie tulee sijoittaa omalle väylälleen ja 
sille tulee myös taata esteetön kulku. Norrtäljentiellä raitiotietä ei ole 
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esitetty omalle väylälleen. Ratkaisussa on varmistettava, ettei raitiotien 
vieressä ole liikennöintiä häiritsevää kadunvarsipysäköintiä. Liikennöin-
tiolosuhteet yleisesti tulee tehdä sellaisiksi, että valo-ohjaamaton ajo-
neuvoliikenteen kulku raitiotien yli on estetty. Jalankulkijoiden suojateitä 
raitiotieradan yli tulee välttää ja jos suojatie ei ole vältettävissä se sijoi-
tetaan kohtaan, jossa se ei hidasta raitiovaunun kulkua. 

Raitiotiekatujen suunnittelussa tulee käyttää valmistumassa olevaa 
KSV:n ja HKL:n yhteistä raitioteiden suunnitteluohjetta, jossa mm. mää-
ritellään pikaraitiotien ja siihen liittyvien järjestelmien (esim. pysäkkirat-
kaisut) katutilasta vaatima tilantarve.

Suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan YKT:n periaatteita.

Liikennelaitos muistuttaa, että pikaraitioliikenne aiheuttaa melu- ja täri-
nähaittoja, jotka tulee huomioida raitiotien lähialueen kiinteistöjen suun-
nittelussa.

Lisätiedot
Lotta Koski-Lammi, projektipäällikkö, puhelin: 310 34942

lotta.koski-lammi(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.03.2017 § 127

HEL 2014-015008 T 10 03 03

Ksv 0578_4, karttaruutu 679496, 679497, 680496, 680497

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 

 asettaa 28.2.2017 päivätyn asemakaava- ja asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12445 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- 
ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaava koskee 28. 
kaupunginosan (Oulunkylä, Patola) osaa korttelia 28132, korttelia 
28133 sekä lähivirkistys-, suojaviher- ja katualueita ja asemakaavan 
muutos koskee 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Patola) korttelin 
28140 tontteja 7, 8 ja 9, osaa korttelin 28141 tonttia 1, korttelia 
28142, osia korttelin 28169 tonteista 4 ja 5, korttelin 28305 tontteja 
2 ja 8, korttelin 28310 tonttia 4 sekä katu-, puisto-, suojaviher- ja lii-
kennealueita (muodostuvat uudet korttelit 28134 ja 28135)

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mieli-
piteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Lai-
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turilla, Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuil-
la: kohdassa Päätöksenteko

www.hel.fi/ksv

 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 laskuttamaan hakijalta Kus-
tannukset -liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykus-
tannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen

 merkitä tiedoksi laaditun korttelikortin, joka on kaavaselostuksen liit-
teenä.

Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12445 hy-
väksymistä, mikäli ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennus-
lain 65 §:n mukaisia muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lau-
sunnot anna aihetta asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkisuun-
nittelulautakunnassa.

28.02.2017 Pöydälle

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Sari Ruotsalainen, arkkitehti, puhelin: 310 37373

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

maija.lounamaa(a)hel.fi
Kari Tenkanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37132

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

jarkko.nyman(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 21.6.2016

HEL 2014-015008 T 10 03 03

http://www.hel.fi/ksv
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Alue on pääosin kallioista kitkamaa-aluetta ja paikoin avokalliota. Alu-
eellista esirakentamistarvetta ei ole painumahallinnan, stabiliteetin tur-
vaamisen tai kallioisten alueiden alueellisen tasauslouhinnan muodos-
sa.

Lisätiedot
Kalle Rantala, geotekninen asiantuntija, puhelin: 310 37819

kalle.rantala(a)hel.fi

Kiinteistövirasto 30.3.2016

HEL 2014-015008 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää kannanottoa täydennetystä osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä Oulunkylän, Patolan (28. kau-
punginosa) Käskynhaltijantien ympäristön asemakaavan ja asemakaa-
van muutoksen kaavaluonnoksesta 31.3.2016 mennessä.

Asemakaavan tavoitteena on käskynhaltijantien ympäristön muuttami-
nen tiiviisti rakennetuiksi kaduiksi, joiden varrella on asuntojen lisäksi 
liiketilaa. Käskynhaltijantien ja Norrtäljentien katualue suunnitellaan uu-
delleen Raide-Jokerin pikaraitiotietä ja sen pysäkkejä varten. Samalla 
on tutkittu uutta asuntorakentamista katuja rajaaville puistoalueille ja 
täydennysrakentamista katuun rajoittuville kerrostalotonteille. Uutta 
asuntokerrosalaa on 75 000 k-m2. Asukasmäärän lisäys on noin 1 800 
asukasta. Uusia asuinrakennuksia on suunniteltu Käskynhaltijantien ja 
Norrtäljentien varteen sekä Mestarintien, Kivalterintien, Maapadontien 
ja Teinintien varteen. Liiketilat painottuvat Raide-Jokerin pysäkkien lä-
heisyyteen.

Käskynhaltijantien varteen on kaavamuutoksessa sijoitettu kolmikerrok-
sisten asuinrakennusten (A) korttelialueita. Yleiskaavaehdotuksessa to-
detaan kaupunkia tiivistettävän esikaupunkialueilla, erityisesti raidelii-
kenteen asemien ja solmukohtien ympäristössä. Käskynhaltijantien 
pohjoispuoli on yleiskaavassa merkitty asuntovaltaiseksi alueeksi A2, 
jonka korttelitehokkuus on pääasiassa 1,0-2,0. Erityisesti asemanseu-
tujen tehostamiseen perustuen näiden kortteleiden kerrosluvun lisää-
mistä tulisi tutkia. 

Kaavamuutokseen kaava-alueen länsireunaan on merkitty kevyen lii-
kenteen väylä Kivalterintien ja Käskynhaltijantien välille Hekan (Helsin-
gin kaupungin Asunnot Oy) hallinnassa olevan tontin alueelle. Väylä tu-
lee olemaan tärkeä kulkuyhteys Jokeri-pysäkille. Väylän merkitsemistä 
omaksi kevyen liikenteen alueen osaksi tulisi tutkia, jotta sen saaminen 
yleiseen käyttöön voitaisiin varmistaa. Alueeseen kohdistuu tällä het-
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kellä voimassa oleva vuokrasopimus, eikä vuokralaista voida vuokraso-
pimuksen voimassaoloaikana velvoittaa yksipuolisesti sopimusmuutok-
siin. Sopimus on voimassa vuoden 2055 loppuun.

Kiinteistövirasto puoltaa asemakaavamuutosta, eikä sillä ole tällä het-
kellä muuta huomautettavaa asian suhteen.

Lisätiedot
Miia Pasuri, johtava tonttiasiamies, puhelin: 310 34439

miia.pasuri(a)hel.fi

Rakennusvirasto 14.3.2016

HEL 2014-015008 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää kannanottoa täydennetystä osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta 31.3.2016 
mennessä, koskien Oulunkylän, Patolan (28.ko) asemakaavaa ja ase-
makaavan muutosta Käskynhaltijantien ympäristöä.

Asemakaavan muutos koskee Käskynhaltijantien ja sen ympäristön 
tontteja sekä puisto- ja katualueita. Tavoitteena on mahdollistaa pika-
raitiotie Raide-Jokerin rakentaminen Käskynhaltijantielle ja Norrtäljen-
tielle sekä uusien asuntojen rakentaminen Raide-Jokerin varrella. Uutta 
asuntokerrosalaa on 75 000 k-m2. Asukasmäärän lisäys on n. 1 800. 
Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Käskyn-
haltijantien ympäristö muuttuu tiiviisti rakennetuiksi kaduiksi, jonka kes-
kellä kulkee Raide-Jokeri.

Kaava-alueen läpi on suunniteltu kaksi pohjois-eteläsuuntaista viheryh-
teyttä, jotka parantavat ja selkeyttävät liikkumista Oulunkylän keskus-
tasta läpi Oulunkylän pohjoisosan viheralueille (Patola), josta on poikit-
tainen virkistysyhteys Helsinkipuistoon ja Keskuspuistoon. Puistoreit-
tien ylityskohdat ovat Raide-Jokeripysäkkien kohdalla. Kaupunkisuun-
nitteluvirasto ja rakennusvirasto teettävät yhdessä em. puistoreittien 
kokonaissuunnitelman konsulttityönä. Jatkosuunnittelussa tulee tutkia 
mahdollisuuksia hulevesien käsittelyyn ja esille tuomiseen. Jäljelle jää-
vien ekologisten yhteyksien ylläpitämistä ja kehittämistä tulee tutkia. 

Katupuukujanteille tulee määrittää ja jättää riittävät kasvualustatilava-
raukset. Kasvillisuuteen liittyvät merkinnät ja määräykset yleisillä alueil-
la tulee olla ohjeellisia. Viittaukset yleisten alueiden materiaaleihin tulee 
poistaa kaavamääräyksistä. Pelastusreittien- ja paikkojen vaikutukset 
yleisten alueiden käyttöön tulee tutkia.
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Rakennusvirastolla ei ole tällä hetkellä muuta huomautettavaa täyden-
netystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tai kaavaluonnoksesta.

26.1.2015 Lausunto annettu

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38977

heikki.takainen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 16.2.2015

HEL 2014-015008 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt HKL:ltä lausuntoa osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmasta nro 1189-00/15. Suunnittelualue rajautuu län-
nessä Tuusulanväylään, etelässä ja pohjoisessa kerros-ja pientalotont-
teihin sekä idässä Oulunkylän urheilupuistoon ja kouluun. Käskynhalti-
jantien ja Norrtäljentien katualue suunnitellaan uudelleen tulevaa Rai-
de-Jokerin pikaraitiotietä ja sen pysäkkiä varten. Samalla tutkitaan uut-
ta rakentamista katuja rajaaville puistoalueille. Tavoitteena on, että 
Norrtäljentien ja Käskynhaltijantien maantiemäiset ympäristöt muuttu-
vat tiiviisti rakennetuiksi kaduiksi, joiden varsilla on asuntojen lisäksi lii-
ketilaa.

Runkolinja 550:n siirtäminen raiteille on yksi pääkaupunkiseudun mer-
kittävimmistä joukkoliikennehankkeista. Raide-Jokeri kulkee tulevaisuu-
dessa Itäkeskuksesta Otaniemeen pääosin runkobussilinjan 550 reittiä. 
Raide-Jokeri on suunniteltu kulkevaksi pääosin omalla väylällään, millä 
varmistetaan raitiovaunujen nopea ja häiriötön kulku.

Liikennelaitos huomauttaa, että pikaraitioliikenne aiheuttaa melu- ja tä-
rinähaittoja, jotka tulee huomioida kiinteistöjen sijoittelussa ja rakennus-
määräyksissä.

HKL:n kantana on, että pikaraitiotie tulee sijoittaa omalle väylälleen ja 
sille tulee myös taata esteetön kulku. Ajoneuvoliikenteen kääntyminen 
vasemmalle raitiotien yli tulee estää. Lisäksi jalankulkijoiden suojateitä 
tulee osoittaa harkiten raitiotieradan yli ja vain sellaisiin kohtiin, jossa 
se ei hidasta raitiovaunun kulkua. Norrtäljen tiellä, ellei raitiotietä voida 
sijoittaa omalle ajoradalleen, tulee varmistua ettei raitiotien vieressä ole 
kadunvarsipysäköintiä.

Pikaraitiotien suunnittelussa tulee huomioida raitiovaunuradan ja ajo-
johtimien ja pylväiden sekä ripustusten vaatima tila ja kiinnitysratkaisut. 
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Kaavoituksen raitiotiesuunnittelussa tulee jatkossa käyttää valmistu-
massa olevaa Ksv:n ja HKL:n yhteistä raitioteiden suunnitteluohjetta, 
jossa määritellään raitiotien ja pikaraitiotien katutilasta vaatima tilantar-
ve, jonka toteutumisesta tulee kaavoituksessa huolehtia.

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

jaakko.laurila(a)hel.fi

Opetusvirasto 12.2.2015

HEL 2014-015008 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää opetusviraston kannanottoa Oulun-
kylän Käskynhaltijantien asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. 

Suunnittelualue sijoittuu Käskynhaltijantien molemmin puolin. Se rajau-
tuu lännessä Tuusulanväylään, etelässä ja pohjoisessa kerros- ja pien-
talotontteihin sekä idässä Oulunkylän urheilupuistoon ja Oulunkylän 
ala-asteen kouluun.

Suunnittelualueella on 1950-2010 -luvuilla rakennettuja 3–5-kerroksisia 
asuinkerrostaloja. Lisäksi alueella on Oulunkylän kirkko, Kustaankarta-
non palvelukeskus, kolme päiväkotia sekä opetustoimelle vuokrattuja ti-
lapäisiä koulutiloja kaksikerroksisessa suojellussa rakennuksessa (Tei-
nintie 8). 

Yleiskaava 2002:ssa suunnittelualue on merkitty kerrostalovaltaiseksi 
alueeksi. Kustaankartanon palvelukodin alue on merkitty kulttuurihisto-
riallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittä-
väksi alueeksi. Tuusulanväylään rajoittuva alue Käskynhaltijantien poh-
joispuolella on yleiskaavassa virkistysaluetta. 

Uuden yleiskaavan luonnos on joulukuussa 2014 hyväksytty asetetta-
vaksi nähtäville, ja siinä esitetään Käskynhaltijantielle ja Norrtäljentielle 
pikaraitiotietä ja kadun varsille tiivistä asuntorakentamista. 

Käskynhaltijantien ja Norrtäljentien katualue suunnitellaan uudelleen tu-
levaa Raide-Jokerin pikaraitiotietä ja sen pysäkkiä varten. Raide-Joke-
rilla ennustetaan olevan vuonna 2035 noin 80 000 käyttäjää arkivuoro-
kaudessa nykyisen n. 30 000 matkustajan sijaan. Raide-Jokerin pysäk-
kien ympäristöistä pyritään suunnittelemaan vetovoimaisia paikkoja, 
jotka houkuttelevat paitsi asumista ja työpaikkoja myös palveluita. 
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Samalla tutkitaan uutta asuntorakentamista katuja rajaaville puistoa-
lueille sekä olevien kerrostalotonttien täydentämistä asuinrakennuksin. 
Kirkon ja Kustaankartanon palvelukeskuksen rakennusten kokonaisuus 
on tarkoitus suojella asemakaavassa ja samalla tutkitaan mahdollisuuk-
sia tontin täydennysrakentamiseen. Yleisten rakennusten tontti Teinin-
tie 8:ssa on tarkoitus muuttaa osittain asuintontiksi. 

Tavoitteena on, että Norrtäljentien ja Käskynhaltijantien maantiemäiset 
ympäristöt muuttuvat tiiviisti rakennetuiksi kaduiksi, joiden varsilla on 
asuntojen lisäksi liiketilaa. Käskynhaltijantien ja Hirsipadontien kul-
mauksen liiketontille suunnitellaan parhaillaan yksikerroksista päivittäis-
tavarakauppaa. Kaupan pysäköintialueelle ja sen viereisen pysäköinti-
tontin kohdalle tutkitaan pysäköintitalon mahdollisuutta. 

Helsingin kaupunki omistaa suunnittelualueen tontit sekä katu- ja puis-
toalueet lukuun ottamatta Teinintie 8:n tonttia 28140/5. 

Kaupunkisuunnitteluviraston mukaan asuntojen rakentaminen hyvien 
joukkoliikenneyhteyksien ääreen on edullista, kannattavaa ja kestävän 
kehityksen mukaista. Alueilla on jo katuverkko, kunnallistekniikka ja 
palvelut, joten rakentamisesta syntyy vähemmän kustannuksia kuin ko-
konaan uusilla alueilla. Täydennysrakentaminen voi olla myös keino tu-
kea palveluiden pysymistä alueella tai jopa lisätä niitä.

Opetusvirasto toteaa, että täydennysrakentaminen suunnittelualueella 
edellyttää myös entuudestaan riittämättömien koulutilojen lisäämistä. 
Viimeisen käytettävissä olevan ennusteen mukaan pohjoisen suurpiirin 
peruskouluikäisten määrä kasvaa yli 500 lasta ja nuorta vuosina 2015–
2024. Oulunkylän ala-asteen koulun oppilaista on jo nyt n.150 lasta tila-
päisissä siirtokelpoisissa viipalekouluissa koulun pihalla ja tilapäisissä 
vuokratiloissa osoitteessa Teinintie 8. Oulunkylän alueella ennusteen 
mukaan jo nyt ala-asteikäisten oppilaiden määrä kasvaa vuoteen 2024 
mennessä 200 lapsella.

Lisätiedot
Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

kaisa.nuikkinen(a)hel.fi
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§ 397
Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2017-012162

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

 valtuutettu Ville Jalovaaran ym. aloite juoksuportaiden rakentami-
sesta Vuosaaren täyttömäelle

Kaupunginvaltuusto lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle valmistelta-
vaksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 386
Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

Beslut

Stadsfullmäktige konstaterade att sammanträdet var lagligen samman-
kallat 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 förvaltningsstadgan förutsätter. Enligt 
namnuppropet är minst två tredjedelar av ledamöterna närvarande. På 
grundval av det ovanstående konstaterade ordföranden att sammanträ-
det är lagligen sammankallat och beslutsfört.

Bilagor

1 Läsnäololista

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige konstaterar vilka ledamöter som anmält förhinder och 
vilka ersättare som inträder i deras ställe, förrättar namnupprop och 
konstaterar att sammanträdet är lagligt och beslutsfört.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 387
Val av protokolljusterare

Beslut

På förslag av ordföranden valdes ledamöterna Silvia Modig och Björn 
Månsson till protokolljusterare med ledamöterna Atte Harjanne och 
Eveliina Heinäluoma som ersättare.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige väljer två ledamöter till protokolljusterare och två leda-
möter till ersättare för dessa.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet



Helsingfors stad Protokoll 19/2017 71 (149)
Stadsfullmäktige

Ärende/3
08.11.2017

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

§ 388
Frågestund

Beslut

Under frågestunden togs upp ledamoten Atte Harjannes fråga om sam-
arbetet med universiteten, högskolorna och studentnätverket och leda-
moten Petra Malins fråga om anordnandet av tjänster för barn i behov 
av särskilt stöd.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige ordnar en frågestund.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 389
Stadsfullmäktiges sammanträden år 2018

HEL 2017-010470 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade hålla sina sammanträden år 2018 enligt föl-
jande:

nr vecka dag kl.  
1 3 17.1.2018 18  
2 5 31.1.2018 18 frågestund
3 7 14.2.2018 18 motionsbehandling
4 9 28.2.2018 18 frågestund
5 11 14.3.2018 18  
6 13 28.3.2018 18  
7 15 11.4.2018 18 frågestund
8 17 25.4.2018 18  
9 20 16.5.2018 18 motionsbehandling 
10 22 30.5.2018 18 frågestund
11 24 13.6.2018 18  
12 25 20.6.2018 16 bokslut
13 35 29.8.2018 18  
14 37 12.9.2018 18 frågestund
15 39 26.9.2018 18 motionsbehandling
16 41 10.10.2018 18 frågestund
17 43 24.10.2018 18  
18 45 7.11.2018 18 frågestund
19 46 14.11.2018 16 budget
20 48 28.11.2018 18 budget, motionsbehandling
21 50 12.12.2018 16  

Upplysningar
Lauri Menna, ledande sakkunnig, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag
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Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Det anges i 94 § 1 mom. i kommunallagen (410/2015) att fullmäktige 
sammanträder vid de tider som fullmäktige beslutat och även när full-
mäktiges ordförande anser det vara påkallat. I 54 § 2 mom. anges det 
att fullmäktige också ska sammankallas när kommunstyrelsen eller 
minst en fjärdedel av fullmäktigeledamöterna begär det för behandling-
en av ett visst ärende.

Enligt 29 kap. 2 § 3 mom. i förvaltningsstadgan kan ordföranden med 
anledning av ett litet antal ärenden eller en annan särskild orsak instäl-
la ett sammanträde eller ändra tidpunkten för sammanträdet under den 
fastslagna dagen för sammanträdet. Ändringarna meddelas minst en 
vecka före sammanträdet. 

Kallelsen till stadsfullmäktiges sammanträde ska sändas elektroniskt 
minst fyra dagar före sammanträdet. Inom samma tid läggs föredrag-
ningslistan för sammanträdet ut på det allmänna datanätet.

Protokollet från stadsfullmäktige med tillhörande anvisningar om hur 
man begär omprövning eller besvärsanvisning, hålls efter justeringen 
tillgängligt i det allmänna datanätet i enlighet med 140 § i kommunalla-
gen.

Upplysningar
Lauri Menna, ledande sakkunnig, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 390
Ändring i stadsfullmäktiges sammansättning

HEL 2017-010628 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beviljade Kukka Eskola avsked från förtroendeuppdra-
get som fullmäktigeersättare.

Stadsfullmäktige justerade samtidigt omedelbart denna paragraf i pro-
tokollet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Lauri Menna, ledande sakkunnig, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1 Eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Den i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Kukka Eskola (FP) har 27.9.2017 anhållit om avsked från förtroende-
uppdraget som fullmäktigeersättare. Enligt 70 § 3 mom. i kommunalla-
gen (410/2015) kan den som har giltiga skäl avgå från förtroendeupp-
draget. Fullmäktigeledamöter och -ersättare beviljas avsked av fullmäk-
tige.

Enligt 17 § i kommunallagen väljs till ersättare för fullmäktigeledamöter-
na av de första icke invalda kandidaterna från varje valförbund, parti 
och gemensam lista i kommunalvalet ett lika stort antal som antalet le-
damöter, dock minst två. Antalet ersättare förblir således inte fulltaligt.
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Enligt 93 § i vallagen (714/1998) ska den kommunala centralvalnämn-
den på begäran av fullmäktiges ordförande förordna nya ersättare om 
antalet ersättare blir ofullständigt under tiden för fullmäktiges mandat-
period. Efter fullmäktigesammanträdet sammanträder centralvalnämn-
den nästa gång 30.11.2017.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Lauri Menna, ledande sakkunnig, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1 Eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Den i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Centralvalnämnden
Affärsverket ekonomiförvaltningscentralen

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.10.2017 § 921

HEL 2017-010628 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto myöntää Kukka Eskolalle eron varavaltuutetun lu-
ottamustoimesta.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
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§ 391
Val av ersättare i fostrans- och utbildningsnämnden

HEL 2017-002997 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

 beviljade Terhi Mäki avsked från förtroendeuppdraget som ersättare 
i fostrans- och utbildningsnämnden 

 valde Nina Castén till ny ersättare (personlig ersättare för Ville Jalo-
vaara) i fostrans- och utbildningsnämnden för den mandattid som 
slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerade samtidigt omedelbart denna paragraf i pro-
tokollet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1 Eropyyntö 4.10.2017

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 7.6.2017 (§ 264) Terhi Mäki (SDP) till ersättare i 
fostrans- och utbildningsnämnden för den mandattid som börjar år 
2017. Terhi Mäki anhåller 4.10.2017 om avsked från förtroendeuppdra-
get som ersättare i fostrans- och utbildningsnämnden.
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Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har gilti-
ga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den förtro-
endevalda beslutar om beviljande av avsked.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid 
ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Den 
som utses ska vara valbar till en nämnd med stöd av 74 § i kommunal-
lagen.

Enligt 70 § i kommunallagen får till ett förtroendeuppdrag väljas endast 
den som har gett sitt samtycke till att ta emot uppdraget. En förtroende-
vald ska på begäran av fullmäktige lämna en redogörelse för de om-
ständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av om han 
eller hon är valbar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1 Eropyyntö 4.10.2017

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Fostrans- och utbildningsnämnden
Ekonomiförvaltningstjänsten

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.10.2017 § 920

HEL 2017-002997 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto päättää

 myöntää Terhi Mäelle eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan vara-
jäsenen luottamustoimesta ja

 valita Nina Castén varajäseneksi (Ville Jalovaaran henkilökohtainen 
varajäsen) kasvatus- ja koulutuslautakuntaan vuoden 2021 touko-
kuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

Käsittely

23.10.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää Tomi Sevanderin ehdo-
tuksesta, että kasvatus- ja koulutuslautakunnan varajäseneksi valitaan 
Nina Castén.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi
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§ 392
Val av ledamot i kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion, er-
sättare i kultursektionen och ersättare i idrottssektionen

HEL 2017-010630 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

 beviljade Kukka Eskola avsked från förtroendeuppdraget som leda-
mot i kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion

 valde den nuvarande ersättaren Pazilaiti Simayijiang till ny leda-
mot och Tintti Laiho till personlig ersättare för Simayijiang i kultur- 
och fritidsnämndens ungdomssektion för den mandattid som slutar 
vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige

 beviljade samtidigt Tuomo Valokainen avsked från förtroendeuppd-
raget som ersättare i kultur- och fritidsnämndens kultursektion

 valde Tuomas Finne till ny ersättare (personlig ersättare för Elisa 
Gebhard) i kultur- och fritidsnämndens kultursektion för den man-
dattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige

 beviljade dessutom Sanna-Mari Oranen avsked från förtroen-
deuppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämndens idrottssek-
tion

 valde Pirjo Kivistö till ny ersättare (personlig ersättare för Jukka Jär-
vinen) i kultur- och fritidsnämndens idrottssektion för den mandattid 
som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerade ytterligare omedelbart denna paragraf i pro-
tokollet.

Behandling

Ledamoten Nelli Ruotsalainen föreslog Tintti Laiho till personlig ersätta-
re för Pazilaiti Simayijiang i kultur- och fritidsnämndens ungdomssek-
tion.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060
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jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1 Eronpyyntö 27.9.2017
2 Eronpyyntö 29.9.2017
3 Eronpyyntö 2.10.2017

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige

 beviljar Kukka Eskola avsked från förtroendeuppdraget som leda-
mot i kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion

 väljer den nuvarande ersättaren Pazilaiti Simayijiang till ny leda-
mot och ___________ till personlig ersättare för Simayijang i kultur- 
och fritidsnämndens ungdomssektion för den mandattid som slutar 
vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige

 beviljar samtidigt Tuomo Valokainen avsked från förtroendeuppdra-
get som ersättare i kultur- och fritidsnämndens kultursektion

 väljer Tuomas Finne till ny ersättare (personlig ersättare för Elisa 
Gebhard) i kultur- och fritidsnämndens kultursektion för den man-
dattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige

 beviljar dessutom Sanna-Mari Oranen avsked från förtroendeuppd-
raget som ersättare i kultur- och fritidsnämndens idrottssektion

 väljer Pirjo Kivistö till ny ersättare (personlig ersättare för Jukka Jär-
vinen) i kultur- och fritidsnämndens idrottssektion för den mandattid 
som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerar ytterligare omedelbart denna paragraf i proto-
kollet.

Föredragandens motiveringar
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Stadsfullmäktige valde 7.6.2017 (§ 275) Kukka Eskola (FP) till ledamot 
i kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion för den mandattid som 
börjar år 2017. Kukka Eskola anhåller 27.9.2017 om avsked från förtro-
endeuppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämndens ungdoms-
sektion.

Stadsfullmäktige valde 7.6.2017 (§ 273) Tuomo Valokainen (SDP) till 
ersättare i kultur- och fritidsnämndens kultursektion för den mandattid 
som börjar år 2017. Tuomo Valokainen anhåller 29.9.2017 om avsked 
från förtroendeuppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämndens 
kultursektion.

Stadsfullmäktige valde 7.6.2017 (§ 274) Sanna-Mari Oranen (SDP) till 
ersättare i kultur- och fritidsnämndens idrottssektion för den mandattid 
som börjar år 2017. Sanna-Mari Oranen anhåller 2.10.2017 om avsked 
från förtroendeuppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämndens id-
rottssektion.

Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har gilti-
ga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den förtro-
endevalda beslutar om beviljande av avsked.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid 
ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Den 
som utses ska vara valbar till en nämnd med stöd av 74 § i kommunal-
lagen.

Enligt 70 § i kommunallagen får till ett förtroendeuppdrag väljas endast 
den som har gett sitt samtycke till att ta emot uppdraget. En förtroende-
vald ska på begäran av fullmäktige lämna en redogörelse för de om-
ständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av om han 
eller hon är valbar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1 Eronpyyntö 27.9.2017
2 Eronpyyntö 29.9.2017
3 Eronpyyntö 2.10.2017

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige
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Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion
Kultur- och fritidsnämndens kultursektion
Kultur- och fritidsnämndens idrottssektion
Ekonomiförvaltningstjänsten

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.10.2017 § 919

HEL 2017-010630 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

 myöntää Kukka Eskolalle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
nuorisojaoston jäsenen luottamustoimesta ja

 valita Pazilaiti Simayijiang jäseneksi ja ___________ hänen henki-
lökohtaiseksi varajäsenekseen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
nuorisojaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimi-
kaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättää

 myöntää Tuomo Valokaiselle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakun-
nan kulttuurijaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

 valita Tuomas Finne varajäseneksi (Elisa Gebhardin henkilökohtai-
nen varajäsen) kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaostoon 
vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää

 myöntää Sanna-Mari Oraselle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakun-
nan liikuntajaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

 valita Pirjo Kivistö varajäseneksi (Jukka Järvisen henkilökohtainen 
varajäsen) kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaostoon vuo-
den 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.



Helsingfors stad Protokoll 19/2017 84 (149)
Stadsfullmäktige

Ärende/7
08.11.2017

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

Vielä kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta 
heti.

Käsittely

23.10.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää Tomi Sevanderin ehdo-
tuksesta, että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varajäseneksi vali-
taan Tuomas Finne.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi
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§ 393
Val av nämndemän vid tingsrätten

HEL 2017-009925 T 00 01 06

Beslut

Stadsfullmäktige

 beviljade Mervi Juurinen avsked från förtroendeuppdraget som 
nämndeman vid tingsrätten

 valde Tiina Hyvönen till nämndeman vid tingsrätten för den mandat-
tid som slutar vid utgången av maj 2021. 

Stadsfullmäktige

 beviljade samtidigt Nina Hirvikangas avsked från förtroendeuppdra-
get som nämndeman vid tingsrätten 

 valde Jonna Temonen till nämndeman vid tingsrätten för den man-
dattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerade samtidigt omedelbart denna paragraf i pro-
tokollet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1 Eronpyyntö 20.9.2017
2 Eronpyyntö 26.9.2017

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige
Helsingfors tingsrätt Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.
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Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 21.6.2017 (294 §) Mervi Juurinen (VF) till nämn-
deman vid tingsrätten för den mandattid som slutar vid utgången av 
maj 2021. Mervi Juurinen anhåller 20.9.2017 om avsked från förtroen-
deuppdraget som nämndeman vid tingsrätten.

Stadsfullmäktige valde 21.6.2017 (294 §) Nina Hirvikangas (Saml.) till 
nämndeman vid tingsrätten för den mandattid som slutar vid utgången 
av maj 2021. Nina Hirvikangas anhåller 26.9.2017 om avsked från för-
troendeuppdraget som nämndeman vid tingsrätten.

Enligt lagen om nämndemän vid tingsrätterna (675/2016) väljer kom-
munfullmäktige nämndemännen vid tingsrätterna för en period som 
motsvarar fullmäktiges mandatperiod. För nämndemännen vid tingsrät-
ten gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs om kommunens förtro-
endevalda.

Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har gilti-
ga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den förtro-
endevalda beslutar om beviljande av avsked. Till ett förtroendeuppdrag 
som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald 
utses för den återstående mandattiden.

Den som väljs till nämndeman vid tingsrätten ska uppfylla behörighets-
villkoren i 2 § i lagen om nämndemän vid tingsrätterna.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1 Eronpyyntö 20.9.2017
2 Eronpyyntö 26.9.2017

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige
Helsingfors tingsrätt Kommunalbesvär, fullmäktige
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Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.10.2017 § 918

HEL 2017-009925 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Mervi Juuriselle eron käräjäoikeuden lautamiehen luotta-
mustoimesta ja

 valitsee Tiina Hyvösen käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 
toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto

 myöntää Nina Hirvikankaalle eron käräjäoikeuden lautamiehen luot-
tamustoimesta ja

 valitsee Jonna Temosen käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 
2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

Käsittely

23.10.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää Wille Rydmanin ehdo-
tuksesta, että käräjäoikeuden lautamieheksi valitaan Jonna Temonen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi
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§ 394
Val av suppleant i delegationen för polisen

HEL 2017-003847 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

 beviljade Sara Henriksson avsked från förtroendeuppdraget som 
suppleant i delegationen för polisen och

 valde Lotta Rosenqvist till ny suppleant (personlig suppleant för Vil-
le Kohvakka) i delegationen för polisen för den mandattid som slutar 
vid utgången av maj 2021. 

Stadsfullmäktige justerade samtidigt omedelbart denna paragraf i pro-
tokollet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1 Henriksson Sara, eronpyyntö Poliisin neuvottelukunnasta 6.10.2017

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kommunalbesvär, fullmäktige
Helsingin poliisilaitos Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 7.6.2017 (§ 278) Sara Henriksson (SFP) till sup-
pleant i delegationen för polisen för den mandattid som börjar år 2017. 
Sara Henriksson anhåller 6.10.2017 om avsked från förtroendeuppdra-
get som suppleant i delegationen för polisen på grund av byte av hem-
kommun.
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Enligt 13 § i polisförvaltningsförordningen (158/1996) väljer stadsfull-
mäktige delegationens medlemmar för sin mandattid.

Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har gilti-
ga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den förtro-
endevalda beslutar om beviljande av avsked. Till ett förtroendeuppdrag 
som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald 
utses för den återstående mandattiden.

Enligt 70 § i kommunallagen får till ett förtroendeuppdrag väljas endast 
den som har gett sitt samtycke till att ta emot uppdraget. En förtroende-
vald ska på begäran av fullmäktige lämna en redogörelse för de om-
ständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av om han 
eller hon är valbar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1 Henriksson Sara, eronpyyntö Poliisin neuvottelukunnasta 6.10.2017

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kommunalbesvär, fullmäktige
Helsingin poliisilaitos Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 30.10.2017 § 964

HEL 2017-003847 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää
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 myöntää Sara Henrikssonille eron poliisin neuvottelukunnan varajä-
senen luottamustoimesta ja

 valita Lotta Rosenqvist varajäseneksi (Ville Kohvakan henkilökohtai-
nen varajäsen) poliisin neuvottelukuntaan vuoden 2021 toukokuun 
lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi
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§ 395
Detaljplaneändring för Fiskehamnens centrum 2 (nr 12438)

HEL 2016-006416 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för kvarteret 10593, 
tomten 6 i kvarteret 10620 och tomten 6 i kvarteret 10621 samt gatu-
områden i 10 stadsdelen (Sörnäs) enligt ritning nr 12438, daterad 
28.2.2017 och ändrad 22.8.2017, och på de grunder som framgår av 
detaljplanebeskrivningen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi
Timo Linden, stf. biträdande stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12438 kartta, päivätty 28.2.2017, muutet-
tu 22.8.2017

2 Asemakaavan muutoksen nro 12438 selostus, päivätty 28.2.2017, muu-
tettu 22.8.2017

3 Vuorovaikutusraportti 28.2.2017, täydennetty 22.8.2017
4 Osa päätöshistoriaa

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

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä
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Helen Sähköverkko Oy
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
(Tukes), Helsinki

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Detaljplaneändringen gäller två torn i Fiskehamnens centrum samt ett 
kvarter och gatuområden väster om centrumet. Detaljplanelösningen 
gör det möjligt att ändra användningssyftet för tornen och att bygga ett 
hotell i kvarteret väster om centrumet. Dessutom gör detaljplanen det 
möjligt att ändra Brädgårdsgatan till en gång- och cykelväg samt att 
bygga Festivalgränden.

Tornet som upptagits som kontorstorn i den gällande detaljplanen 
omdisponeras för bostadsbruk och hotelltornet ändras till att motsvara 
behoven för ett kontor och lägenhetshotell. Det nuvarande kvarteret för 
verksamhetslokaler ändras till ett kvartersområde för hotellbyggnader 
och gör det möjligt att i kvarteret genomföra det förslag som vunnit arki-
tekttävlingen. Miljön för gång och cykling i närheten av centrum utveck-
las.

Den nya bostadsytan uppgår till 10 930 m² vy. Antalet invånare ökar 
med ca 240.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanelösningen stämmer överens med de riksomfattande målen 
för områdesanvändningen och delgeneralplanen med rättsverkningar. 
Detaljplanelösningen följer också målen i den nya generalplanen för 
Helsingfors (stadsfullmäktige 26.10.2016).

Området ligger i mitten av Fiskehamnen som håller på att byggas. På 
området finns för närvarande en byggplats för Fiskehamnens centrum, 
en metrostation, Brädgårdsgatan, Tågvägen samt en ramp och vallar 
från Sörnäs strandväg. Kollektivtrafikförbindelserna är ypperliga.

Flera detaljplaner (från 2013–2014) gäller för området och i dem har 
området betecknats som ett kvartersområde för hotellbyggnader och 
kontorsbyggnader och som gatuområde.

Att detaljplanen genomförs kräver inga egentliga tröskelinvesteringar 
av staden. Ändringarna av användningssyftet av de nuvarande gatu-
områdena för Brädgårdsgatan från fordonstrafik till cykel- och fotgäng-
artrafik kan utföras som en separat helhet, såvida man eftersträvar att 
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höja kvalitetsnivån. Gångtunneln på Festivalgränden kan utföras som 
ett separat projekt oberoende av detaljplanen. En projektplan för Festi-
valgränden har utarbetats av före detta byggnadskontoret och ärendet 
har behandlats tidigare i nämnden för allmänna arbeten

Staden får inkomster från försäljningen av tomterna. Om försäljningen 
av kvotdelar av tomterna 10620/6 och 10621/6 (tornen 7 och 8) har tidi-
gare avtalats i genomförandeavtalet gällande Fiskehamnens centrum, 
och eventuella justeringar av köpesumman som ändringarna i använd-
ningssyftet orsakar behandlas separat. En planeringsreservering har 
gjorts för tomten i kvarteret 10593 och upplåtelsevillkoren för tomten 
avtalas om separat.

Planeringsfaser och växelverkan

Helsingfors stad äger gatuområdena och den planerade hotelltomten i 
kvarteret 10593. Kvartersområdena i Fiskehamnens centrum är delvis i 
stadens och delvis i privat ägo. Detaljplanelösningen har utarbetats på 
ansökan och innehållet i lösningen har diskuterats med sökanden.

Deltagandet och växelverkan har ordnats i enlighet med programmet 
för deltagande och bedömning.

Förslaget till detaljplan hölls offentligt framlagt 7.4–8.5.2017. Inga an-
märkningar gjordes mot förslaget.

Utlåtanden

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM), säkerhets- 
och kemikalieverket, trafikaffärsverket, stadsmuseet, fastighetsnämn-
den, räddningsnämnden och nämnden för allmänna arbeten gav utlå-
tanden om detaljplaneförslaget.

HRM:s utlåtande gällde organiseringen av vattenförsörjning i området.

Säkerhets- och kemikalieverkets utlåtande gällde objekt i närheten av 
området som klassas som farliga och där kemikalier lagras eller hante-
ras.

Trafikaffärsverkets utlåtande gällde att trygga spårtrafikens störnings-
fria driftsäkerhet.

Stadsmuseets utlåtande gällde åtkomligheten av Södervik och det kul-
turhistoriskt värdefulla byggnadsbeståndet.

Fastighetsnämndens utlåtande gällde detaljplanebestämmelserna om 
lägenhetshotellet.
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Räddningsnämndens utlåtande gällde larmutryckningsförbindelser, ho-
tellets brandsäkerhet och att möjliggöra räddningsverkets operativa ka-
pacitet.

Utlåtandet från nämnden för allmänna arbeten gällde de investeringar 
som detaljplanen medför staden.

I de övriga utlåtandena fanns ingenting att påpeka. Helen Elnät Ab och 
miljöcentralen meddelade att de inte har någonting att yttra.

Utlåtandena framgår i sin helhet av beslutshistorien, och referat av des-
sa och genmälena ingår i rapporten om växelverkan (bilaga 3).

Ändringar i förslaget till detaljplaneändring

Det som ingår i utlåtandena har beaktats i ändamålsenliga delar med 
hänsyn till detaljplanemålen. I förslaget till detaljplan har det gjorts änd-
ringar som inte väsentligt förändrar innehållet i förslaget. Förslaget be-
höver därför inte läggas fram på nytt.

Ett separat byggavtal om genomförandet av Fiskehamnens centrum 
har utarbetats mellan byggherren för området och Helsingfors stad, och 
det finns därför inte behov att tillämpa förfarandet med markanvänd-
ningsavtal.

Beslutsförslaget motsvarar den justerade framställningen från detaljpla-
neläggningstjänsten vid stadsmiljösektorns servicehelhet markanvänd-
ning och stadsstruktur.

Stadsstyrelsen föreslog stadsfullmäktige 2.10.2017 (889 §) att detalj-
planen skulle ändras, men återtog sin framställning 9.10.2017, ef-
tersom den karta och beskrivning som utgjorde bilaga på föredrag-
ningslistan inte motsvarade den justerade framställningen från stads-
miljösektorns servicehelhet markanvändning och stadsstruktur. Kartan 
och beskrivningen från framläggningsfasen hade blivit kvar som bilaga 
på föredragningslistan. Stadsstyrelsen föreslår nu fullmäktige med en 
aktuell karta och beskrivning att detaljplanen ska ändras.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi
Timo Linden, stf. biträdande stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12438 kartta, päivätty 28.2.2017, muutet-
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tu 22.8.2017
2 Asemakaavan muutoksen nro 12438 selostus, päivätty 28.2.2017, muu-

tettu 22.8.2017
3 Vuorovaikutusraportti 28.2.2017, täydennetty 22.8.2017
4 Osa päätöshistoriaa

Bilagematerial

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva 28.2.2017

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

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä
Helen Sähköverkko Oy
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
(Tukes), Helsinki

För kännedom

Kaupunginmuseo
Kaupunkiympäristölautakunta
Liikenneliikelaitoksen johtokunta
Pelastuslautakunta

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.10.2017 § 922

HEL 2016-006416 T 10 03 03

Päätös
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Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 
10593, korttelin 10620 tontin 6 ja korttelin 10621 tontin 6 sekä katualu-
eiden asemakaavan muutoksen 28.2.2017 päivätyn ja 22.8.2017 muu-
tetun piirustuksen numero 12438 mukaisena ja asemakaavase-
lostuksesta ilmenevin perustein.

09.10.2017 Ehdotuksen mukaan

02.10.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Stadsfullmäktige 11.10.2017 § 375

HEL 2016-006416 T 10 03 03

Beslut

Ärendet avfördes från föredragningslistan efter att stadsstyrelsen åter-
tagit sin framställning till stadsfullmäktige.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Lauri Menna, ledande sakkunnig, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi
Timo Linden, stf. biträdande stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus 
Asemakaavoitus 22.8.2017

HEL 2016-006416 T 10 03 03

Hankenumero 2123_6
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Asemakaavoituspalvelu on tarkistanut 28.2.2017 päivättyä 10. kau-
punginosan (Sörnäinen) korttelin 10593, korttelin 10620 tontin 6 ja kort-
telin 10621 tontin 6 sekä katualueiden asemakaavan muutosehdotusta 
nro 12438. Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset ilmenevät yksityiskoh-
taisesti liitteestä ja kaavaselostuksesta.

Asemakaavoituspalvelun mielestä kaavaehdotukseen tehdyt muutokset 
eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen 
nähtäville. Muutoksista on neuvoteltu asianomaisten hallintokuntien 
kanssa ja niitä, joiden etua muutokset koskevat, on kuultu erikseen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Kalastaman keskuksen 
kahta tornia, keskuksen länsipuolella sijaitsevia yhtä korttelia ja katua-
lueita. Kaavaratkaisu mahdollistaa Kalasataman keskuksen kahden tor-
nin käyttötarkoituksen muutoksen ja hotellin rakentamisen keskuksen 
länsipuolella olevaan kortteliin. Lisäksi kaavaratkaisu mahdollistaa 
Lautatarhankadun muuttamisen jalankulku- ja pyöräilykaduksi sekä 
Festarikujan rakentamisen.

Tavoitteena on Kalasataman keskuksen kahden tornin käyttötarkoituk-
sen muuttaminen siten, että toimistotorni muutetaan asuinkäyttöön ja 
hotellitorni muutetaan toimiston ja huoneistohotellin tarpeisiin. Nykyinen 
toimitilakortteli muutetaan hotellirakennusten korttelialueeksi ja mahdol-
listetaan arkkitehtikilpailun voittaneen ehdotuksen toteuttaminen kortte-
liin. Keskuksen läheisyydessä jalankulun ja pyöräilyn ympäristöä ke-
hitetään.

Uutta asuntokerrosalaa on 10 930 k-m2. Asukasmäärän lisäys on noin 
240 asukasta. 

Kaavaratkaisu edistää Kalasataman keskuksen sekä viihtyisän ja suju-
van jalankulkuympäristön toteutumista.

Helsingin kaupunki omistaa katualueet ja suunnitellun hotellitontin kort-
telin 10593. Kalasataman keskuksen korttelialueet ovat osittain kau-
pungin ja osittain yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hake-
muksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kans-
sa. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti asettaa kaavaehdotuksen nähtä-
ville. Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin lausunnot. 
Esitetyt huomautukset kohdistuivat alueen läheisyydessä sijaitseviin 
vaaralliseksi luokiteltaviin kemikaaleja varastoiviin ja käsitteleviin kohte-
isiin, kaupungille aiheutuviin investointeihin, hälytysajoyhteyksiin, hotel-
lin paloturvallisuuteen ja pelastuslaitoksen operatiivisen toimintakyvyn 
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mahdollistamiseen, huoneistohotellin kaavamääräyksiin, Suvilahden 
saavutettavuuteen sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen rakennus-
kantaan, raideliikenteen häiriöttömyyden ja toimintavarmuuden turvaa-
miseen. Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksity-
iskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. 

Muistutuksia ei esitetty.

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oi-
keusvaikutteisen osayleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin 
strategisten tavoitteiden toteutumista. 

Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin uuden yleiskaavan tavoitteiden 
mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alue sijoittuu rakentuvan Kalasataman keskiöön. Alueella on tällä het-
kellä Kalasataman keskuksen työmaa, metroasema, Lautatarhankatu, 
Junatie sekä Sörnäisten rantatieltä johtavaa luiskaa penkereineen. 
Joukkoliikenneyhteydet ovat erinomaiset Kalasataman metroaseman 
takia. 

Alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 2013–2014) ja ni-
issä alue on merkitty hotellirakennusten ja toimistorakennusten kortteli-
alueeksi sekä katualueeksi. Kalasataman keskuksen maanalaisessa 
asemakaavassa alue on osoitettu yleisen pysäköintilaitoksen ja väe-
stönsuojelun tiloille. 

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 päätti 28.2.2017 asettaa kaavaehdotuk-
sen nähtäville. Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 7.4.–8.5.2017.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia. 

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta:

• Helen Sähköverkko Oy
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• Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 

• Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL)

• kaupunginmuseo

• kiinteistölautakunta

• pelastuslautakunta

• yleisten töiden lautakunta

• ympäristökeskus

• Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston lausunto kohdistui alueen läheisyy-
dessä sijaitseviin vaaralliseksi luokiteltaviin kemikaaleja varastoiviin ja 
käsitteleviin kohteisiin. Yleisten töiden lautakunnan lausunto kohdistui 
kaavasta kaupungille aiheutuviin investointeihin. Pelastuslautakunnan 
lausunto kohdistui hälytysajoyhteyksiin, hotellin paloturvallisuuteen ja 
pelastuslaitoksen operatiivisen toimintakyvyn mahdollistamiseen. Kiin-
teistölautakunnan lausunto kohdistui huoneistohotellin kaavamääräyk-
siin. Kaupunginmuseon lausunto kohdistui Suvilahden saavutettavuu-
teen sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen rakennuskantaan. 
Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen (HKL) lausunto koh-
distui raideliikenteen häiriöttömyyden ja toimintavarmuuden turvaami-
seen. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) 
lausunto kohdistui vesihuollon järjestämiseen alueella.

Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa.

Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen Sähköverkko 
Oy ja ympäristökeskus. 

Rakennusvalvontavirasto ei vastannut lausuntopyyntöön. Kaavaehdo-
tuksesta on neuvoteltu rakennusvalvontaviraston kanssa erillisin neu-
votteluin. 

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet huo-
mioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin. Kaavaehdotukseen on tehty 
muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta kaavaehdotuksen sisältöä. 
Vastineet lausuntoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa. 

Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset on esitetty yksityiskohtaisesti liit-
teessä ja kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Kaavaselostusta on 
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täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden, asemakaavan kuvauk-
sen sekä liitteenä olevan seurantalomakkeen osalta.

Vuorovaikutusraportti on liitteenä.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Asemakaavan ja sen mukaisten käyttötarkoituksen muutosten toteutta-
minen ei edellytä varsinaisia kynnysinvestointeja kaupungilta. Nykyisille 
katualueille tehtävät muutokset lautatarhankadulla ajoneuvoliikenteestä 
pyöräilyn ja jalankulun käyttöön voidaan toteuttaa erillisenä kokonaisu-
utenaan, mikäli pyritään laatutason nostamiseen. Asemakaavamuuto-
salueella sijaitseva Festarikujan alikulkutunneli voidaan toteuttaa ase-
makaavasta riippumattomana erillisenä hankkeena. Festarikujasta on 
laadittu rakennusvirastossa hankesuunnitelma ja asiaa on aiemmin kä-
sitelty yleisten töiden lautakunnassa.

Kaupunki saa tuloja tonttien myymisestä. Tonttien 10620/6 ja 10621/6 
(tornit 7 ja 8) määräosien myymisestä on aiemmin sovittu Kalasataman 
keskuksen toteutussopimuksessa ja käyttötarkoituksen muutoksesta ai-
heutuvia mahdollisia kauppahinnantarkistuksia käsitellään erikseen. 
Korttelin 10593 tontista on tehty suunnitteluvaraus ja sen luovutuseh-
doista sovitaan erikseen.

Jatkotoimenpiteet

Kalasataman keskuksen toteuttamisesta on laadittu erillinen toteutus-
sopimus alueen rakennuttajan ja Helsingin kaupungin kesken, joten 
kaupunginhallituksen 9.6.2014 (§ 685) tekemän päätöksen mukaiselle 
maankäyttösopimusmenettelylle ei ole tarvetta.

Lisätiedot
Salla Hoppu, arkkitehti, puhelin: 310 37240

salla.hoppu(a)hel.fi
Tuomas Hakala, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37205

tuomas.hakala(a)hel.fi
Riikka Österlund, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37312

riikka.osterlund(a)hel.fi
Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37250

kaarina.laakso(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunki-
mittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 13.07.2017 § 2
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HEL 2016-006416 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12438 pohjakartan 
kaupunginosassa 10 Sörnäinen. Pohjakartta täyttää Maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on val-
mistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12438
Kaupunginosa: 10 Sörnäinen
Kartoituksen työnumero: 35/2016
Pohjakartta valmistunut: 5.9.2016
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Lisätiedot
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Infra- ja kalustoyksikkö 9.5.2017

HEL 2016-006416 T 10 03 03

Liikennelaitos toteaa asiasta seuraavaa:

Kaavoitus-, suunnittelu- ja toteuttamistyössä on kuitenkin huomioitava 
seuraavat asiat:

 Asemakaavan muuttaminen nykyisestä ja suunnittelualueella suori-
tettavissa korjaus- ja uudisrakentamishankkeissa tulee ottaa huo-
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mioon metro- ja raitioliikenteen kiskojen läheisyys ja siitä mahdolli-
sesti aiheutuvat melu- ja tärinähaitat.

 Pysäköintialueen perustusten tekeminen ei saa aiheuttaa metrora-
dalla penkereen tai muiden rakenteiden sortumia.

 Työnaikaiset ja valmiit rakennelmat eivät saa tukkia metron nykyisiä 
huolto-, hätäpoistumis- ja palokunnan hyökkäysteitä (jos sellaisia 
alueella on).

 Kaikenlainen rakentaminen (lyöntipaalutus, ampuminen jne.) ei saa 
häiritä metroliikennettä.

 Rakentamisen yhteydessä mahdollisesti tapahtuvien räjäytysten ja 
louhimisen yhteydessä on huomioitava niiden turvallinen suunnitte-
lu, koskien olemassa olevia rataliikenteen yhteydessä olevia raken-
nelmia ja tiloja. HKL:n tuleva ohjeistus ”Metroradan vieressä tapah-
tuva rakentaminen” pitää huomioida uudis- ja korjausrakentamisen 
yhteydessä.

 Rakennusten ja Kalasataman kokonaisvalaistussuunnitelmassa on 
huomioitava raitioliikenteen kuljettajien näkökyvyn turvaaminen 
suunnitelmaa tehdessä.

 Lautatarhankadun päässä olevan metro- ja sähkönsyöttöaseman 
yhteyteen on sallittava ja järjestettävä metroliikenteen tarvitseman 
huoltoauton kulku ja pysäköintipaikka.

 Lautatarhankadun päässä olevan metroaseman yhteyteen on sallit-
tava ja järjestettävä metroliikenteen tarvitseman jäteauton kulku ja 
pysäköintipaikka, ellei metroaseman jätepistettä voida sijoittaa toi-
seen paikkaan.

 Metroaseman kattorakenteisiin mahdollisesti kertyvän lumikuorman 
turvallinen poistamisen ja siihen tarvittava tila on huomioitava met-
roaseman ympäristössä.

Jos edellä mainittuja ei pystytä takaamaan, suunnittelun ja rakentami-
sen tulee edetä vuorovaikutuksessa liikennelaitoksen edustajien kans-
sa.

Lisätiedot
Jouni Ikonen, isännöitsijä, puhelin: 35889

jouni.ikonen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 5.5.2017

HEL 2016-006416 T 10 03 03
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Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt Helsingin kaupunginmuseolta 
lausuntoa koskien Kalasataman keskus 2 -asemakaavaehdotusta. 
Helsingin kaupunginmuseo tarkastelee asiaa perustehtävänsä mukai-
sesti kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja lausuu kantanaan 
seuraavaa.

Asemakaavan muutos koskee korttelia 10593, korttelin 10620 tonttia 6, 
korttelin 10621 tonttia 6 sekä katualueita. Kaavaratkaisu koskee Kala-
sataman keskuksen kahta tornia, keskuksen länsipuolella sijaitsevaa 
yhtä korttelia sekä katualueita. Kaavaratkaisu mahdollistaa Kalasata-
man keskuksen kahden tornin käyttötarkoituksen muutoksen ja hotellin 
rakentamisen keskuksen länsipuolella olevaan kortteliin. Lisäksi kaava-
ratkaisu mahdollistaa Lautatarhankadun muuttamisen jalankulku- ja 
pyöräilykaduksi sekä Festarikujan rakentamisen Junatien alle yhdi-
stämään Suvilahden ja Tukkutorin alueita toisiinsa. 

Kaavatilanne

Ympäristöministeriön vuonna 2008 vahvistamassa Uudenmaan maa-
kuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta. Vuonna 
2014 vahvistetussa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa suunnit-
telualue on keskustatoimintojen aluetta sekä tiivistettävää aluetta. 
Helsingin yleiskaavan 2002 mukaan suunnittelualue on pääosin kes-
kustatoimintojen aluetta, Suvilahden alue on merkitty hallinnon ja julkis-
ten palvelujen alueeksi joka on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteelli-
sesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävä alue, jota tulee kehittää 
siten, että alueen arvot ja ominaisuudet säilyvät. Helsingin uudessa va-
hvistamattomassa yleiskaavassa alue on liike- ja palvelukeskustan alu-
etta. Alueella on voimassa myös Sörnäistenrannan ja Hermanninran-
nan osayleiskaava, jonka mukaan alue on keskustatoimintojen aluetta, 
palvelujen ja hallinnon aluetta sekä katualuetta. Suvilahden rakennuk-
set on tässä osayleiskaavassa varustettu merkinnällä: ”suojellaan ra-
kennuslainsäädännöllä”. Alueella voimassaolevien asemakaavojen mu-
kaan alue on hotellirakennusten ja toimistorakennusten korttelialuetta 
sekä katualuetta. 

Suvilahden alueen kulttuurihistorialliset arvot

Kaavamuutosalue rajautuu lounaispuolellaan kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaaseen Suvilahden entisen sähkö- ja kaasulaitoksen alueeseen, 
joka on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö 
(RKY). Alue on otettu 2000-luvulla kulttuurikäyttöön ja se muodostaa 
myös festivaalialueen. Suvilahden alue on vakiintunut helsinkiläisen 
kaupunkikulttuurin keskukseksi. 
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Kaupunginmuseon lausunto

Kaupunginmuseo on lausunut asiasta aiemmin osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmavaiheessa. Tuolloin todettiin, että kaavamuutoksen yhtenä 
tavoitteena tulee olla Suvilahden alueen luonteva liittäminen ympärille 
kehittyvään kaupunginosaan sekä Suvilahden kulttuurikeskuksen toi-
minnan edellytysten vahvistaminen.

Kaupunginmuseo katsoo, että Suvilahden saavutettavuuden edistämi-
nen jalankulkijoille ja pyöräilijöille on hyvä asia, koska se edistää 
samalla sekä Suvilahden että Tukkutorin ja Teurastamon alueen kulttu-
uriympäristön säilymistä saavutettavuudellaan ja mielekkäällä käyttö-
tarkoituksellaan. Festarikujan rakentamisen yhteydessä tulee huomioi-
da sen sovittaminen Suvilahden kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen 
rakennuskantaan ja teollisuusympäristöön. Kaasukellon ja sähkövoima-
lan välinen puistoalue toimii rajaavana suojavyöhykkeenä Sörnäisten 
rantatieltä Itäväylälle vievälle rampille, joten sen säilyminen Festariku-
jan rakentamisen yhteydessä on suotavaa.

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa suunnitelmiin.

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 7.11.2016

Lisätiedot
Maaret Louhelainen, tutkija, puhelin: +358403347014

maaret.louhelainen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 04.05.2017 § 232

HEL 2016-006416 T 10 03 03

Kiinteistökartta 89/676 498 ja 75/674 498, Hermannin rantatie 1 ja Leonkatu 2

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle Helsingin 
kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) Kalasataman keskuksen 
asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12438 seuraavan lausunnon:

Suunnitelma kaavaselostuksen mukaan

Asemakaavan muutos koskee korttelia nro 10593, tornitontteja 10620/6 
ja 10621/6 sekä katualueita. Kaavaratkaisu mahdollistaa Kalasataman 
keskuksen kahden tornin käyttötarkoituksen muutoksen ja hotellin ra-
kentamisen keskuksen länsipuolella olevaan kortteliin. Lisäksi kaava-
ratkaisu mahdollistaa Lautatarhankadun muuttamisen jalankulku- ja 
pyöräilykaduksi sekä Festarikujan rakentamisen.
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Tavoitteena on Kalasataman keskuksen kahden tornin käyttötarkoituk-
sen muuttaminen siten, että toimistotorni muutetaan asuinkäyttöön ja 
hotellitorni muutetaan toimiston ja huoneistohotellin tarpeisiin. Nykyinen 
toimitilakortteli muutetaan hotellirakennusten korttelialueeksi ja mahdol-
listetaan arkkitehtikilpailun voittaneen hotelliehdotuksen toteuttaminen 
kortteliin. Keskuksen läheisyydessä jalankulun ja pyöräilyn ympäristöä 
kehitetään.

Kaavaratkaisun myötä kerrosala säilyy ennallaan, mutta uutta asunto-
kerrosalaa on 10 930 k-m². Asukasmäärän lisäys on noin 240 asukas-
ta. Tontti 10620/6 mahdollistaa 26-kerroksisen hybriditornin, johon ra-
kennetaan kauppakeskuksen päälle toimistotiloja ja huoneistohotelli. 
Tontille 10621/6 rakennetaan asuntoja 24-kerroksiseen torniin. Lisäksi 
tontille on rakennettava tilat päiväkotia varten.

Alueen pysäköinti sijoittuu kokonaisuudessaan keskuksen maanalai-
seen yhteiskäyttöiseen pysäköintilaitokseen. Kaavaratkaisu edistää Ka-
lasataman keskuksen sekä viihtyisän ja sujuvan jalankulkuympäristön 
toteutumista.

Maanomistuksesta ja varaustilanne

Helsingin kaupunki omistaa katualueet ja suunnitellun hotellitontin kort-
telin nro 10593. Kalasataman keskuksen korttelialueet ovat osittain 
kaupungin ja osittain SRV:n yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on 
tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu ha-
kijan kanssa.

Kalasataman keskus on SRV:n projekti samoin kuin suunniteltu 15 000 
k-m²:n suuruinen hotellitontti 10593/4 on varattu 31.12.2018 asti 
SRV:lle kaupunginhallituksen päätöksellä.

Lausunto

Asemakaavan muutos vauhdittaa Kalasataman keskuksen ja sitä ym-
päröivän alueen toteutumista. Kaavamuutoksen myötä poistuu 12 000 
k-m²:n suuruinen toimistotontti, jonka tilalle tulee 15 000 k-m²:n suurui-
nen hotellitontti. Kalasataman keskuksen ympärillä on voimakasta ky-
syntää sekä 0hotelleille että toimistoille. Jatkossa Kalasataman toteut-
tamiskelpoisten toimistotonttien muuttamista hotellikäyttöön tulee harki-
ta entistä tarkemmin, sillä toimistokysyntä ei näytä suuntautuvan pie-
nen kerrostasoalan takia korkeisiin torneihin. Kalasatamassa on tällä 
hetkellä vireillä lisäksi kaupunkiympäristön toimialan toimitalo, Keskon 
pääkonttori ja Lindström Investin toimistohankkeita.

AL-tontin huoneistohotellin kaavamääräystä tulisi tarkentaa siten, että 
se velvoittaa huoneistohotellin rakentamiseen.
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Asemakaavaa on valmisteltu hyvässä yhteistyössä kaupunkisuunnitte-
luviraston kanssa, joten kaavaehdotuksesta ei ole tässä vaiheessa mu-
uta huomautettavaa.

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 02.05.2017 § 46

HEL 2016-006416 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi Kalasataman keskus 2 -nimisestä asemakaa-
van muutoksesta nro 12438 seuraavan lausunnon:

Pelastuslaitokselle tulee mahdollistaa hälytysajoyhteys Lautatarhanka-
tua pitkin metroasemalle ja sähkönsyöttöasemalle.

Kalasatamakeskuksen länsipuolinen hotellirakennus on metrimääräi-
sen korkeutensa puolesta sellainen, että paloturvallisuuden ja pe-
lastuslaitoksen operatiivisen toimintakyvyn mahdollistamiseksi raken-
nus on varustettava seuraavilla järjestelyillä:

Rakennus on varustettava automaattisella sammutuslaitteistolla.

Yksi rakennuksen hisseistä on varustettava laittein, jotka mahdollista-
vat hissin käytön tulipalotilanteessa. Hissin kori on mitoitettava paari-
kuljetukseen sopivaksi. 

Rakenteellista paloturvallisuutta ja pelastushenkilöstön toimintakykyä 
koskeva jatkosuunnittelu tulee käydä pelastusviranomaisen kanssa tar-
vittavin erillisneuvotteluin.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Pekka Ronkainen, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 31031238

pekka.ronkainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 25.04.2017 § 150
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HEL 2016-006416 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Asemakaavan muutos koskee Kalasataman keskuksen kahta tornia, 
keskuksen länsipuolella sijaitsevia yhtä korttelia ja katualueita. Kaava-
ratkaisu mahdollistaa Kalasataman keskuksen kahden tornin käyttötar-
koituksen muutoksen ja hotellin rakentamisen keskuksen länsipuolella 
olevaan kortteliin. Lisäksi kaavaratkaisu mahdollistaa Lautatarhanka-
dun muuttamisen jalankulku- ja pyöräilykaduksi sekä Festarikujan ra-
kentamisen.

Asemakaavan ja sen mukaisten käyttötarkoituksen muutosten toteutta-
minen ei edellytä varsinaisia kynnysinvestointeja kaupungilta. Nykyisille 
katualueille tehtävät muutokset Lautatarhankadulla ajoneuvoliikentee-
stä pyöräilyn ja jalankulun käyttöön voidaan toteuttaa erillisenä koko-
naisuutenaan, mikäli tavoitteena on laatutason nosto.

Esittelijä
va. kaupunginarkkitehti
Sonja Liljeblad

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38977

heikki.takainen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 25.04.2017 § 129

HEL 2016-006416 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

Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.02.2017 § 115
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HEL 2016-006416 T 10 03 03

Ksv 2123_6

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 

 asettaa 28.2.2017 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12438 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 10. kau-
punginosan (Sörnäinen) korttelia 10593, korttelin 10620 tonttia 6, 
korttelin 10621 tonttia 6 sekä katualueita.

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mieli-
piteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Lai-
turilla, Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuil-
la: kohdassa Päätöksenteko

www.hel.fi/ksv

 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 laskuttamaan hakijalta Kus-
tannukset -liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykus-
tannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen

Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12438 hyväksymistä, mikäli ehdotuksesta ei tehdä 
maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia muistutuksia eivätkä eh-
dotuksesta annetut lausunnot anna aihetta asian käsittelemiselle uudel-
leen kaupunkisuunnittelulautakunnassa.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Salla Hoppu, arkkitehti, puhelin: 310 37240

salla.hoppu(a)hel.fi
Johanna Iivonen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37137

johanna.iivonen(a)hel.fi
Raila Hoivanen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37482

raila.hoivanen(a)hel.fi
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Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37250
kaarina.laakso(a)hel.fi

Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37311
matti.neuvonen(a)hel.fi

HEL 2016-006416 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt HKL:n kannanottoa osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelmasta 1269-00/16 ja kaavaluonnoksesta, Sör-
näinen, Hermannin rantatie 3 ja 9.

HKL:n kantana on, että osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa sekä 
kaavaluonnoksessa tulee ottaa huomioon alueen läheisyydessä liiken-
nöivä metro ja siitä aiheutuvat mahdolliset melu- ja tärinähaitat.

Lisätiedot
Simo Karjalainen, ratatöiden valvoja, puhelin: 310 36888

simo.karjalainen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 10.11.2016

HEL 2016-006416 T 10 03 03

Kohteen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee ottaa huomioon ohjeen 
”Turvalliset rakentamiskorkeudet Helsingin rannoilla vuosina 2020, 
2050 ja 2100” mukaiset korkeimmat merivedenpinnan tasot.

Hotellitontin osalta (K10593) rakennustöillä ei saa aiheuttaa muutoksia 
pohjavedenpinnan korkeuteen eikä virtaussuuntaan. Alueella käytet-
tävän perustamistaparatkaisun toteutettavuus tulee tarkastella alueen 
pohjavesivirtausmallin avulla (SRV/ Pöyry/ Riku Hakoniemi). Käytettävä 
ratkaisu ei saa aiheuttaa muutoksia virtaussuunnissa myöskään työnai-
kaisesti. Työnaikaisella pohjavedenpinnan muutoksella voi olla vaik-
utusta pohjaveden virtaussuuntiin ja siten haitta-aineiden kulkeutumi-
seen.

Kalasataman keskuksen alueella tapahtuvat tornien (korttelit 10620 ja 
10621) käyttötarkoituksen muutokset eivät vaikuta rakennusten perus-
tamistapaan. Näiden osalta kaava ei muutu geoteknisestä näkökulmas-
ta. Rakennuskohde on erittäin ahdas ja ympäröivä infra täydentyy kort-
telin ympärillä jatkuvasti. Ahtaus tulee ottaa huomioon käytettävissä pe-
rustamisvaiheen ratkaisuissa. Kohde sijoittuu pääasiallisesti täyttö- ja 
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kitkamaa-alueelle. Maanalaisten rakenteiden osalta ohjeistus aiemmas-
sa kaavassa on hyvä. 

Lisätiedot
Miia Paatsema, projektipäällikkö, puhelin: 310 37820

miia.paatsema(a)hel.fi
Risto Niinimäki, projektipäällikkö, puhelin: 310 37827

risto.niinimaki(a)hel.fi

Rakennusvirasto 4.11.2016

HEL 2016-006416 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1269-00/16 ja kaavaluonnoksesta, 
Sörnäinen, Hermannin rantatie 3 ja 9. Määräaika on 25.11.2016.

Kalasataman keskuksen kahden tornin käyttötarkoitusta on suunniteltu 
muutettavan ja keskuksen viereiseen kortteliin suunnitellaan hotellia. 
Suunnitelmissa on myös ajoneuvoliikenteen poistaminen Lautatarhan-
kadulta sekä Festarikujan rakentaminen.

Rakennusvirastolla ei ole tällä hetkellä huomautettavaa osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta 1269-00/16 tai kaavaluonnoksesta. 

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38977

heikki.takainen(a)hel.fi
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§ 396
Detaljplan och detaljplaneändring för området vid Ståthållarvägen i 
Åggelby (nr 12445)

HEL 2014-015008 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplan för en del av kvarteret 28132, 
kvarteret 28133 och områden för närrekreation, skyddsgrönområden 
och gatuområden samt detaljplaneändring för tomterna 5 och 7 i kvar-
teret 28140, en del av tomten 1 i kvarteret 28141, kvarteret 28142, en 
del av tomterna 4 och 5 i kvarteret 28169, tomterna 2 och 8 i kvarteret 
28305, tomten 4 i kvarteret 28310 och gatu-, park-, skyddsgrön- och 
trafikområden i 28 stadsdelen (Åggelby, Dammen) enligt ritning 
nr 12445, daterad 28.2.2017 och ändrad 3.10.2017, och på de grunder 
som framgår av detaljplanebeskrivningen. I och med detaljplaneänd-
ringen bildas de nya kvarteren 28134 och 28135.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, stadssekreterare, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi
Timo Linden, stf. biträdande stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12445 kartta, päivätty 
28.2.2017, muutettu 3.10.2017

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12445 selostus, päivätty 
28.2.2017, muutettu 3.10.2017, päivitetty Kylk:n 3.10.2017 päätöksen 
mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 28.2.2017, täydennetty 3.10.2017 liitteineen
4 Liikennesuunnitelma nro 6628/3.10.2017
5 Osa päätöshistoriaa

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-
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ordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut-kuntayhtymä/Vesihuolto
Gasum Oy
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
(Tukes), Helsinki

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Detaljplanen och detaljplaneändringen gäller tomter samt gatu-, park, 
skyddsgrön- och trafikområden vid Ståthållarvägen i Åggelby och dess 
omgivning. Med detaljplanearbetet möjliggörs förutsättningarna för att 
bygga snabbspårvägen Jokerbanan på Ståthållarvägen enligt Helsing-
fors stads strategi. Samtidigt ökas det på kollektivtrafiken baserade bo-
stadsbyggandet i närheten av den blivande Jokerbanans hållplatser 
och gång- och cykelförbindelserna förbättras. Målet är att göra Ståthål-
larvägen till en trivsam, tät och levande gatumiljö med säkra grönförbin-
delser från Jokerbanans hållplatser till de omgivande bostadsområde-
na.

Genom detaljplanelösningen ökar våningsytan för bostadstomterna 
med 75 740 m² vy,  varav 73 440 m² vy är bostadsvåningsyta och 
2 300 m² vy är affärslokaler. Antalet invånare ökar med ca 1 800.

Trafikplanen är en del av trafikplanen för Jokerbanan och omfattar om-
rådet mellan pålarna 21 000–22 100 och detaljplaneenliga trafikar-
rangemang på Ståthållarvägen, Norrtäljevägen, Jorddammsvägen, 
Stendammsvägen, Mästarvägen, Gesällvägen, Djäknevägen, Gevaldi-
gervägen och Gevaldigerstigen. Sträckningen för snabbspårvägen och 
hållsplatsarrangemangen följer projektplanen för Jokerbanan.

Föredragandens motiveringar
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Detaljplanelösningen följer de riksomfattande målen för områdesan-
vändningen och generalplanen med rättsverkningar och bidrar till att 
staden kan uppnå sina strategiska mål. Detaljplanelösningen följer ock-
så målen i den nya generalplanen för Helsingfors (stadsfullmäktige 
26.10.2016).

För området gäller flera detaljplaner från åren 1953–2012. I detaljpla-
nerna betecknas tomterna som tomter för bostadshus, allmänna bygg-
nader, kyrkor och andra församlingsbyggnader och parkering. Dess-
utom omfattar detaljplanerna park- och gatuområden samt trafikområde 
för Tusbyleden. Västra ändan av Ståthållarvägen och grönområdet in-
vid Tusbyleden saknar detaljplan.

Kostnader

Genomförandet av detaljplanen medför följande kostnader för staden 
(10/2016, exkl. moms):

Gatuområden och öppna platser 7 mn euro
Park- och rekreationsområden 1 mn euro
Kommunalteknik 2,9 mn euro
TOTALT 10,9 mn euro

Förutom de ovannämnda kostnaderna uppgår de spårvägskostnader 
som hänför sig till detaljplaneområdet till ca 4,5 miljoner euro i enlighet 
med projektplanen 4/2015 för Jokerbanan.

På området flyttas det högtrycksöverföringsrör för naturgas som för 
närvarande är beläget längs med Ståthållarvägen till den nya sträck-
ningen. Kostnaderna för detta, ca 5–7 miljoner euro, ingår inte i kost-
nadskalkylen för detaljplaneområdet eftersom flyttningen av röret pla-
nerats med beaktande av utvecklingsmöjligheterna för mer omfattande 
markanvändning.

Kostnaderna för den nya våningsytan som ska planläggas uppgår till 
ca 150 euro/m² vy. Den nya våningsytan som planläggs beräknas in-
bringa staden ca 40–45 miljoner euro för försäljningen av byggrätten på 
tomterna och utarrenderingen av dessa. Inkomsterna preciseras i sam-
band med arrendeförhandlingarna och överlåtelsen av tomterna.

Planeringsfaser och växelverkan

Helsingfors stad äger tomterna på planeringsområdet samt de andra 
områdena förutom tomterna 28140/9 och 8 på Djäknevägen 8a och 8b. 
Detaljplaneändringen har utarbetats på initiativ av staden och på ansö-
kan. Det har förhandlats med sökanden om innehållet i detaljplanelös-
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ningen. Under detaljplanearbetet har staden samarbetat med tomtinne-
havarna i området.

Deltagandet och växelverkan har ordnats i enlighet med programmet 
för deltagande och bedömning.

Detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt 31.3–2.5.2017. Mot försla-
get gjordes 14 anmärkningar, varav en var en petition (undertecknad 
av totalt 28 personer). Två av anmärkningarna undertecknades av 
samma person.

Anmärkningar

Anmärkningarna gällde bl.a. byggmängden, belysningsförhållandena, 
parkeringslösningarna, byggnadernas material och färger, trafiken, tra-
fikstörningar, grönområden samt affärslokaler. I anmärkningarna 
önskades bl.a. lägre byggnader, mer grönska och en ny gångförbindel-
se till Jorddammsvägen för dem som bor på tomterna längs med Sten-
dammsvägen. I anmärkningarna ansågs byggandet längs med Ståthål-
larvägen välkommet samt detaljplanelösningen och cykelstråken lycka-
de. Planläggningen av affärslokaler längs med Ståthållarvägen och 
skapandet av en cirkelformig grönrutt ansågs också som positivt.

Utlåtanden

Helen Ab, Helen Elnät Ab, Samkommunen Helsingforsregionens trafik 
(HRT), vattentjänsterna vid Samkommunen Helsingforsregionens miljö-
tjänster (HRM), Gasum Oy, säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), 
trafikaffärsverket, stadsmuseet, fastighetsnämnden, räddningsnämn-
den, byggnadstillsynsverket, nämnden för allmänna arbeten, social- 
och hälsovårdsverket, barnomsorgsverket, miljönämnden, Närings-, 
trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) och bostadsproduk-
tionsbyrån (ATT) gav utlåtande om detaljplaneförslaget.

I HRT:s utlåtande konstateras att Jokerbanan beaktats i detaljplanen i 
enlighet med projektplanen.

HRM gör en uppskattning av kostnaderna.

Gasum Oy konstaterar att gasröret flyttas bort från sin nuvarande plats 
invid Ståthållarvägen. Den grundläggande planeringen av rörflyttningen 
gjordes 2016 och slutrapporten överläts till staden 20.1.2017.

Trafikaffärsverket konstaterar i sitt utlåtande att staden gällande Norr-
täljevägen måste försäkra att det bredvid spårvägen inte finns någon 
kantstensparkering som stör trafiken.
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Stadsmuseet konstaterar bl.a. att bestämmelserna i detaljplanen om de 
objekt som ska skyddas är vederbörliga och att man på så sätt kan be-
vara historien som en liten del av den föränderliga miljön i området. 
Stadsmuseet önskar ändå att byggandet utförs på glesare sätt än före-
slaget.

Fastighetsnämnden konstaterar i sitt utlåtande att genomförandet av 
den tilläggsbyggrätt som föreslagits för arrendetomterna kommer att 
förutsätta förhandlingar mellan staden och arrendetagarna. Däremot 
orsakar detaljplaneändringen ingen betydande höjning av värdet på de 
privatägda tomterna 28140/8 och 28140/9. Därför behöver inga för-
handlingar om markanvändningsavtal föras.

Räddningsnämnden konstaterar bl.a. att förutsättningarna för rädd-
ningsverksamheten kunde förbättras genom att bygga om de rädd-
ningsvägar som tjänar flera bostadshus så att genomfart blir möjlig.

Nämnden för allmänna arbeten konstaterar i sitt utlåtande vilka kostna-
der byggarbetet i de allmänna områdena medför.

Social- och hälsovårdsverkets utlåtande gäller ett stråk utanför detalj-
planen på Gustafsgårds område.

Miljönämnden konstaterar i sitt utlåtande bl.a. att staden ska minska 
bullerstörningen i stadsområdena särskilt genom trafikplanering och att 
luftintaget till byggnaderna invid Tusbyleden ska ske från innergårdens 
sida.

NTM-centralen konstaterar i sitt utlåtande bl.a. att kvarteret bredvid 
Tusbyledens ramp lämpar sig dåligt för boende och att alla bostäder 
längs med Ståthållarvägen ska öppna sig mot de fasader där bullerrikt-
värdena uppnås.

Bostadsproduktionsbyrån konstaterar i sitt utlåtande bl.a. att tomterna 
huvudsakligen är rätt jämna och att grundläggningsförhållandena är re-
lativt bra. Även beteckningen A för kvartersområdet för bostadshus vid 
tomterna med låga byggnader ansågs bra. Byrån anser särskilt att la-
mellhuset på tomten 28134 är besvärligt med tanke på bostädernas 
bottenplaner. Byrån önskar att gränserna för det terrasserade byggom-
rådet är riktgivande. Särskilt i små punkthus är en partiell övre våning 
en stor kostnadsfaktor. Transformatorstationerna ska enligt byrån be-
tecknas som åtskilda från bostadshusen.

De övriga myndigheterna hade ingenting att påpeka.

Utlåtandena framgår i sin helhet av beslutshistorien, och referat av des-
sa och genmälena ingår i rapporten om växelverkan (bilaga 3).
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Ändringar i förslaget till detaljplan och detaljplaneändring

I detaljplaneförslaget har det gjorts ändringar för vilka det redogörs när-
mare i detaljplanebeskrivningens näst sista kapitel (bilaga 2, s. 47–49).

Ändringarna är inte väsentliga, och förslaget behöver därför inte läggas 
fram på nytt.

Till slut

Detaljplanen omfattar en trafikplan (bilaga 4).

Beslutsförslaget motsvarar stadsmiljönämndens justerade framställ-
ning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, stadssekreterare, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi
Timo Linden, stf. biträdande stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12445 kartta, päivätty 
28.2.2017, muutettu 3.10.2017

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12445 selostus, päivätty 
28.2.2017, muutettu 3.10.2017, päivitetty Kylk:n 3.10.2017 päätöksen 
mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 28.2.2017, täydennetty 3.10.2017 liitteineen
4 Liikennesuunnitelma nro 6628/3.10.2017
5 Osa päätöshistoriaa

Bilagematerial

1 Kartta suunnittelualueesta
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva 3.10.2017

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-
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ordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut-kuntayhtymä/Vesihuolto
Gasum Oy
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
(Tukes), Helsinki

För kännedom

Kaupunginmuseo
Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Liikenneliikelaitoksen johtokunta
Sosiaali- ja terveysvirasto
Pelastuslautakunta
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 30.10.2017 § 965

HEL 2014-015008 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Patola) 
osaa korttelista 28132, korttelia 28133 sekä lähivirkistys-, suojaviher- ja 
katualueita ja korttelin 28140 tontteja 5 ja 7, osaa korttelin 28141 tonttia 
1, korttelia 28142, osaa korttelin 28169 tontteja 4 ja 5, korttelin 28305 
tontteja 2 ja 8, korttelin 28310 tonttia 4 sekä katu-, puisto-, suojaviher- 
ja liikennealueita koskevan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 
28.2.2017 päivätyn ja 3.10.2017 muutetun piirustuksen numero 12445 
mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. Asema-
kaavan muutoksen myötä muodostuvat uudet korttelit 28134 ja 28135.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 03.10.2017 § 130

HEL 2014-015008 T 10 03 03

Hankenumero 0578_5 ja 0578_5

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 28.2.2017 päivätyn ja 3.10.2017 muutetun asemakaava- ja asema-
kaavan muutosehdotuksen nro 12445 hyväksymistä. Asemakaava 
koskee 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Patola) osaa korttelia 
28132, korttelia 28133 sekä lähivirkistys-, suojaviher- ja katualueita 
ja asemakaavan muutos koskee 28. kaupunginosan (Oulunkylä, 
Patola) korttelin 28140 tontteja 5 ja 7, osaa korttelin 28141 tonttia 1, 
korttelia 28142, osaa korttelin 28169 tonteista 4 ja 5, korttelin 28305 
tontteja 2 ja 8, korttelin 28310 tonttia 4 sekä katu-, puisto-, suojavi-
her- ja liikennealueita (muodostuvat uudet korttelit 28134 ja 28135).

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville. 

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat 
luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyttelytila Laituril-
la, Narinkka 2, sekä Internet-sivuilla: Päätöksenteko 

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi. 

  

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

Käsittely

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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03.10.2017 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavina olivat arkkitehti Sari Ruotsalainen ja liikennein-
sinööri Kari Tenkanen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen 
kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Sari Ruotsalainen, arkkitehti, puhelin: 310 37373

sari.ruotsalainen(a)hel.fi
Kari Tenkanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37132

kari.tenkanen(a)hel.fi
Maija Lounamaa, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37258

maija.lounamaa(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunki-
mittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 22.08.2017 § 10

HEL 2014-015008 T 10 03 03

Hankenumero 0578_4

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12445 pohjakartan 
kaupunginosassa 28 Oulunkylä. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on val-
mistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12445
Kaupunginosa: 28 Oulunkylä
Kartoituksen työnumero: 26/2016
Pohjakartta valmistunut: 7.6.2016
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Lisätiedot
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro(a)hel.fi
, puhelin

Asuntotuotantotoimisto 29.5.2017

HEL 2014-015008 T 10 03 03

Kaava-alueella Käskynhaltijantie on muuttumassa tiiviisti rakennetuksi 
kaduksi, jonka keskellä kulkee Raide-Jokeri. Kadun varteen on tulossa 
asuntoja noin 1800 asukkaalle. Lausunto on laadittu kohtuuhintaisen 
asuntotuotannon näkökulmasta. Tällä hetkellä ei ole tietoa mahdolli-
sesti ATT:n rakennutettaviksi tulevista tonteista.

Valtaosa uudesta rakentamisesta sijoittuu välittömästi Käskynhaltijanti-
en varteen. Annetut dB-arvot ovat kuitenkin kohtuullisia, joten asuntoja 
ja lasitettuja parvekkeita on mahdollista avata myös kadun suuntaan. 
Alueen perustamisolosuhteet ovat suhteellisen hyvät ja tontit pääosin 
melko tasaisia.  

Asemakaavassa on laaja kirjo erilaisia rakennustyyppejä. On jatkosu-
unnittelun kannalta hyvä, että matalan rakentamisen osuudet on mer-
kitty asuinrakennusten korttelialueeksi (A), joka mahdollistaa sekä pien-
talo- että pienkerrostalotyyppiset ratkaisut. AK-tonteilla vaihtelevat ra-
kennusmassat ovat osin haastavia rakennuskustannusten sekä asunto-
jen avautumisen kannalta.

Asuinhuoneiden avaamiseen sopivien suuntien löytäminen on ongel-
mallista kulman ja etenkin kamman muotoisessa lamellissa. Kortteli 
28142 tulee voida ratkaista siten, että rakennusten väliin jää vähintään 
8 metriä (eli mahdollisuus sijoittaa asuinhuoneiden pääikkunoita). Ra-
kennusala vaikuttaakin riittävän väljältä em. ratkaisuun. Korttelissa 
28134 sen sijaan on muodostumassa vaikea kolmeen suuntaan suljettu 
osuus rakennusalan keskimmäisen sakaran kohdalle. 

Käskynhaltijantien eteläpuolella porrastuviin rakennuksiin edellytetään 
asuntoterasseja vajaisiin kerroksiin. Porrastuksia on runsaasti, ja niillä 
on suuri vaikutus sekä rakennuskustannuksiin että rakenteisiin. Por-
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rastukset ja sisäänvedot tuottavat ulkoseinälinjoja, joiden alapuoliset 
rakenteet heijastuvat kaikkiin kerroksiin. Esteettömät terassit puo-
lestaan edellyttävät kunkin terassikerroksen alapuolelle normaalia kor-
keamman kerroksen ja tätä kautta koko rakennukseen esim. tavallista 
suuremman porrashuoneen. Porrastuksia ei ole määritelty näkyväksi 
osaksi katujulkisivua Käskynhaltijantien varteen, vaan kortteleiden pi-
han puoleisiin osiin. Olisikin toivottavaa, että terassointiin liittyvät raken-
nusalueen rajat ja kaavamääräykset olisivat suuntaa antavia ja vähem-
män sitovia. Pienimmissä pistetaloissa (esim. 1150 kem2) vajaa ylin 
kerros on erityisen suuri kustannustekijä. 

Myös pysäköinnin sallivat ma-merkinnät voisivat olla väljempiä. Esim. 
korttelin 28142 kokonaisratkaisun kannalta olisi hyvä, jos maanalaisten 
paikkojen sijaintia tontilla voisi tutkia vapaammin ja ottaa huomioon 
asuinrakennusten kantavat seinälinjat sekä porrashuoneiden paikat.

Muuntamot tulisi asuinrakennusten sijaan sijoittaa erilliseen raken-
nukseen, osaksi piharakennusta tai esimerkiksi pysäköintilaitoksen yh-
teyteen.

Lisätiedot
Seidi Kivisyrjä, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 32331

seidi.kivisyrja(a)att.hel.fi
Tuuli Huhtala, rakennuttaja-arkkitehti, puhelin: 310 32356

tuuli.huhtala(a)att.hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 23.5.2017

HEL 2014-015008 T 10 03 03

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon 
lausuntoa Oulunkylän Käskynhaltijantien ympäristön asemakaavan mu-
utosehdotuksesta. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta perus-
tehtävänsä mukaisesti kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja 
esittää kantanaan seuraavaa.

Kaupunginmuseo on antanut Oulunkylän Käskynhaltijantien asemakaa-
van muutoksen päivitetystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja 
kaavaluonnoksesta lausuntonsa 6.4.2016. Tämän jälkeen suunnittelua-
luetta on hieman supistettu jättämällä pois aiemmin mukana olleet kort-
teli 28138 ja korttelin 28169 tontti 6, joilla nykyisellään sijaitsee asuin-
kerrostaloja sekä osa nykyiseen Yrjö Rantalan puistoon kuuluvaa aluet-
ta. Merkittävimpiä luonnosvaiheen jälkeen tehtyjä, kaupunkitilaan vaik-
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uttavia muutoksia ovat Käskynhaltijantien ja Norrtäljentien eteläkul-
maukseen suunnitellun asuinkerrostalojen korttelialueen rakennusalo-
jen muutos. Luonnokseen verrattuna puistoaluetta jäisi enemmän ja vi-
suaalinen yhteys puistoon kadulta säilyisi katuun liittyvien katuaukioi-
den kautta. Käskynhaltijantien vastakkaisella puolella on samoin esitet-
ty katuaukiota Kisällinpuiston ja katualueen väliin. Myös joidenkin tontti-
en käyttötarkoitusta on muutettu luonnokseen verrattuna. Käskynhalti-
jantien reunamille osoitettu asuntorakentaminen on kuitenkin laajuudel-
taan ja korkeudeltaan asemakaavan luonnosvaiheessa esitetyn kaltais-
ta.

Aiemmissa Käskynhaltijantien ympäristöä koskevissa lausunnoissaan 
kaupunginmuseo on korostanut vehreyden ja puistojen merkitystä Ou-
lunkylälle ominaisena piirteenä, mitä ei saa tiivistämisestä huolimatta 
unohtaa. Luonnosvaiheessa kaupunginmuseo esitti myös, että Käskyn-
haltijantien varren uusien kortteleiden suurimpia sallittuja kerroslukuja 
ainakin jossain kohdin vielä madallettaisiin ja rakennusten välisiä etäi-
syyksiä puolestaan lisättäisiin, jotta muutos olisi hieman maltillisempi, 
rakennusrintama vähemmän muurimainen ja istutuksille jäisi enemmän 
tilaa.  Edellä mainittu muutos Käskynhaltijantien ja Norrtäljentien ete-
läkulmauksen täydennysrakentamisen sijoittelussa on siten parannus 
luonnosvaiheeseen verrattuna. Edelleen voidaan kuitenkin todeta kaa-
vaehdotuksen mukaisen ratkaisun johtavan muutokseen, jossa Kä-
skynhaltijantien varresta muodostuu huomattavan tiiviisti rakennettu 
kaupunkitila. Kaavaehdotuksessa esitettyä matalampi ja väljempi ra-
kenne muodostaisi siten alueen ominaisluonteen paremmin huomioon 
ottavan kokonaisuuden ja on siten edelleen toivottavaa. Kaupunginmu-
seon esitys istutusvelvoitteesta katualueelle asemakaavamääräyksen 
muodossa on kuitenkin otettu huomioon, mitä kaupunginmuseo pitää 
myös tärkeänä alueen vehreän ominaisluoteen säilyttämisen kannalta.

Ainoa asemakaavaehdotuksessa suojeltavaksi esitetty rakennus on 
Teinintien varrella sijaitseva vanha puukoulu. Kaavaluonnosvaiheessa 
kaupunginmuseo piti tärkeänä, että tämän Oulunkylän paikallishistorial-
lisesti merkittävän ja hyvin säilyneen 1920-luvun pienimittakaavaista 
kouluarkkitehtuuria edustavan rakennuksen säilyminen myös sisätiloil-
taan voidaan turvata sopivan suojelumääräyksen avulla. Suo-
jelumääräystä sr-2 on muokattu seuraavaksi: ”Kaupunkikuvallisesti, 
historiallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokas rakennus. Rakennusta 
tai sen osaa ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus-, muu-
tos- tai lisärakentamistöitä, jotka heikentävät rakennuksen kaupunkiku-
vallisia, historiallisia tai rakennustaiteellisia arvoja tai muuttavat arkki-
tehtuurin ominaispiirteitä. Korjaamisen lähtökohtana tulee olla raken-
nuksen alkuperäisten tai niihin verrattavien rakenteiden, rakennusosien 
kuten julkisivujen, vesikaton, ikkunoiden, ulko- ja sisäovien ja niiden yk-
sityiskohtien, materiaalien ja värien sekä 1. kerroksen huonejaon ja ki-
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inteän sisustuksen säilyttäminen. Mikäli alkuperäisiä rakennusosia 
joudutaan pakottavista syistä uusimaan, se tulee tehdä alkuperäisiä 
ominaispiirteitä ja materiaaleja kunnioittaen.” Kaupunginmuseon pitää 
suojelumääräystä hyvänä ja riittävänä tuomaan esiin rakennuksen kult-
tuurihistorialliset arvot ja turvaamaan niiden säilyminen.

Asemakaava-alueen luoteisimmassa osassa Käskynhaltijantieltä Tuu-
sulanväylälle johtavan rampin yläpuolella sijaitseva 1. maailmasodan 
aikainen yhdys-/tykkitie (tukikohta XXI tykkitie 3, muinaisjäännösnume-
ro 1000026646) on merkitty merkinnällä sm-1: ”Alueen osa, jolla sijait-
see muinaismuistolailla rauhoitettu ensimmäisen maailmansodan aikai-
nen tykkitie. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoit-
taminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kiellet-
ty. Aluetta koskevista tai siihen liittyvistä suunnitelmista on kuultava 
museoviranomaisia.” Teinintien ja Kivalterintien risteyksen pohjoispuo-
lella Teinintie 8:ssa sijaitsevan, suojeltavan puisen koulurakennuksen 
kohdalla sijainneen Kottbyn (Kottby nro 1000001707) historiallisen 
kyläpaikan alue on asemakaavaehdotuksessa puolestaan merkitty 
merkinnällä sm-2: ”Alueen osa, jolla sijaitsee historiallinen kyläpaikka. 
Alueella sijaitsevien historiallisten rakenteiden ja kerrostumien poista-
minen on sallittua vain erityisistä syistä ja riittävän arkeologisen doku-
mentoinnin jälkeen. Aluetta koskevista suunnitelmista on kuultava mu-
seoviranomaisia.” Kaupunginmuseo katsoo, että edellä mainitut muinai-
sjäännöksiä koskevat merkinnät ja määräykset ovat asianmukaiset.

Asemakaavamuutoksen tavoitteeksi on asetettu muuttaa suunnittelua-
lueen luonne nykyistä huomattavasti tiiviimmin rakennetuksi. Nykyisin 
ilmeeltään vehreästä ja väljästä Käskynhaltijantien katualueesta tavoi-
tellaan kaupunkimaisen rakennettua. Näiden tavoitteiden rinnalla kau-
punginmuseo on pitänyt tärkeänä, että alueen rakeisuudeltaan ja ilme-
eltään vaihteleva rakennuskanta ja erityisesti Oulunkylälle ominainen 
vehreys otetaan suunnittelussa huomioon. Tavoitteet ovat siten olleet 
osittain ristiriitaisia. Kaupunginmuseo toteaa, että alueen olemassa ole-
vien matalimpien rakennusten läheisyyteen esitetty täydennysrakenta-
minen on lähinnä kolmikerroksista ja myös sekä asuinkortteleiden että 
katualueen osalle on lisätty istutusmääräyksiä, joskin täydennysraken-
taminen esitettyä väljempänä ja yleisesti matalampana olisi edelleen 
toivottavaa. Kuitenkin kaupunginmuseo katsoo, että sen esittämät van-
haa koulurakennusta ja muinaismuistoja koskevat suojelumääräykset 
ja –merkinnät on asemakaavaehdotuksessa otettu asianmukaisesti hu-
omioon. Alueella saadaan siten säilymään myös Käskynhaltijantien ym-
päristön historiaa pienenä osana voimakkaasti muuttuvaa kokonaisuut-
ta. Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa Oulunkylän Kä-
skynhaltijantien asemakaavan muutosehdotuksesta.

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 6.4.2016
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27.2.2015 Lausunto annettu

Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: +358931036501

anne.salminen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 09.05.2017 § 179

HEL 2014-015008 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella luodaan edellytykset pi-
karaitiotielle eli Raide-Jokerin rakentamiselle Käskynhaltijantielle. 
Samalla lisätään julkiseen liikenteeseen tukeutuvaa asuntorakentamis-
ta tulevan Raide-Jokerin pysäkkien tuntumassa ja parannetaan kävelyn 
ja pyöräilyn yhteyksiä. Asukasmäärän lisäys on noin 1 800 uutta asu-
kasta.

Kaava-alueen katu-alueiden sekä aukioiden toteuttamisesta on arvioitu 
aiheutuvan kustannuksia noin 7 miljoonaa euroa. Kustannusarvio sisäl-
tää katu-alueiden sekä aukioiden esirakentamis- ja pohjarakennuskust-
annukset. Puisto- ja virkistysalueiden toteuttamisesta on arvioitu ai-
heutuvan kustannuksia noin 1 miljoonaa euroa. Edellä mainittujen kust-
annuksien lisäksi kaava-alueelle kohdistuvat Raide-Jokerin hankesuun-
nitelmassa esitetyt kustannukset.

Esittelijä
vs. kaupunginarkkitehti
Jussi Luomanen

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38977

heikki.takainen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 04.05.2017 § 211

HEL 2014-015008 T 10 03 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle Oulunkylän 
Käskynhaltijantien ympäristöä koskevasta asemakaavan muutosehdo-
tuksesta nro 12445 seuraavan lausunnon:
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Asemakaavaehdotus luo edellytykset Raide-Jokerin rakentamiselle ja 
alueen kevyen liikenteen verkoston toimivuudelle.

Asemakaavaehdotuksessa on kaupungin maille osoitettu uutta, pääo-
sin asuinrakennusoikeutta yhteensä noin 77 000 k-m², jonka luovutta-
minen ja toteuttaminen on pääasiallisesti mahdollista siinä vaiheessa, 
kun Raide-Jokerin ja siihen kytkeytyvien kokoojakatujen korkeusasema 
on määritetty. 

Asemakaavan muutosalue on pääasiallisesti kaupungin omistuksessa. 
Asemakaavaehdotuksessa esitetyt rakennetut tontit nrot 28140/8 ja 
28140/9 ovat yksityisomistuksessa, mutta kaavamuutos ei tuota niille 
merkittävää arvonnousua, joten maankäyttösopimusneuvotteluja ei tar-
vitse käydä. Vuokratonteille esitetyn lisärakennusoikeuden toteuttami-
nen tulee lisäksi edellyttämään kaupungin ja vuokralaisten välisiä neu-
votteluja.

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Valtteri Halla, maankäyttöinsinööri, puhelin: 09 310 76184

valtteri.halla(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 03.05.2017 § 39

HEL 2014-015008 T 10 03 03

Nimistötoimikunta on käsitellyt Patolan alueen nimistöä edellisen ker-
ran 14.12.2016 (§ 99).

Nimistötoimikunta päätti esittää alueella sijaitsevalle aukiolle nimeä

Teininaukio–Djäkneplatsen
(aukio)
Perustelu: Liitynnäinen, Teinintien mukaan.

Lisäksi nimistötoimikunta päätti esittää, että Käskynhaltijantien eteläpu-
olella jatketaan nimeä Kivalterinkuja–Gevaldigergränden aukion ni-
menä ja Käskynhaltijantien pohjoispuolella jatketaan nimeä Kisällinku-
ja–Gesällgränden aukion nimenä.

14.12.2016 Käsitelty

Lisätiedot
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Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386
johanna.lehtonen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 02.05.2017 § 50

HEL 2014-015008 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Käskynhaltijantien ym-
päristön (Oulunkylä, Patola) asemakaavaehdotuksesta nro 12445:

Asemakaavassa tulee huomioida riittävä sammutusveden saanti alue-
ella. Lisäksi jatkosuunnittelussa tulee huomioida mahdollisten maan-
päällisten palopostien ja palovesiasemien edellyttämä tilantarve.

Asemakaavaehdotuksen selostusosan liitteenä olevan pelastuskaavion 
mukaan useampi pelastustie olisi ns. "umpiperäratkaisu". Tällaisessa 
ratkaisussa yksikin väärin pysäköity ajoneuvo tai väärään paikkaan au-
rattu lumikasa voivat estää pelastusajoneuvojen pääsyn mahdolliseen 
onnettomuuskohteeseen. Lisäksi onnettomuustilanteen aikainen pe-
lastusajoneuvojen (erityisesti nostolava-auton) sijoittuminen pelastusti-
elle vaikeutuu huomattavasti, mikäli rakennuksia ei päästä lähe-
stymään kahdesta eri suunnasta. Pelastustoiminnan edellytyksiä voitai-
siinkin parantaa muuttamalla useampaa asuinrakennusta palvelevat 
pelastustiet läpiajettaviksi. Toinen vaihtoehto olisi lisätä tällaisten pe-
lastusteiden päätyihin pelastusajoneuvoille kääntöpaikat sekä pelastus-
teiden varsille ohitusmahdollisuus.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Joonatan Suosalo, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 31030222

joonatan.suosalo(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 25.04.2017 § 130

HEL 2014-015008 T 10 03 03

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Käskynhaltijantien ympäristön rakentaminen tulee tukeutumaan va-
hvasti Käskynhaltijantien ja Norrtäljentien katuja reunustavaan asuinra-
kentamiseen. Raide-Jokeri liikennöi asemakaava-alueen läpi Käskyn-
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haltijantietä ja Norrtäljentietä pitkin. Asemakaavassa on määrätty ra-
kennusten kadunpuoleisille julkisivuille ääneneristävyysvaatimukset 
keskiäänitason mukaan.

Raitiovaunuliikenteestä aiheutuvan melun arvioinnissa on tarpeen tar-
kastella keskiäänitasojen lisäksi myös enimmäisäänitasoja, jotka voivat 
olla merkityksellisiä yöaikaan. Enimmäisäänitasoille ei ole ohjearvoja, 
mutta ympäristöministeriön julkaisemassa julkisivujen äänieristyksen 
mitoitusoppaassa on asuintiloissa yöaikaan esiintyville enimmäisäänita-
soille annettu suositusarvo LAmax ≤ 45 dB. Meluselvitystä ja tarvittaes-
sa kaavamääräyksiä tulee tältä osin täydentää. Tärkeää on, että Raide-
Jokerin ja myös muiden raitioteiden varsilla tehtävät meluselvitykset 
laaditaan yhdenmukaisesti.

Asemakaavassa on annettu julkisivuja koskeva melumääräys, jonka 
mukaan ulkovaipan kokonaisääneneristävyys ollessa 35 dB, on julki-
sivun oltava yhtenäinen, parveketta ei saa sijoittaa julkisivulle eikä 
asuntoa avata vain julkisivun suuntaan. Määräyksessä on kuitenkin to-
dettu, että avautumismääräys ei koske opiskelija-asuntoja. 

Ympäristölautakunnan mielestä kaupunkialueiden meluhaittaa tulisi vä-
hentää etenkin liikennesuunnittelun keinoin. Meluisa asuinympäristö ai-
heuttaa terveyshaittaa sekä asunnon sisällä että sen ulkopuolella. Ym-
päristölautakunnan mielestä opiskelija-asuntojen ei voida katsoa ole-
van tarkoitettu vain lyhytaikaiseen tai tilapäiseen asumiseen, johon pe-
rustuen niiden melumääräyksistä voitaisiin tinkiä. Opiskelija-asuntoja 
tulee asemakaavassa koskea vastaava avautumismääräys kuin mitä 
muuta vastaavan melualtistuksen kohteena olevaa asumista.

Asuinrakennuksien terveellisten ilmanlaatuolosuhteiden varmistamisek-
si on etenkin Tuusunlanväylää lähimpänä sijaitsevissa kortteleissa suo-
siteltavaa täydentää kaavaa kaavamääräyksellä esimerkiksi siten, että 
tuloilman sisäänotto on järjestettävä rakennuksen niiltä sivuilta jolla ei 
ole asemakaavassa ääneneristävyysvaatimuksia.

Käsittely

25.04.2017 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Joona Haavisto: Kpl 5 pois ja tilalle:
"Ympäristölautakunnan mielestä kaupunkialueiden meluhaittaa tulisi 
vähentää etenkin liikennesuunnittelun keinoin. Meluisa asuinympäristö 
aiheuttaa terveyshaittaa sekä asunnon sisällä että sen ulkopuolella."

Kannattaja: Alviina Alametsä
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Vastaehdotus:
Timo Pyhälahti: Kpl 5 aloitetaan seuraavilla lisättävillä virkkeillä:
"Ympäristölautakunnan mielestä kaupunkialueiden meluhaittaa tulisi 
vähentää etenkin liikennesuunnittelun keinoin. Meluisa asuinympäristö 
aiheuttaa terveyshaittaa sekä asunnon sisällä että sen ulkopuolella."

Kannattaja: Leo Stranius

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Timo Pyhälahden 
vastaehdotuksen. 

1 äänestys

JAA-ehdotus: Kpl 5 pois ja tilalle:
"Ympäristölautakunnan mielestä kaupunkialueiden meluhaittaa tulisi 
vähentää etenkin liikennesuunnittelun keinoin. Meluisa asuinympäristö 
aiheuttaa terveyshaittaa sekä asunnon sisällä että sen ulkopuolella."
EI-ehdotus: Kpl 5 aloitetaan seuraavilla lisättävillä virkkeillä:
"Ympäristölautakunnan mielestä kaupunkialueiden meluhaittaa tulisi 
vähentää etenkin liikennesuunnittelun keinoin. Meluisa asuinympäristö 
aiheuttaa terveyshaittaa sekä asunnon sisällä että sen ulkopuolella."

Jaa-äänet: 2
Alviina Alametsä, Joona Haavisto

Ei-äänet: 6
Timo Korpela, Timo Latikka, Matti Niemi, Sirpa Norvio, Timo Pyhälahti, 
Leo Stranius

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Anita Vihervaara

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

juha.korhonen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Infra- ja kalustoyksikkö 18.4.2017

HEL 2014-015008 T 10 03 03

HKL lausuu seuraavaa:
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HKL:n kantana on, että pikaraitiotie tulee sijoittaa omalle väylälleen ja 
sille tulee myös taata esteetön kulku. Norrtäljentiellä raitiotietä ei ole 
esitetty omalle väylälleen. Ratkaisussa on varmistettava, ettei raitiotien 
vieressä ole liikennöintiä häiritsevää kadunvarsipysäköintiä. Liikennöin-
tiolosuhteet yleisesti tulee tehdä sellaisiksi, että valo-ohjaamaton ajo-
neuvoliikenteen kulku raitiotien yli on estetty. Jalankulkijoiden suojateitä 
raitiotieradan yli tulee välttää ja jos suojatie ei ole vältettävissä se sijoi-
tetaan kohtaan, jossa se ei hidasta raitiovaunun kulkua. 

Raitiotiekatujen suunnittelussa tulee käyttää valmistumassa olevaa 
KSV:n ja HKL:n yhteistä raitioteiden suunnitteluohjetta, jossa mm. mää-
ritellään pikaraitiotien ja siihen liittyvien järjestelmien (esim. pysäkkirat-
kaisut) katutilasta vaatima tilantarve.

Suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan YKT:n periaatteita.

Liikennelaitos muistuttaa, että pikaraitioliikenne aiheuttaa melu- ja täri-
nähaittoja, jotka tulee huomioida raitiotien lähialueen kiinteistöjen suun-
nittelussa.

Lisätiedot
Lotta Koski-Lammi, projektipäällikkö, puhelin: 310 34942

lotta.koski-lammi(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.03.2017 § 127

HEL 2014-015008 T 10 03 03

Ksv 0578_4, karttaruutu 679496, 679497, 680496, 680497

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 

 asettaa 28.2.2017 päivätyn asemakaava- ja asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12445 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- 
ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaava koskee 28. 
kaupunginosan (Oulunkylä, Patola) osaa korttelia 28132, korttelia 
28133 sekä lähivirkistys-, suojaviher- ja katualueita ja asemakaavan 
muutos koskee 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Patola) korttelin 
28140 tontteja 7, 8 ja 9, osaa korttelin 28141 tonttia 1, korttelia 
28142, osia korttelin 28169 tonteista 4 ja 5, korttelin 28305 tontteja 
2 ja 8, korttelin 28310 tonttia 4 sekä katu-, puisto-, suojaviher- ja lii-
kennealueita (muodostuvat uudet korttelit 28134 ja 28135)

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mieli-
piteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
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ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Lai-
turilla, Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuil-
la: kohdassa Päätöksenteko

www.hel.fi/ksv

 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 laskuttamaan hakijalta Kus-
tannukset -liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykus-
tannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen

 merkitä tiedoksi laaditun korttelikortin, joka on kaavaselostuksen liit-
teenä.

Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12445 hy-
väksymistä, mikäli ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennus-
lain 65 §:n mukaisia muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lau-
sunnot anna aihetta asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkisuun-
nittelulautakunnassa.

28.02.2017 Pöydälle

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Sari Ruotsalainen, arkkitehti, puhelin: 310 37373

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

maija.lounamaa(a)hel.fi
Kari Tenkanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37132

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

jarkko.nyman(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 21.6.2016

HEL 2014-015008 T 10 03 03

http://www.hel.fi/ksv
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Alue on pääosin kallioista kitkamaa-aluetta ja paikoin avokalliota. Alue-
ellista esirakentamistarvetta ei ole painumahallinnan, stabiliteetin tur-
vaamisen tai kallioisten alueiden alueellisen tasauslouhinnan muodos-
sa.

Lisätiedot
Kalle Rantala, geotekninen asiantuntija, puhelin: 310 37819

kalle.rantala(a)hel.fi

Kiinteistövirasto 30.3.2016

HEL 2014-015008 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää kannanottoa täydennetystä osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä Oulunkylän, Patolan (28. kau-
punginosa) Käskynhaltijantien ympäristön asemakaavan ja asemakaa-
van muutoksen kaavaluonnoksesta 31.3.2016 mennessä.

Asemakaavan tavoitteena on käskynhaltijantien ympäristön muuttami-
nen tiiviisti rakennetuiksi kaduiksi, joiden varrella on asuntojen lisäksi li-
iketilaa. Käskynhaltijantien ja Norrtäljentien katualue suunnitellaan uu-
delleen Raide-Jokerin pikaraitiotietä ja sen pysäkkejä varten. Samalla 
on tutkittu uutta asuntorakentamista katuja rajaaville puistoalueille ja 
täydennysrakentamista katuun rajoittuville kerrostalotonteille. Uutta 
asuntokerrosalaa on 75 000 k-m2. Asukasmäärän lisäys on noin 1 800 
asukasta. Uusia asuinrakennuksia on suunniteltu Käskynhaltijantien ja 
Norrtäljentien varteen sekä Mestarintien, Kivalterintien, Maapadontien 
ja Teinintien varteen. Liiketilat painottuvat Raide-Jokerin pysäkkien lä-
heisyyteen.

Käskynhaltijantien varteen on kaavamuutoksessa sijoitettu kolmikerrok-
sisten asuinrakennusten (A) korttelialueita. Yleiskaavaehdotuksessa to-
detaan kaupunkia tiivistettävän esikaupunkialueilla, erityisesti raidelii-
kenteen asemien ja solmukohtien ympäristössä. Käskynhaltijantien po-
hjoispuoli on yleiskaavassa merkitty asuntovaltaiseksi alueeksi A2, jon-
ka korttelitehokkuus on pääasiassa 1,0-2,0. Erityisesti asemanseutujen 
tehostamiseen perustuen näiden kortteleiden kerrosluvun lisäämistä tu-
lisi tutkia. 

Kaavamuutokseen kaava-alueen länsireunaan on merkitty kevyen lii-
kenteen väylä Kivalterintien ja Käskynhaltijantien välille Hekan 
(Helsingin kaupungin Asunnot Oy) hallinnassa olevan tontin alueelle. 
Väylä tulee olemaan tärkeä kulkuyhteys Jokeri-pysäkille. Väylän mer-
kitsemistä omaksi kevyen liikenteen alueen osaksi tulisi tutkia, jotta sen 
saaminen yleiseen käyttöön voitaisiin varmistaa. Alueeseen kohdistuu 
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tällä hetkellä voimassa oleva vuokrasopimus, eikä vuokralaista voida 
vuokrasopimuksen voimassaoloaikana velvoittaa yksipuolisesti sopi-
musmuutoksiin. Sopimus on voimassa vuoden 2055 loppuun.

Kiinteistövirasto puoltaa asemakaavamuutosta, eikä sillä ole tällä het-
kellä muuta huomautettavaa asian suhteen.

Lisätiedot
Miia Pasuri, johtava tonttiasiamies, puhelin: 310 34439

miia.pasuri(a)hel.fi

Rakennusvirasto 14.3.2016

HEL 2014-015008 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää kannanottoa täydennetystä osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta 31.3.2016 
mennessä, koskien Oulunkylän, Patolan (28.ko) asemakaavaa ja ase-
makaavan muutosta Käskynhaltijantien ympäristöä.

Asemakaavan muutos koskee Käskynhaltijantien ja sen ympäristön 
tontteja sekä puisto- ja katualueita. Tavoitteena on mahdollistaa pika-
raitiotie Raide-Jokerin rakentaminen Käskynhaltijantielle ja Norrtäljenti-
elle sekä uusien asuntojen rakentaminen Raide-Jokerin varrella. Uutta 
asuntokerrosalaa on 75 000 k-m2. Asukasmäärän lisäys on n. 1 800. 
Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Käskyn-
haltijantien ympäristö muuttuu tiiviisti rakennetuiksi kaduiksi, jonka 
keskellä kulkee Raide-Jokeri.

Kaava-alueen läpi on suunniteltu kaksi pohjois-eteläsuuntaista viheryh-
teyttä, jotka parantavat ja selkeyttävät liikkumista Oulunkylän keskust-
asta läpi Oulunkylän pohjoisosan viheralueille (Patola), josta on poikit-
tainen virkistysyhteys Helsinkipuistoon ja Keskuspuistoon. Puistoreitti-
en ylityskohdat ovat Raide-Jokeripysäkkien kohdalla. Kaupunkisuunnit-
teluvirasto ja rakennusvirasto teettävät yhdessä em. puistoreittien ko-
konaissuunnitelman konsulttityönä. Jatkosuunnittelussa tulee tutkia 
mahdollisuuksia hulevesien käsittelyyn ja esille tuomiseen. Jäljelle jää-
vien ekologisten yhteyksien ylläpitämistä ja kehittämistä tulee tutkia. 

Katupuukujanteille tulee määrittää ja jättää riittävät kasvualustatilava-
raukset. Kasvillisuuteen liittyvät merkinnät ja määräykset yleisillä alueil-
la tulee olla ohjeellisia. Viittaukset yleisten alueiden materiaaleihin tulee 
poistaa kaavamääräyksistä. Pelastusreittien- ja paikkojen vaikutukset 
yleisten alueiden käyttöön tulee tutkia.
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Rakennusvirastolla ei ole tällä hetkellä muuta huomautettavaa täyden-
netystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tai kaavaluonnoksesta.

26.1.2015 Lausunto annettu

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38977

heikki.takainen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 16.2.2015

HEL 2014-015008 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt HKL:ltä lausuntoa osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmasta nro 1189-00/15. Suunnittelualue rajautuu län-
nessä Tuusulanväylään, etelässä ja pohjoisessa kerros-ja pientalotont-
teihin sekä idässä Oulunkylän urheilupuistoon ja kouluun. Käskynhalti-
jantien ja Norrtäljentien katualue suunnitellaan uudelleen tulevaa Rai-
de-Jokerin pikaraitiotietä ja sen pysäkkiä varten. Samalla tutkitaan uut-
ta rakentamista katuja rajaaville puistoalueille. Tavoitteena on, että 
Norrtäljentien ja Käskynhaltijantien maantiemäiset ympäristöt muuttu-
vat tiiviisti rakennetuiksi kaduiksi, joiden varsilla on asuntojen lisäksi lii-
ketilaa.

Runkolinja 550:n siirtäminen raiteille on yksi pääkaupunkiseudun mer-
kittävimmistä joukkoliikennehankkeista. Raide-Jokeri kulkee tulevaisuu-
dessa Itäkeskuksesta Otaniemeen pääosin runkobussilinjan 550 reittiä. 
Raide-Jokeri on suunniteltu kulkevaksi pääosin omalla väylällään, millä 
varmistetaan raitiovaunujen nopea ja häiriötön kulku.

Liikennelaitos huomauttaa, että pikaraitioliikenne aiheuttaa melu- ja tä-
rinähaittoja, jotka tulee huomioida kiinteistöjen sijoittelussa ja raken-
nusmääräyksissä.

HKL:n kantana on, että pikaraitiotie tulee sijoittaa omalle väylälleen ja 
sille tulee myös taata esteetön kulku. Ajoneuvoliikenteen kääntyminen 
vasemmalle raitiotien yli tulee estää. Lisäksi jalankulkijoiden suojateitä 
tulee osoittaa harkiten raitiotieradan yli ja vain sellaisiin kohtiin, jossa 
se ei hidasta raitiovaunun kulkua. Norrtäljen tiellä, ellei raitiotietä voida 
sijoittaa omalle ajoradalleen, tulee varmistua ettei raitiotien vieressä ole 
kadunvarsipysäköintiä.

Pikaraitiotien suunnittelussa tulee huomioida raitiovaunuradan ja ajo-
johtimien ja pylväiden sekä ripustusten vaatima tila ja kiinnitysratkaisut. 
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Kaavoituksen raitiotiesuunnittelussa tulee jatkossa käyttää valmistu-
massa olevaa Ksv:n ja HKL:n yhteistä raitioteiden suunnitteluohjetta, 
jossa määritellään raitiotien ja pikaraitiotien katutilasta vaatima tilantar-
ve, jonka toteutumisesta tulee kaavoituksessa huolehtia.

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

jaakko.laurila(a)hel.fi

Opetusvirasto 12.2.2015

HEL 2014-015008 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää opetusviraston kannanottoa Ou-
lunkylän Käskynhaltijantien asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. 

Suunnittelualue sijoittuu Käskynhaltijantien molemmin puolin. Se ra-
jautuu lännessä Tuusulanväylään, etelässä ja pohjoisessa kerros- ja pi-
entalotontteihin sekä idässä Oulunkylän urheilupuistoon ja Oulunkylän 
ala-asteen kouluun.

Suunnittelualueella on 1950-2010 -luvuilla rakennettuja 3–5-kerroksisia 
asuinkerrostaloja. Lisäksi alueella on Oulunkylän kirkko, Kustaankarta-
non palvelukeskus, kolme päiväkotia sekä opetustoimelle vuokrattuja ti-
lapäisiä koulutiloja kaksikerroksisessa suojellussa rakennuksessa (Tei-
nintie 8). 

Yleiskaava 2002:ssa suunnittelualue on merkitty kerrostalovaltaiseksi 
alueeksi. Kustaankartanon palvelukodin alue on merkitty kulttuurihisto-
riallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkit-
täväksi alueeksi. Tuusulanväylään rajoittuva alue Käskynhaltijantien 
pohjoispuolella on yleiskaavassa virkistysaluetta. 

Uuden yleiskaavan luonnos on joulukuussa 2014 hyväksytty asetetta-
vaksi nähtäville, ja siinä esitetään Käskynhaltijantielle ja Norrtäljentielle 
pikaraitiotietä ja kadun varsille tiivistä asuntorakentamista. 

Käskynhaltijantien ja Norrtäljentien katualue suunnitellaan uudelleen tu-
levaa Raide-Jokerin pikaraitiotietä ja sen pysäkkiä varten. Raide-Joke-
rilla ennustetaan olevan vuonna 2035 noin 80 000 käyttäjää arkivuo-
rokaudessa nykyisen n. 30 000 matkustajan sijaan. Raide-Jokerin py-
säkkien ympäristöistä pyritään suunnittelemaan vetovoimaisia paikkoja, 
jotka houkuttelevat paitsi asumista ja työpaikkoja myös palveluita. 
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Samalla tutkitaan uutta asuntorakentamista katuja rajaaville puistoalu-
eille sekä olevien kerrostalotonttien täydentämistä asuinrakennuksin. 
Kirkon ja Kustaankartanon palvelukeskuksen rakennusten kokonaisuus 
on tarkoitus suojella asemakaavassa ja samalla tutkitaan mahdollisu-
uksia tontin täydennysrakentamiseen. Yleisten rakennusten tontti Tei-
nintie 8:ssa on tarkoitus muuttaa osittain asuintontiksi. 

Tavoitteena on, että Norrtäljentien ja Käskynhaltijantien maantiemäiset 
ympäristöt muuttuvat tiiviisti rakennetuiksi kaduiksi, joiden varsilla on 
asuntojen lisäksi liiketilaa. Käskynhaltijantien ja Hirsipadontien kul-
mauksen liiketontille suunnitellaan parhaillaan yksikerroksista päivittä-
istavarakauppaa. Kaupan pysäköintialueelle ja sen viereisen pysäköin-
titontin kohdalle tutkitaan pysäköintitalon mahdollisuutta. 

Helsingin kaupunki omistaa suunnittelualueen tontit sekä katu- ja pu-
istoalueet lukuun ottamatta Teinintie 8:n tonttia 28140/5. 

Kaupunkisuunnitteluviraston mukaan asuntojen rakentaminen hyvien 
joukkoliikenneyhteyksien ääreen on edullista, kannattavaa ja kestävän 
kehityksen mukaista. Alueilla on jo katuverkko, kunnallistekniikka ja 
palvelut, joten rakentamisesta syntyy vähemmän kustannuksia kuin ko-
konaan uusilla alueilla. Täydennysrakentaminen voi olla myös keino tu-
kea palveluiden pysymistä alueella tai jopa lisätä niitä.

Opetusvirasto toteaa, että täydennysrakentaminen suunnittelualueella 
edellyttää myös entuudestaan riittämättömien koulutilojen lisäämistä. 
Viimeisen käytettävissä olevan ennusteen mukaan pohjoisen suurpiirin 
peruskouluikäisten määrä kasvaa yli 500 lasta ja nuorta vuosina 2015–
2024. Oulunkylän ala-asteen koulun oppilaista on jo nyt n.150 lasta tila-
päisissä siirtokelpoisissa viipalekouluissa koulun pihalla ja tilapäisissä 
vuokratiloissa osoitteessa Teinintie 8. Oulunkylän alueella ennusteen 
mukaan jo nyt ala-asteikäisten oppilaiden määrä kasvaa vuoteen 2024 
mennessä 200 lapsella.

Lisätiedot
Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

kaisa.nuikkinen(a)hel.fi



Helsingfors stad Protokoll 19/2017 136 (149)
Stadsfullmäktige

Asia/12
08.11.2017

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

§ 397
Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2017-012162

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

 Motion av ledamoten Ville Jalovaara m.fl. om löptrappor till Nordsjö-
toppen

Stadsfullmäktige remitterade motionen till stadsstyrelsen för beredning.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 386, 387, 388, 389 ja 397 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 390, 391, 392, 393 ja 394 §: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.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävä-
nä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

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
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Kunnallisvalituksen 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

 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
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 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. 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)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 395 ja 396 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta

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

 kunnan jäsen
 viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa
 maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla 

maankäytöllä on vaikutuksia
 rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvis-

sa asioissa toimialueellaan.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2017 140 (149)
Kaupunginvaltuusto

08.11.2017

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

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 seitsemän päivän kuluttua siitä, kun 
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

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

 päätös, johon haetaan muutosta
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 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. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista pää-
töstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Mak-
sua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli 
asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen 
on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

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
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Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

386, 387, 388, 389 och 397 § i protokollet.

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller 
verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

2
BESVÄRSANVISNING

390, 391, 392, 393 och 394 § 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.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet 
sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En 
kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att proto-
kollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part 
ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om in-
te något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av 
besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller 
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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

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-
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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 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

  

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

3
BESVÄRSANVISNING

395 och 396 § i protokollet.

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

I ett beslut som gäller godkännande av generalplan, detaljplan och 
byggnadsordning får ändring genom kommunalbesvär sökas
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 av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel di-
rekt påverkas av beslutet (part)

 av kommunmedlemmarna
 av en myndighet i ärenden som hör till dess verksamhetsområde
 av förbund på landskapsnivå och kommuner 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
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Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på 
skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 det beslut som besvärsskriften gäller
 till vilka delar ändring söks i beslutet och hurdana ändringar som 

söks
 på vilka grunder ändring söks

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun 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.
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E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress: PB 10
 00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer: (09) 655 783
Besöksadress: Norra esplanaden 11–13
Telefonnummer: (09) 310 13700

  

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.
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HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO

HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE

Tuuli Kousa
puheenjohtaja
ordförande

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä
protokollförare

Pöytäkirja tarkastettu

Protokollet justerat

Björn Månsson Atte Harjanne

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Dokumentet är elektroniskt undertecknat.
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Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 15.11.2017.

Protokollet har hållits tillgängligt i det allmänna datanätet på adressen 
www.hel.fi 15.11.2017.

Lauri Menna
johtava asiantuntija
ledande sakkunnig


